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Aquells mestres que regiren a.c:Luelles escoles rLJ.rals d'abans
.... -t..U'\.es

del 193b, fore..... abnegades promocio~s de lluita contra dos

plagues seculars a les n.ostres terres: la ilT1.~ultura i .1 f anal

fabetisme. En 8Iluells pobles o:fegats de m1seria, em.b una agricul

tura retrassada per la que tant va reclemar Oosta; pobles sense

llum elèctrica, sense aigua corrent, sen.se clavegueres , sense

els m~s elementals servei. d'higiene i de vegades sense més co

lIllUlicEtci6 amb el món de la cultura que el cami de ferra.du.ra, a::

acollien sJ. mestre jove carregat d'il,lusions, que al. veure el

panorama social en el que havien de viure, feien. cor fort per'

no CB.ure en la trempa. o millor dit en la fossa que s'obria d-

te, els peus i començava una llui ta sense treva per sobre'Rilm

i fer compren.dre als seus alwmaes qu.e la cultura redimeix els

pobles. Foren anys d'una brega heròica dels que sols ha quedat

com memòria i record el llibre de l'inspector Omieva,En.tre mon.

tafias.

Aquelles escoles rurals dites mixtes o unit~ies, aquell

tipus d'escola fossil on. s'havien d'atendre totes les eda~s,

amb tota. la complexitat de peoblemes que suposava, i o., per ai

xò mateix era més difícil de pottar endavant, er8h tamb~ les que

l'Estat entregava a les noves peomocions del magisteri que ha-
-r~

via aprovat les més reCJlts oposicions. A .'s"~una prova de '1

f6e per la que he.viem. de passar i possiblement quedar-se., un. gra

pat d'anys/molts mestres. sen.se9'aBi pràctiques, sense segurs

coneixements de pedagocia activa, sense res de res el jove mes

tre obria. la porta de la. sewa primera escola, mentre els lIliqrJm

JÒUlDrnntuB x1qJlets s'empeatavem. per entrar i agafar el seu banc o

tauleta del curs anterio~

1&115 1QU1 _... 'h'"* .....~,h, ... o"Pels Sl1Ys del 21) aJ. .. es p!lllli.na~ cI'Imb li i~

J"II!9ià8*IUib:jiQêleg~.s2.... <:Barcelona els Quaderns d'Estud1~~t.
~J.«..;.. ~ç..p...~ ~'~'-Cv~~t>. ~c.oIJ.~w
..e!t~&.lr"9a ~1 1928 lt:il<Y4r))}SlII% l;a;~ Ge :F:Pimo H' Bi" e , ?88r
~~~~~~Lt1~~~i-c4~~~o.-~~.
~ p!'"b _!lss, l'arè l' ElllJ 19)~ tà: I "!f a&1amea: Be la R8plt"elle8~e!Ï!!lIiiip

~¿v,.~ ~ -(92:->
rea liam~ A Madridfia Revista de Pedagogia que dirigia nop

•
renzo Luzu.ri88B. a 3 6 rdur~ sense interrup-
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~ci6 fins 1938. Com a col.labo~adors tenia les figures m~s •

prestigioses de l'ensenyamem.t¡ com Virgilio Hueso, IWmbardo Radi

ce, Manuel G:. More:ate, ha Um.bies Mon.;)Ollell, Dr. César Juarros,

E. Mira, Rod01fo Llopis, T~ Navarro Tom~s,Luís Santullano, Mar

garita Comas-, ~ Fèlix Mart! Alpera., :Bart010m~ Cossio i al.tres

pedagogs prooedents lñe 18 Insti1iu.oi6n Libre de EDsef1aaza. PA més:

publioh Ulla serie de llibres qu.e traotaren tots e1s temes i m~

t~ries dels problemes de 1'enSenye.ment-6 '91liilsie!AS !,:i'lJ.p4~
gbUpDlJ'lft1lDl1llJDxm811J...m wm-pnaDprlBbXJI.....XlLJQlatgrpxib1lJ1I....

1bDx:rtLU~1I1BtmnX1Ú'll.QWlDn...m"x.IPDJd&mllJlJTjburxm

oh] ] rb"reren J 08 _,o 1 s'bai gf EU? ç']; U: BOA' , '&te 1i8 la J!!i¿il.. -
T~-l~~~ ~Ú~ a.1ò;W~

?'f!'Í!I'rQ i de' QpgeE.s"'e~ a 1922 !t'+ S}'CUri sup~ment pedagògic

quinzenal. titulat Bu.t11etí dels Mestres que publicava. e1 Consell

de Pedagogia. de la Ma.aconnm1tat Catal81ta on ool.laboravem els
p-eM. í~EWlts

mestres exposant les nostres idees, els nostres _.'iis sl as~

saig de IlOUS mètodes i tots e1s mals de eap que ten1sm. els mes.
~

tres rurals. El But11et! va .Ii ]*111 sJ. segó.. e:tJy' de 1a seua vida.
-,

al sublevar-se a BarceloR.8 e1 13 de setem.bre del 1923 el general

Primo de Rivera. Jo estave. llavors fent a la oapti.tal del Prinoi

pat les oposia1oJls sJ. Magister1~ ge:at que regia el Butllet!

eren força eOli'l~guts: A1exaadre Gal!, J. :D'erran i M~oral, J08D.

Creixells:, Modest Barga1l6, Josep A. TrabaJ., Emi1i Mira, Jou

Lloagu.eras, Joaquim Xirau. Palsa, Paa ViLa, 8eJ.vador MaJ.uqueIt1

M. Higini hglés, i el meu professor de geografia. Mam.uel GSl~8:

i la. seua esposa MOlltserrat BartrBJL, al darrere d'ells estavem

els mestres preocupats per les Jaoves corrents pedagbgiques.~

~~i:i':R~¡b{io~e"í-í93i~~w:tt·tornha reapeP

pareixer i degu.~ morir pel 193';~ darrer número que vaig ~
",S~~4M4vo' ~'~~ J.J. ~'¡. ~

brel f6:ra. el 167-68 corresponent sJ. 15 de maig fi~~~
WII!' .; ~i!hÍti:svwll"~."'''51lW<4Hi*~ f 'ai6M s ê b&S""'iBt"""'i"'¿~ ,'be~¡f' ~

Ea tasca que en.tre e s mestres ru.ral.s au ra Revia a de

Pedagogia f6n. molt profitosa, puix ..<....... %lS't •• portarem. aJ.s

mestres, perduts ell iporats llogarets, DII le.rao_ pedagogia

que, com les set plB8'1es d'Egipte caiguereD. sobre nosal.tres.
OV\I\.~

Així e1 mestre encuriosit 9dP.Q assabentant-se que fora de

casa s'assajave. diferents pràctiques escolars: els mim méto-
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des de Projectes, el Cousinet, el Decroly, el Plaf DaltOD, l'Es

cllo1a. Activa, els Cen.tres d"Inter~s, les Escoles:: Populars o la

Nova Escola. Nordam.ericBD.a.. Ere. t#ts Ulla paJ18Cea pedagògica

que ellS deixava aclaparats, perque tots pretenen. resoldre els

mil prob1emes que teJL1em sJ. davut ell 8lluelles escoles rurals.

SeDse oblidar que tot~~~~a.b1e; d'ab.i

aquella dita molt poplilfiat lle,vors: Tots els m~tod&a i cap m~to

de, heu.s ac! el m~tode. Això 's~ que cada w,estre aga.fa:t"a o e.pro

~itara de¡s diversos m~todes el plaate3am.ent, el treball col.lec

tiu, els eproiois, etc. i ho posava ell prMtiea a. 1a seua ma,

llera. Jo he de o~D.fessasr que eBtre tot el que a.pa.regu.I~ mer-
A

cat.l tres forell els m's titlls: l'Escola ,4ctiva., el M'to:cle de

P.....oj ectes i els Centres ... d "I:m.ter4s.

S 'havia de tilldre ,empre present que l'Escola. RuraJ. era la

cèl.lula viva de1s pobles agrícoJl8., d'allí havie. d'eiXir els:

:futurs e.grioul.tors, alliçonats de cara a 1a terra de la. que viw.

tota la. hum8Jl11ta1t., a:lx:( Ra pre.is que havia de desillvoldre' Sc:
ck.s~~e's

de cara eJ. camp, nO era. poss1ble j •••••l.;nrb ..., ..BHII '.

de 1"ambie1tt que la voltan, ni. meDYs ,'-11mitar la seu~esea

al'eJ1semyame:at btel.1eotua.'L; el xiquet del medi rural era el

h.tu.r ll811radOr~Jf'"i al que havia. que eJlseDyB.r ell que era

o devia ser l'agricultura al seu pob1le i arreu el m6••

D'ac:! part!ea de que el mestm devia tindre uns co:ae1x.-

menta espet,iaJ.s de H •• x••riul-jmI'DDIJltra. la. vida rural', fent wa.s

curstes ~_~... que el posare. en dispos1oi6 de complir amb'
. .~ i;~

eficiència la seua. tasoa. escolar i e1 poder parlar, i R

et :,-".. agrícoles amb la gent de la terra, animant la. seua

satis~acci6 de viure en un ambiellt que a molta els rosegava i

els dessesperava. Per .lx'K això l'Escola'Rural devia ser ac

tivs i aquesta aot!vitat depéD del mestre que sap adaptar-se a
~~ -.

1 "ambientq.¡;-, J ahh i cOllviu de veres les vi:at-1-quatre hores

del dia amb la gent del pob1'e. Si t~ afició a l1egir i exercin-'

\ma pràctica determ:blada, viur~ la vida plellameDt de oon_v~.oia

i civilització.

No hi ha que oblidar que 1 '~aat s'abaJldoD8 als seus ills

tints 1 s'ustal.la diJltre del present adaptaat-se SJ. seu medi.
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'~~ Jd'una manera molt ràpida, però sempre desinqueta perque fisica,

~~tintel'lectua1 i moralment va camí de l'adolescència i de vegades1r. d'una fl.Bnera tumultuosa ic~~, IiaxlIl Llavors la manca de temps

"'11.. ,:¡\¡no li permet assimilar 1 coordine..r. els ensenyaments d'un progre..

~1ma excessivmnent oarregat:. Molt sovint ss troba amb paradoxss

"\ t perquè creu que - el mitjh m~s bo d'aftrmar la seua personali

tat és negar preaisament ... el que creien els altres. Si passem

.~ ~Sl caràcte~, trobarem enCaDa tota de tend~ncies, sobre~ot la

~ f:1._ franquesa. e:tureJ. de la 1nf~c1e. 'que no sap encare dissimular.

~ Dintre de 11 seua puresa nadiua, encana conserva el seu instint

~ de bondat; ~s generós, entusiasta 1 desinteressat quan s'abando

j
na. a les nn_mtrnpmabrtm.", secretes impulsions de la natura,ad

mira. els qui li semblen superiors 1 en el fons és un idealist

~ a.dmirable que voldria compartir totes le.1 causes nobles
f
: Es l'e-

~ t: d t Ien '!ue naixen a les amistats i els somnis estrafolaris car"",-

. ~ gats d'enyorança. Però la timidesa paraJ.itza els seus impulsos::

l
{'~,j
~) natural.a. A-1f1lest era l'infant de la meua joventut:; dels meus co-

. _~ ~mensos li:fB en l 'ensenyemen1¡; en que teòricament se'ls parlava de

l
' -s"'~ tantes coses que quasi creien que ertait··l era impossible que

1{eXisti~' TiJIIIXill.,Aquells eren 1mS infants sense llibres de co

jl' loraines, sense radio i sense telev~si6 i per tant verges de

~ tantes ooses brute~, de tantes~ i violèncie~, '!uan tan.

~ tea coses belles, J.nst~v::tives i admirables es podrJ.en programar•.
llJfescolla ru.ra~ ha estat sempre a merc~ de la 'f:Onsciènoia. JI'

~.~ VoJJJ~/ t -4 ~M-t ~ R».-i personaJ. dels mestre, aquesta consciència !que millora els nos-

~,i tres pensaments, els os~s sentiments nels nostres actes, o

¡.~ ho ~s menys per a. considejna.n ni rectificar la manera. com complí-

I... '4~ em 8mb els nostres deures pnofessionaJ.s i tina la sB.jJ1sfacció li<.

~ ~ Jd'afirm.a.:n que aquells mestres tant maJ. pagats van complir emestl sivam.en't amb l.Ul seues oIil1gaciotl.s, amb la conci~ncia neu i tran-

J
.... '- qui.l; per aixb jo crec que no ~s inútill parlar-n.e, mostrar com

~ heuria d '~sseJ:'., mostrar com ês en els oasos millors i recencan'

t~ les ceuses que la toim.en feble i els mitj ans de fortifivB:I'-1la.

~ ~ lla consci~ncia professio ~, de primer antuv:li, va acmpanyada ri:'

d'un visi6 ezacta de la comesa, de tota la comesa, que vol com1t"
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