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PERSPECTIVA ESC~ 

La Declaració de I'XI EscoJa d'Estiu •Per una Nova EscoJa Pública Catalana• (juliol del 
1976) ve a completar i perfeccionar el document •Per una Nova EscoJa Pública• de 
I'Escola d'Estiu del 1975. Creiem important d'encap~alar aquest número amb aquesta 
Declaració tal com va ser aprovada a I'Assemblea final. acompanyada de les notes expli
cativas de com es va desenrotllar la discussió fins arribar a la votació de la redacció 
definitiva. Com podreu veure, el text en algun punt essencial representa una alternativa 
diferent de la que proposava la taula, composta basicament per persones de Rosa 
Sensat i del CoHegi de Doctors i llicenciats. 

En el monogratic PERSPECTIVA ESCOLAR aborda el que creiem que és una tasca impor
tant de l'escola: l 'educació de la sexualitat. lmportant. perqué la sexualitat, com qual
sevol altre comportament de l'home, és una potencialitat que cal estructurar de forma 
adequada, per tal que la seva realització arribi a ser efectivament humana. lmportant, 
perqué deis diversos nivells que la integren -biologic, psicologic, social-, aquest últim 
n'és el determinant, ja que el medi ambient juga un paper capital, des de la infancia, 
en la creació d'habits i pautes de comportament sexual, en l'atribució del rol masculí 
i femení, en la convicció d'allo que és normal o anormal i, fins 1 tot, en la identiflcació 
personal del propi sexe. lmportant encara, per la inhibició o, pltjor, repressió a que ha 
estat sotmesa durant molt de temps la conducta sexual i pels prejudicis socials que han 
fet impossible una normalització i adequació del seu aprenentatge. Aquest número no 
pretén -ni podría- tractar el tema d'una forma exhaustiva. Només vol fer-ne una sacse
jada, una primera aproximació, sense cap afany de definir ni d'elaborar cap proposta 
concreta. l'objectiu és només desfer prejudicis, tabús o concepcions no fonamentades; 
exposar alguns plantejaments introdu'its per la ciencia; retornar una mica de naturalitat 
i espontane'itat al tractament del tema. En una paraula, fer perdre als educadors la por 
a encarar-se amb el sexe i el plaer deis nens (i el propi!) i impulsar-los a iniciar un 
treball seriós i documentat per tal que siguin capa~os d'ajudar els nens a trabar la joia 
de viure i de comunicar-se. 

Destaquem encara en aquest ·número, dintre de les seccions · habituals, d'una banda un 
resum de les Escales d'Estiu que han aplegat aquest any, en les onze localitats on s'han 
celebrat, uns 10.000 ensenyants, xifra que mostra la necessitat creixent de reciclatge 
professional i de creació de plataformes de discussió que senten els mestres; d'altra 
banda, uns comentaris sobre la problematica educativa, que -com cada any- reapareix 
en comen~ar el curs: la precarietat i inestabilitat de la situació deis interins, agreujada 
per l'arbitrarietat i el retard deis nomenaments; les condicions laborals deis mestres 
de l'escola privada; el moviment d'ensenyants orientat decididament a la creació d'un 
sindicat; la insuficiencia de places escolars ... En fi, que els ministres se'n van, pero els 
problemes es queden. 
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2 El procés fins arribar a l'elaboració de la Declaració de l'Xl Escala d'Estiu té 
dues parts: treball de preparació i treball durant l'Esco/a d'Estiu. 

La preparació comen9a el mes de febrer quan els organitzadors de l'Escola 
d'Estiu (Rosa Sensat i Collegi de Doctors i Llicenciats) planifiquen els cursos de 
/'Escala d'Estiu i decideixen de fer-hi, com en anys anteriors, un Tema General per 
precisar, complementar i donar més coherencia al document de ['anterior Escala 
d'Estiu, la desena ( 1975). Amb aquesta finalitat programen un seminari previ, al 
qual convoquen representants d'entitats i grups professionals i ciutadans interes
sats en l'educació. En set sessions des de darrers d'abril fins a primers de juny, el 
seminari discuteix el guió i prepara la documentació de tots els dinou grups en que 
els organitzadors havien dividit el treball del Tema General; també es parla en el 
seminari del procediment d'esmenes i d'e la votació del document final. Després 
cada grup continua el seu treball de preparació. 

Durant !'EscoJa d'Estiu. Dilrant els dies de l'Escola d'Estiu (5 al 17 de julio!), 
els mestres apuntats a cada un deis quinze grups de treball ( els dinou s'havien 
redult a quinze) van dedicar una sessió diaria, durant els deu primers dies i matí 

r-----------------Declaració de l'XI Escola d'Estiu 

L'Escola d'Estiu de Barcelona, organitzada per <<Rosa Sensat>> i pe! Col·legi de 
Doctors i Llicenciats, i situada dins la línia de construcció d'una alternativa demo
cratica de l'ensenyament enfront de !'actual situació, línia que recull les accions i 
retlexions de molts sectors de la població, professionals i no professionals, fa la 
present declaració com a resultat del procés iniciat a la X EscoJa d'Estiu amb el 
document de treball «Per una nova escoJa pública>>, ' continuat durant el curs 
1975-1976 amb múltiples grups d'estudi, de discussió i d'acció, i acabat en el Tema 
General de I'XI EscoJa d'Estiu. 2 

Els participants de !'XI EscoJa d'Estiu som conscients que aquesta Nova Es
cola Pública és un pas solament possible en una situació de canvi democratic, per 
aconseguir la qua! lluita el poble de Catalunya segons els punts i les directius uni
taries de l'Assemblea de Catalunya: 

J. Els matriculats a la X Escala d'Estiu foren en total 3.270 (1975), deis quals 510 va1t 
participar durant e/s JO dies en la discussió i elaboració del document. Aquest es presenta 
en una assemblea d'uns 1.500 participants, la qual l'assumí sense votació com a document 
de treball. 

En l'enquesta passada a I'XI Escala d'Estiu es demana el parer sobre les línies mestres 
del document de treball de l'any anterior. Un 6()% deis qui contestaren l'enquesta s'hi 
manifestaren d'acord, un 4 % en desacord, i un 36% no opinaren perque no coneixien sufi· 
cientmenl el document. 

2. Els matriculats enguany han esta/ 5.941, deis quals uns 700 han treballa/ en els 
grups de Tema General. Aquests grups han prosseguit la reflexió i discussió de l'any passat, 
i han recollit les esmenes presentades al document de la X Escala d'Estiu segons un pro
cediment que havia estat publicat al diari intern de /'Escala d'Estiu. Unes 2.500 persones 
van participar el penúltim dia e11 la discussió de les esmenes i modificacions del document. 
Van quedar 5 esmenes per ser discutides i votades en l'Assemblea final, una de les quals 
va ser acceptada, una altra integrada després de modificar-la, una tercera rebutjada, i dues 
que van ser retirades. Els parricipants en aquesta Assemblea final foren uns 1.200, segons 
les xifres obtingudes en la votaci6. 

3. L'esmena presentada sobre el marc polític en que es situa el document de treball 
d'enguany proposava la següent redacció, en substitució de la que fa referencia als punts 
de l'Assemblea de Catalunya: 



de l'onze, a la reflexió i aprofundiment de diversos aspectes que s'havien escollit 3 
del document de la X Escala d'Estiu, amb l'objectiu d'elaborar una serie d'escrits 
i de conclusions parcials, els primers per a ser publicats (lota aquesta documenta-
ció es publicara el primer trimestre del curs 1976-77) i els segons per a formar part 
de la declaració final de l'Escola d'Estiu. També durant els primers dies de /'Es-
cola d'Estiu es recullen les esmenes al document de la X Escala d'Estiu. 

D'altra banda, la tarda de l'onze dia, tots els assistents a l'Escola d'Estiu es van 
dedicar a la redacció del text definitiu de la declaració final a partir del resultar de 
tots els grups de treball i de la inclusió de les esmenes parcials fetes al document 
de l'any anterior. El document de la X Escala d'Estiu restava així sensiblement mo
dificat en la seva estructura i més harmonitzat en e/s seus apartats a partir del 
treball deis deu dies i de la inclusió de les esmenes acceptades dins de cada grup. 

Les esmenes que a judici de la comissió organitzadora del Tema General van 
ser considerades com a esmenes a la totalitat, passaren a la discussió i votació de 
l'Assemblea General del darrer dia (m a tí del dotze) de l'Escola d'Estiu. 

La present Declaració és, dones, el resulta/ de tot aquest procés. 

de Barcelona (juliol del1976)-------- ----- - -----. 
l. La consecució de l'amnistia general deis presos i exilials polítics. 
2. L'exercici de les llibertats democratiques fonamcntals: llibertats de reunió, 

d'expressió, d'associació -inclosa la sindical-, de manifestació i dret de 
vaga, que garanteixin l'accés del poble al poder economic i polític. 

3. El restabliment provisional de les institucions i deis principis configurats en 
I'Estatut de 1932, com a expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya 
i com a vía per arribar al pie exercici del dret d'autodeterminació. 

4. La coordinació de l'acció de tots els pobles peninsulars en la lluita demo
cratica.1 

Presentero, pero, aquesta EscoJa, no com a model definitiu, sinó com a model 
que pot i ha de progressar i canviar en interrelació amb el progrés i canvi de la 
nostra societat. 

«E.s ben ciar que /'escota que volem només sera possible en el marc d'una societat de· 
mocratica havent enderrocat la dictadura i havent assolit una situació de plenes llibertats 
on sigui possible donar la paraula al poble, negada des de fa tant de temps. El primer de 
tot ha de ser la convocatoria d'una assemblea constituent catalana -així com a la resta de 
l'Estat Espanyol- on es pug¡.¡i decidir 1/iurement: el govern que volem i les relacions amb 
la resta de l'Estat; el dret de lotes les nacionalitats a disposar d'el/es mateixes, l'autode· 
terminació. Les mesures que han de satisfer les exigencies democratiques i les necessitats 
deis treballadors en el terreny de l'ensenyament i deis altres serveis socials, la fi de la re
pressió, la dissolucíó deis cossos repressius i dels tribunals especials i la defensa de tot 
alió que s'aconsegueixi. 

Sois una lluira conjunta i solidaría a tor l'Estat Espanyo/ per part de totes les torces 
socials interessades aliades amb els treballadors per la insrauració d'un govern provisio
nal deis treballadors, de 1/urs propis partíts, recolzant tores les organitzacions del movi
ment obrer i popular podra resoldre aquestes necessitats.» 

Aquesta esmena al marc polítíc va ser rebutjada per 442 vots a favor de la redacció 
propasada per la rau/a, 112 a favor de l'esmena, i 63 abstencions. 

Com es pot observar r~omés van participar en aquesta votació 617 assistents, la meitat 
deis que van prendre parr a la votació de l 'esmena següem. Aixo pot ser degut a dues 
causes: d'una banda, que I'Assamblea tingués menys assistents al principi; i d'altra banda, 
que en aquesta votació no hi partícipessin tots els presents. 



4 Els participants a I'Escola d'Estiu pretenem, amb la declaració que ara presen
tero, fer sentir la veu deis mestres com s'havia fet quan la Generalitat de Catalunya 
recollia les conclusions de l'Escola d'Estiu de Barcelona per integrar-les a la legis
lació i a la realització de la seva política escolar. 

Som conscients que els ensenyants no som els únics a fer sentir la nostra veu 
per una política d'educació, pero també que no hi ha política d'educació si no es 
té en compte la nostra veu. 

Aquesta declaració, presentada a l' Assemblea General de l'Escola d'Estiu, s'o
fereix a tots els sectors de la població implicats en l'ensenyament i a les seves 
entitats r epresentatives com a aportació de l'Escola d'Estiu a l'acció per aconseguir 
una Nova Escola Pública. 

1. ORGANITZACió GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU 

1.1. Direcció democriitica de la política educativa 

La planificació de !'estructura, continguts i metodes educatius ha de ser deci
dida amb el control i la particípació directa de totes les forces socials populars. 

Com a mesura inicial concreta es propasa obrir un gran debat coHectiu a totes 
les nacionalitats i regions de l'Estat espanyol, debat del qual surtin els fonaments 
de la Nova Escola Pública. 

1.2. Cariicter públic i únic 

Concebem el sistema educatiu com un dels serveis públics fonamentals i per 
tant que l'ensenyament no ha de ser una font de benefici ni un instrument de control 
ideologic i social. El seu finan~ament, administració i control economic han de ser 
íntegrament públics. 

L'escola que volem ha de ser pública i única, entesa com un model únic 
quant a infraestructura i dotació de material, qualitat pedagógica, rigor científic, 
nivells de coneixement, capacitat professional i sou. Aquest model pressuposa ga
rantir l'escolarització total i la desaparició de l'ensenyament privat. Caldria dones, 
crear les condicions perque les actuals escoles privades de diferents sectors es trans
formin en noves escales públiques. • 

1.3. Caracter nacional 

El caracter nacional de I'Escola, és a dir, la seva adequació als trets específics 
de la societat, es tradueix en la planificació i administració de I'Escola, en la pro
gramació deis seus continguts i en la llengua. 

4. E n aquest punt la Declaració incorpora l'esmena presentada. El text inicialment 
proposat per la taula era el segiient: 

«Caracter públic: 
Concebem el sistema educatiu com un deis scrveis públics fonaroentals , i, per tant, 

l'ensenyament no ha de ser font de beneficis. 
El seu finan~ament, adroinislració i control economic han de ser públics. Tots aqucsts 

recursos financers han de ser destinats íntegrament a !'EscoJa Pública. Aquest model 
d'Escola pressuposa una sola rooda!ital d'escolarització (igualtat en la qualitat de l'ense
nyament impartit, igualtat de condicions laborals i professionals de tots els ensenyants, 
etcetera). 

Escola pública no vol pas dir escola uniformada, ja que podra admetre diversos pro
cediments, metodologics, etc., pero ha d'exigir l'enquadrament de totes les activitats do
cents i escolars dintre d'un mateix sistema, al mateix temps que garantcix una plac;a esco
lar per a cada nen. 

Caldra, dones, crear les condicions perque les actuals escoles privades de diferents 
sectors que vulguin transformar-se en noves Escolcs Públiques ho puguin fer.» 

L'esmena va obtenir 595 vots, el text inicial de la taula 526 i hi va haver 79 abstencions. 



Per aixo propugnem un marc polític catala que permeti de realitzar la legis- 5 
lació exclusiva i l'execució directa del sistema educatiu. 

Així mateix, els mitjans de comunicació hauran d'estar a les mans del govern 
autonom per tal de poder aplicar noves tecniques a l'ensenyament (televisió escolar, 
radio, premsa, etc.). 

La nova forma d'organització política haura de procurar la distribució de fons 
economic tenint en compte les diferencies de desenvolupament entre les diverses 
comarques. I també haura d'arbitrar formes d'administració educativa descentra
litzades, a nivell regional, comarcal, municipal, etc. 

1.4. Gratultat 

La Nova EscoJa Pública ha de ser totalment gratuita en tots els nivells de l'en
senyament; aquesta gratultat es refereix no només a l'escolarització, sinó també 
a tots els elements necessaris per portar a terme una practica educativa correcta: 
material, transports, etc. Per aconseguir-ho, és imprescindible una reforma fiscal 
de caracter progressiu. 

1.5. Lligam de l'ensenyament amb altres serveis públics 

D'acord amb les diferents edats i necessitats deis nois, cal que l'Escola estigui 
relacionada amb els serveis de 

sanitat i profilaxi, 
urbanisme: planificació i construccions, 
mitjans de comunicació, 
esplai, colonies d'estiu, temps lliure, etc. 

2. ESCOLA 1 MEDI SOCIAL 

2.1. Caracter estimulant i no selectiu 

Els ensenyants considerem que l'Escola ha d'esdevenir un medi ric i estimu
lant, que tingui com a objectiu, enfront del fracas, l'exit de tots els nens i nenes, i 
la contribució a la seva formació integral. 

La societat ha d'arbitrar els mitjans necessaris perque el dret de tots els ciuta
dans a l'educació es faci realment efectiu, no només en igualtat de condicions, sinó 
de manera que compensi com més millor les deficiencies culturals i de desenvolu
pament producte de les diferencies de medi geogratic i de nivell socioeconomic que 
l'escola actual tendeix a reproduir. 

2.2. Pluralisme ideologic i llibertat d'ensenyament 

L'Escola ha d'introduir els alumnes a la realitat social. En una societat demo
cratica els ha de fer coneixer les diferents opcions i els ha de donar progressiva
ment la metodologia per analitzar aquesta realitat social i transformar-la cada cop 
de forma més autónoma, comen~ant ja des de !'EscoJa. Globalment l'Escola ha 
d'estimular en l'alumne els valors d'una societat democratica: solidaritat, respecte 
a l'altre, actitud de dialeg, etc. 

Per altra part, el mestre ha de poder traslluir les seves idees religioses o polí
tiques sense, pero, adoctrinar; és per aixo que cap ensenyant no sera discriminat 
per motiu de les seves conviccions. Només les actituds antidemocratiques han de 
quedar excloses de !'EscoJa. 



6 Caldra, pero, que !'EscoJa respecti l'evolució del nen en el sentit de no imposar
li cap concepció religiosa o política de la realitat. El pluralisme i l'aconfessionalitat 
seran assegurats en tots i cadascun dels centres sense excepció.5 

Així mateix, els pares, tant individualment com collectivament han de poder 
discutir en el context deis organs de gestió de J'Escola la ' influencia d'aquesta en 
els seus fills. Caldra, dones, una rcglamentació democratica que reguli aquestes 
relacions. 

2.3. L/igam de l'Escola amb la comunitat 

L'Escola ha d'estar lligada al seu context social concret. Aquest aspecte l'ente-
nem en tres sentits: 

que el medí extern en tri dintre el treball estrictament escolar; 
que l'activitat escolar aporti a la coHectivitat elements de promoció; 
que fora de l'horari escolar, el centre serveixi d'estímul cultural del medí on 

l'escola esta situada; d'acord amb els organismes de gestió de l'escola, es 
podrien organitzar activitats culturals, d'esplai, etc., amb l'assistencia vo
luntaria deis alumnes i de tota la població. És en aquest context que s'hau
ria d'admetre la formació en les diferents opcions concretes de caracter 
ideologic. 

3. GESTió DELS CENTRES 

3.1. La gestió del centre ha de recaure en un Consell d'Escola, max1m organ 
de representació i de decisió, format per representants deis mestres, del personal 
no docent (amb funcions educatives i administratives), de l'Associació de Pares, 
deis alumnes segons l'edat i d'altres forces socials representatives del lloc on radica 
el centre i que estiguin objectivament interessades en el funcionament de !'escoJa 
(sindicats, associació de ve'ins, etc.). 

Les competencies d'aquest organ seran economiques, organitzatives i de defi
nició de les línies generals de la pedagogía del centre, tenint en compte el medí 
concret on !'escola esta situada. 

El Consell d'Escola podra disposar d'una Comissió Executiva per a l'aplicació 
el control de les seves decisions. 

3.2. El Claustre d'Escola, constitui't per la totalitat deis ensenyants del centre 
i del personal no docent amb funcions educatives, té com a tasques primordials 
L'elaboració de propostes pedagogiques i metodologiques que han de ser aprovades 
pel Consell d'Escola. El Claustre concretara i aplicara les decisions d'aquest 
Consell. 

3.3. Tots els carrecs seran elegits democraticament per l'estament propi són 
revocables per una majoria qualificada. 

3.4. Els centres han de disposar, a més a més, d'organismes tecnics per a l'a
plicació de la línia pedagogica (nivells, arees, etc.). 

3.5. D'altra banda, caldra tendir a la creació de Comissions de Curs integra
des pcr tots els mestres del curs, pares i alumnes segons els nivells, per tal de 
facilitar la participació deis pares en el funcionament de l'escola i de dur a terme, 
també, un control de la dinamica de cada nivel!. Caldra, igualment, comissions d'ac
tivitats diverses que permetin una vinculació entre la vida familiar i la vida es
colar. 

5. La darrera frase d'aquest parirgraf («El pluralisme ... sense excepció>>), incorpom el 
contigut modificat d'una esmena, que, en lloc d'«aconfessionalitat• proposava parlar de 
<<lalcilat». Aquesta modificació va ser introd11lda pels mateixos esmenants, i acceptada 
llavor per la taula, amb el consensus de l'Assemblea. 



3.6. Els Consells d'Escola es coordinaran a nivell territorial en un Consell Es- 7 
colar de Barrí, Comarca o Municipi amb la presencia deis organismes sindicals, 
de velns, d'alumnes que hi hagi a la zona, com també la deis representants de 
l'Administració. 

Aquest organisme s'encarregara de la relació de les escales amb les instancies 
superiors de gestió educativa. Tindra sota la seva competencia l'assignació de re
cursos (materials i humans} educatius i l'adequació del treball deis diversos cen
tres escolars a les necessitats de la zona d'acord amb els criteris educatius generals. 

4. DEFINICió PEDAGOGICA DE LA NOVA ESCOLA PúBLICA 

4.1. Concebem l'Escola com un canal de promoció individual i col-lectiva de 
tota la població. Tots els neos i nenes hi han de tenir el seu Iloc, han de trobar-hi 
allo que cada un necessita per al seu pie desenvolupament dios el pla de progrés 
coHectiu del país. 

4.2. L'objectiu d'aquesta Escola és, dones, el desenvolupament actiu de totes 
les possibilitats del noi i de la noia quant a formació corporal, salut física, afectivi
tat, educació sexual, educació del pensament, Ilengua i expressió en general, _educa
ció estetica, coneixement i participació en la realitat social i natural, coneixement 
i domini del medi a partir de la tecnología entesa en un sentit amplí. Aquestes 
possibilitats els han de permetre de contribuir a la realització d'una societat on 
els bornes i les dones puguin progressar i gaudir deis resultats positius del procés 
historie. · 

4.3. L'Escola ha de fer una tasca de sensibilització i de reflexió sobre el fet 
nacional catala i ha de posar els mitjans perque tots s'hi integrin per un igual. 
Aixo cal fer-ho a través d'una inserció concreta en el medí més proxim com a punt 
-de partida per al coneixement de tot el país, en tota la seva realitat nacional, en 
tota la seva problematica i des de tots els aspectes: geografi.a, historia, economía, 
política, etc. En els nens d'origen immigrat cal conjuminar-ho amb la reflexió sobre 
la propia immigració i amb la informació adequada de la cultura d'origen, i aixo 
coma camí normal d'integració. E.s a través d'aquesta realitat nacional catalana que 
l'Escola ha de propordonar als alumnes el coneixement de les altres realitats i ha 
de fomentar en ells l'esperit de pertinenc;;a a la comunitat internacional i de soli
daritat amb els pobles de les altres nacionalitats. 

La Ilengua de l'escola ha de ser la catalana amb una tendencia clara i decidida 
de catalanització lingüística deis neos i de les nenes que no la tinguin com a propia. 

4.4. Aquesta Escola ha de tenir les característiques psicosocials següents: 
que es doni més importancia a la relació educativa que no pas al traspas de 

continguts, 
que se subratlli el" tracte individualitzat i personalitzat enfront de la massifi. 

cació, 
que s'accentuln els aspectes de collaboració en lloc dels de competitivitat, 
que s'admeti diversitat de ritmes evolutius i de capacitats inteHectuals, 
que es fomenti la participació deis alumnes a la gestió de l'Escola en comptes 

de mantenir una estructura jerarquitzada, 
que es cultivi en ells la recerca, l'adquisició de coneixements i la sistematització 

científica de cara a una utilització practica, 
que hi hagi un lligam entre teoría i practica - on la tecnología jugui un paper 

fonamental-, entre treball i estudi; que el treball sigui també un centre 
de la vida escolar, 

que s'elimin la superespecialilzació i la parcialització de continguts, 
que es treballi en l'eliminació de les discriminacions contra la dona, i que es 

potencil un treball concret i efectiu per superar mites, tabús i diferencia
cions de rols entre home i dona per tal d'eliminar els conceptes tradicio· 
nals de masculinitat i femin i tat, 



8 que s'acabi amb la separació de sexes i que es prengui com a base una coedu
cació amb tots els valors generals i amb tots aquells valors positius que 
s'ha atribu"it fins ara a l'home o a la dona per separal. Aquesta coeducació 
crea unes noves relacions que al seu tom creen uns nous valors. 

4.5. Cal un conjunt institucional que aculli un tronc únic sense trencaments, 
amb titulació única, que tingui els cicles següents, definits més per edat madura
tiva que cronologica: llar d'infants, de zero a tres anys; parvulari, de tres a set 
anys; primer cicle d'ensenyamcnt, de set a deu anys; segon cicle, de deu a dotzc 
anys; tercer cicle, de dotze a catorze anys; quart cicle, de catorze anys en amunt. 

4.6. Els organismes generals de planificació i organització educativa han de 
garantir l'assoliment d'uns nivells per a tota la població escolar i unes bases de 
metodología pedagogica d'acord amb les adquisicions científiques actuals en el 
terreny de l'educació. 

L'equip pedagogic de cada escola, d'acord amb el seu context social, pot trobar 
formes i tematiques concretes que s'adaptin a la seva realitat. 

4.7. L'educació permanent d'adults comporta, dins una societat canviant com 
la nostra, el reciclatge de tots i de cadascun deis seus membres. Aixo implica ·un 
constant desenvolupament de l'esperit crític, la capacitat de discussió i la capacitat 
de decisió, enfront de l'entorn social concret on l'adult ha de ser agent de trans
formació dins la coHectivitat. 

En la situació actual aquest ensenyament ha de tenir també una fundó com
pensa,toria de les anteriors deficiencies d'escolarització. Per aixo cal posar ja en 
practica un adequat programa d'educació permanent d'adults, i crear un coHectiu 
d'ensenyants especialitzats. 

4.8. Els subjectes d'educació especial, resultat de les profundes contradiccions 
de tot un sistema, han de ser assumits per totes les institucions del sistema. 

La Nova Escola Pública hauria d'assumir aquests nens en la majoria deis ca
sos -que representa un autentic canvi pedagogic- i s'hauria de proveir deis me
canismes específics per fer-ho. En segons quins casos caldra crear institucions no 
marginadores ni proteccionistcs, que permetin als nens d'ocupar el lloc social que 
els pertany. 

L'educació dita normal i la dita especial baurien de cooperar a tots els nivells 
del seu treball per beneficiar la societat, els educadors i els mateixos nens d'un 
procés de socialització creixenl. 

5. LA FORMACió DE l'ENSENVANT 

5.1. Professionalitat de l'ensenyant 

Les Escoles Normals han de tenir com a finalitat fonamcntal la formació es
pecífica de l'.alumne com a professional de l'ensenyament. 

Per aconseguir aquest objectiu cal tant un replantejament de la formació de 
profcssors d'aquests centres, com la implantació de nous plans d'estudi que, d'a
cord amb els criteris de la política educativa general, siguin elaborats democrati
cament en els centres mateixos, tcnint en compte les necessitats del medi en que 
cada un esta immers. 

Les condicions necessaries per a l'elaboració deis plans d'cstudi són: 
a) La reaützació d'unes practiques que parteixin d'una coH.aboració estreta 

entre l'Escola Normal i les escoles. 
b) L'assumpció per part de l'Escola Normal deis diferents nivells de formació 

amb que hi arriben els alumnes i la deten:ninació deis mitjans que perme
tin aconseguir un nivell mínim de formació metodológica per poder assolir 
els coneixements que s'hi imparteixin. 



5.2. Condicions de l'ensenyant per impartir la seva professió a Catalunya 

Els contin~ts catalans han de ser el punt de partida de l'ensenyament a l'Es
cola Normal. Així mateix caldn1 procurar una reflexió profunda sobre la sítuació 
nacional en el passat i en el moment actual. 

La llengua vehicular de l'ensenyament a l'Escola Normal ha de ser el catala. 
Tenint en compte, pero, la situació actual ha de treballar també la llengua cas
tellana. Per tant, la capacitació general per a tots els mestres que surtin de la 
Normal ha de ser la de poder impartir l'ensenyament en catala i en castella de 
manera indistinta i amb independencia de la seva llengua d'origen. 

En aquest sentit cal un reciclatge de tots els professors d'Escola Normal i de 
tots els mes tres en actiu que no reuneixin aquestes coi)dicions; aquest reciclatge 
ha de ser dirigit per l'Escola Normal i ha de ser organitzat i finan~at per l'organisme 
de planificació educativa. 

Per a la provisió de places caldra atenir-se a les condicions exigirles de prepa
ració en contingu~s catalans i en la capacitació lingüística. 

En la situació actual (en que trobem un elevadíssim percentatge de mestres 
procedents de fora) i de cara a un futur immediat, caldra establir uns criteris molt 
flexibles que permetin la reconversió gradual, pero accelerada, del sistema vigent. 
Per fer-ho, caldra comptar amb el reciclatge de que .hem parlat i acceptar, almenys 
al principi, una redistribució en els casos que es vegi necessari. 

5.3. Formació específica deis ensenyants de cadascun dels nivells educatius 

Tots els ensenyants, independentment del nivell educatiu en que exerceixen, 
han de posseir una solida formació pedagogica en tant que ensenyants. Aquesta 
formació haura de ser unificada al maxim per a tots els futurs ensenyants, i caldra 
considerar el nivel! en el qual exerciran coro una especialització i no pas coro una 
escala de categories entre els ensenyants. 

6. L'ESTATUT 1 EL SINDICAl DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 

6.1. Cos únic d'ensenyants 

La Nova EscoJa Pública ha de ser portada per un cos únic d'ensenyants des 
de la llar fins a la universitat, caracteritzat per una formació i unes condicions 
de treball unificarles. 

6.2. Sindical de treballadors de l'ensenyament 

A partir de la practica organitzativa i de lluita, els treballadors de I'ensenya
ment veiem la necessitat de construir un sindicat democratic, unitari, de classe i 
de lliure sindicació, que s'articuli en fundó de la realitat de les diferents naciona
litats i regions de l'Estat espanyol i que respecti les diverses tendencies que es 
desenvolupin en el si deis treballadors de l'ensenyament. 

El sindicat sera autonom quant a l'organització interna, i independent de l'Es
glésia, de l'Estat, de la patronal i deis partits polítics. Caldra que sigui apartidista 
pero no apolitic. 

L'Assemblea general de treballadors decidirá amb caracter vinculant, sempre 
que sigui representativa. Queden per debatre els criteris de representativitat de 
la dita Assemblea, criteris a decidir pel Congrés Constituent, el qual ha de culminar 
el procés de formació del futur Sindicat. . 

Els representants sindicals seran elegits directament per l'Assemblea i seran 
revocables. 

En el procés de creació del Sindicat hi ha d'haver una relació clara amb el pro. 
cés de constitució del Sindicat de la classe obrera. 
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10 Educació de 
1. Sexuali ta t: 

Si hom fa una revisió deis coneixements 
científics sobre el comportament sexual, 
el resultat és aclaparador: es pot dir que 
llevat deis treballs peoners d'Ellis o Dic
kinson, fins a arribar a la monumental re
copilació estadística de Kinsey ( érem als 
anys 50 del segle xx), no trobem altra cosa 
que dades supersticioses d'una inexactitud 
lamentable. 

Parlar ara de quins són els orígens d'a
quest mal és quasi topic; la sexofobia de 
la nostra societat n'és una de les causes. 
Sexofobia iniciada plausiblement pels re
dactors del Levític al s. Vl aC. amb una 
motivació ben defensable: preservar la 
identitat nacional jueva enfront deis po
derosos i promiscus babilonis. Sexofobia 
que eleva a severíssima categoría antifor
nicadora St. Fau en la seva carta als co
rintis. 

Sens dubte, una societat tan repressiva 
creava una fortíssima hostilitat davant 
qualsevol apropament rigorós i científic al 
tema. Per altra banda, la sexologia esta 
fortament lligada a la psicología, que ma
lauradament ha trigal molts anys a alli
berar-se del pensament especulatiu freu
dia. Malgrat reconeixer també la tasca 
de peoner de Freud, hom pot demanar-se 
que pot quedar avui dia dret de les 
seves hipo tesis sobre la sexual ita t. L'acti
tud acientífica de la psicoanalisi ha provo
cat confusió i retardament en el treballós 
peregrinar de la psicología, i per extensió, 
de la sexología des d'uns terrenys adobats 
pel pensament metafísic -i adhuc magic
a uns altres de més arids, pero segurs de 
la ciencia positiva. 

L'observació i guarniment de dades, la 
formulació d'hipotesis i la scva verificació 
experimental i rigorosa qtle és el camí de 
la investigació científica, no van comen
<;ar en sexualitat fins als anys 60: parlem, 
obviament de Masters i Johnson; i d ie 
obviament pcrque justament aquest bino
mi, em sembla que sortosament, és avui 
for<;a conegut al país. La colossal aporta
ció d'aqucsts autors americans -que van 

una . . , 
reviSlO • c1en 

arribar a registrar en el seu laboratori 
unes 10.000 respostes sexuals femenines i 
masculines- va significar un pas gegantí 
en l'aclariment de les idees i conceptes so
bre l'activitat sexual humana. En aquest 
sentit, considero que la publicació de «Hu
man sexual response» és una veritable re
volució. 

La destrucció de mites que la seva in· 
vestigació va aconseguir, ha estat vivifica
dora. Rapidament comentarem algunes de 
les seves aportacions. 

l . Han demostrat que la resposta se
xual humana és una reacció generalitzada 
de tot l'organisme, que, si bé es dóna en 
majar intensitat en els organs sexuals, es 
caracteritza en tot el cos fonamenta lment 
per dos processos fisiologics: tensió mus
cular i vasocongestió, els quals, en arribar 
al maximum de la seva intensitat produei
xen I'alliberament de la tensió sexual, i 
apareix l'orgasme. 

2. La dona és plausiblement més dota
da peral sexe que l'home. Deixant de ban
da que posseeix més organs sexuals de 
recepció que l'home (mames, clítoris i Ha
vis menors, entrepells), la dona pot ser 
pluriorgasmica, cosa extremadament difí· 
cil en l'home, que ha de passar practica
ment sempre per un període refractiu d'un 
cert temps abans d'estar en condicions 
d'assolir un nou orgasme. Aquesta << des
mesurada>> capacitat orgasmica de la dona 
és el que ha fet dir a Mary Jane Sherfey 
que la dona no era constru'ida biologica
ment per a cultures monogames i seden
taries. Sigui com sigui, el descobriment 
esmentat és un duríssim cop contra el 
masclisme. 

3. La creen~a. d'origen freuclia, que l'or
gasme femení podía ser de dos tipus (cli
toria o vaginal), i que les dones «clitoridia
nes>> eren immadures o inestables emocio
nalment, no pot ser mantingut a la llum 
deis coneixements actuals: l'orgasme és 
sempre únic, com és sempre el mateix; 
sigui quina sigui la tecnica utilitzada per 
a assolir-Jo. 



la sexuali ta t 
tífica Per Josep M. Farré i Martí. Secció de Psicofisiologia. 

Departament de Psiquiatría de !'Hospital Clínic de Barcelona. 

4. No s'han observat canvis en la res
posta sexual durant la menstruació. És 
molt probable que !'actitud de refús en
torn de les relacions sexuals durant la re
gla siguin d'origen cultural, i no tingui cap 
base biologica. Els orgasmes més intensos 
són els que s'obtenen a través de la mas
turbació, la qua! cosa té una explicació 
lógica, car en la masturbació l'estimulació 
es pot fer amb tota precisió i d'acord amb 
les propies necessitats. 

5. Durant el 2n. i 3r. trimestre de l'em
baras, hi ha un augment de les «necessi
tatS>> sexuals per part de la dona. L'expli
cació ve donada pel fet que l'embrió su
posa un obstacle mecanic a la sang, que 
retorna de la part inferior del cos al cor. 
Aquesta dificultat de retorn fa que la sang 
resti estancada en majar quantitat -d'a
quí l'aparició de les varices- i que als or
gans n'hi hagi més, la qua! cosa actua d'es
tímul físic, que és viscut com un augment 
de l'excitació sexual. 

El fet que la tensió sexual passi desaper
cebuda per moltes dones es deu nogens
menys als costums de la societat en que 
vivim, negatius pe! que fa a l'ús del sexe 
durant l'embaras. 

6. Un mite molt estes a la cultura oc
cidental és el que fa referencia a la gran
daría del penis. Hi ha la creen<_;:a popular 
que el penis esta en relació amb la virilitat 
i la capacitat de satisfer sexualment la 
dona, la qua! cosa pot fer que molts indi
vidus que consideren que el seu penis és 
massa petit, siguin sexualment traumatit
zats. Masters i Johnson observaren que 
e"Is penis petits creixen molt més durant 
l'erecció, raó per la qua!, un cap assolit 
aquest estat, les diferencies entre penis 
petits i graos desapareixen pn\cticament. 
A més, la vagina és una capacitat virtual 
i de gran plasticitat, que s'ajusta i adapta 
amb gran elasticitat als diferents penis. 

7. Activitat sexual i senililat són per
fectament compatibles. Si bé la fisiología 
sexual canvia amb l'edat, quan l'home i 
la dona prenen consciencia d'aquests can-

vis i s'hi adapten, poden continuar tenint 
una vida sexual activa fins passats els 80 
anys, sempre que gaudeixen de bona salut 
i no n'interrompin la practica. En efecte, 
com més es practiqui la sexualitat més 
durara, conclusió que és francament opti
mista. 

Conducta sexual humana 
aprenentatge 

Master i Johnson ens aclarien la fisio
logía de la resposta sexual. Més tard fa
ríen el mateix en el domini de les disfun
cions sexuals. Seran, pero, la psicofisiolo
gia i la teoría del condicionament -inicia
da per Pavlov- les que ens donaren les 
respostes més adequades sobre els meca
nismes responsables de la conducta sexual 
humana. 

Aquests mecanismes, cal dividir-los en 
tres importants esglaons. En primer lloc, 
tenim els cromosomes que són els primers 
determinants del sexe. Són ells qui indi
quen (XX femella, XY mascle) la futura 
pertinen\;a a un sexe o altre. I si hom pot 
tenir la informació que aquests primers 
factors indicatius són totalment constitu
cionals i hereditaris, convé reflexionar en 
!'evidencia que els cromosomes també po
den ser manipulats per l'ambient: les ra
diacions nuclears i la propia experimen
tació humana poden canviar les caracte
rístiques i el paper deis cromosomes. Ara 
bé, els cromosomes només semblen tenir 
una acció: actuar sobre els teixits embrio
naris que han de donar lloc a les glandules 
sexuals, tot diferenciant-les en ovaris i tes
rieles, ja que en un primer període les fu. 
tures glandules són identiques per a tots 
dos sexes. 

El segon esglaó són les hormones se
xuals. El androgens - a la fase embriona
ria- fan possible !'existencia de les ca
racterístiques morfologiques propies del 
sexe masculí (penis, conducte deferent, 
próstata, etc.). Quant a ls estrogens, no 
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12 semblen pas massa imprescindibles en 
aquesta fase; l'important és que no hi 
llagi andrógens. Si és aixi, J'embrió que 
en la primera fase és sempre femella, se
guira essent femella. Pero les hormones, 
que han recollit el programa que els cro
rnosomes han trames a les gonades pro
ductores de les mateixes, actuaran també 
sobre el cervell a través de la hipofisi: 
aquesta glandula regulara en el cas de 
les dones I'activitat deis ovaris d'una for
ma cíclica i donara lloc a l'única i verita· 
ble diferencia cerebral entre bornes i do
nes: la possibilitat fertil continuada del 
primer i la cíclica de la segona. El si les 
hormones actuen o no sobre la zona cere
bral reguladora tanmateix de la hipofisi i 
l'hipotalam -tan relacional altrament 
amb les activitats emocionals-, és quel
com no demostrat, si bé és moll atractiu 
com a hipbtesi explicativa d'afectació de 
determinades facetes de la conducta se
xual, en certa manera mancades altrament 
d'una explicació raonable (penso en el 
transexualisme, per exemph!). 

Pero la tita més importan! en la con
ducta sexual, sera la que s'iniciara a partir 
ja del naixement: el medí ambient. La so
cietat comenc;a a actuar a partir d'aquest 
moment. Ja Money, Ellis i Hampson han 
comprovat que la identificació sexual cor
rcspon perfectameot al sexe que s'ha atri
buH el subjecte en néixer, independent
mcnl de la scva filiació sexual. Pcnso en el 
cas deis pseudohermafrodites que poden 
ser educats segons un sexe absolutament 
distint al cromosomatic si hi ha hagut una 
equivocació en néixer, sigui o no degut a 
l'ambigüitat sexual que poden tenir aquests 
individus. L'acció deis cromosomes i les 
gonades pot ser absolutament invertida si 
I'ambient no confirma el «missatge» que 
I'individu porta en néixer. 

La tendencia, la conducta sexual huma
na, dones, són essencialment ambientals. 
En efecte, si bé sabem que el substrat or
ganic de la sexualitat es troba muntat so
bre la interacció de dos sistemes, l'endo
crí i el nerviós, la relació és distinta se
gons sigui )'escala evolutiva. El progrés 
en les escales filo· i ontogenetiques com· 
porta una cada vegada major independen· 
cia de les lligadures hormonals. En efec
te, a mida que ascendim en !'escala podem 
observar que les hormones van perdent 
importancia -la mantenen en la «produc
ció» de les característiques sexuals ana
tomiques- en la seva capacitat per deter-

minar la conducta sexual, importancia que 
va essent guanyada pel sistema nerviós 
central. 

Si els mamífers inferiors necessiten com 
a condició «Sine qua non» una integritat 
deis seus cicles hormonals per a l'activi
tat sexual, és possible apreciar en els 
primats una progressiva liberalització d'a. 
quests cicles de tal manera que la con
ducta sexual, sobretot en el mascle, es pre
senta en absencia del període de zel. La 
castració de ximpanzés mascles posa de 
relleu com són capac;os de mantenir un 
comportament sexual adequat malgrat la 
manca d'hormones masculines. En I'ésser 
huma !'experiencia demostra que les do
nes es troben capacitades per experimen
tar plaer sexual després de la menopausia 
o, fins i tot, d'una extirpació d'ovaris: en 
tots dos casos les hormones sexuals han 
desaparegut. La dependencia del procés 
cerebral en relació amb I'activitat sexual 
de !'animal superior ha quedat, des del 
punt de vista explicatiu teoric, molt més 
consolidat amb els conceptes generals del 
psicofisioleg Grossmann, segons el qual 
els mecanismes reguladors cerebrals es 
troben formats per una serie de circuits 
neuronals,l'activitat deis quals donara lloc 
a dos tipus de motivacions: 

J. «Homeostatiques». Regularan l'equi
libri fisiologic (fam, set). Seran congenites, 
s'assadollaran quan s'hagi restablert l'e
quilibri fisiologic que ha provocat J'estat 
de motivació i, per tant, l'activació deis 
mecanismes reguladors nerviosos. ts, 
dones, el desequilibri fisiologic intem el 
que provocara la motivació homeostatica. 

2. «No homeostatiques». Sera I'estimu
Iació externa, la que provocara J'estat de 
motivació; en aquests casos les condicions 
internes (hormones sexuals, neurotrans
missors) necessaries perque I'estimulació 
sigui eficac;, actuen només com a sensibi
Iitzadors, és a dir, per elles mateixes són 
incapaces de desencadenar un estat de 
motivació. Si bé hi ha connexions innates 
entre l'estimulació externa i la reacció de 
l'organisme s'ha vist que en els individus 
madurs (en el sentit neurofisiologic) estan 
mancades d'importancia comparades amb 
les connexions apreses. La conducta se
xual, la conducta emocional, etc., són 
exemples de motivacions «no homeostati· 
ques». 

tS molt interessant !'experiencia des
enrotllada per Harlow i Mayer del Iabo
ratori de primats de la Universitat de Wis-



consin, de privar de vida social una serie 
de macacos, animals ideals per la com
paració amb !'huma, perque posseeixen 
un període de desenrotllament semblant 
a nosaltrcs. Quan arribaven a l'cdat adul
ta eren incapac;os d'establir un compor
tament sexual correcte, els era fins i tot 
impossible l'aparellament, i es Jimitaven a 
un joc infantil: l'aprenentatge social ha 
de ser també imprescindible en algun mo
ment essencial del desenvolupament per 
un comportament sexual adequat en els 
si mis. 

La hipotesi és, dones, que la tendencia 
sexual és una forma de reacció davant els 
estfmuls externs, apresos durant el pro
cés del desenvolupament. En parlar d'es
tímuls externs, no s'ha d'oblidar que !'bo
rne és capac; de simular-los gracies a la 
seva capacitat d'imaginar i evocar situa
cions prcviament apreses. Del que hem dit 
anteriorment es despn!n que el concepte 
d' •<instint sexual» demana una revisió. En 
efecte, considerem que la noció d' •dnstint» 
és abusivament estesa ja que la conducta 
instintiva -;com hem vist en les hipotesis 
de Grossman- és un tipus de comporta
ment preformat en les estructures neuro
lbgiques, heretat, estereotipat i caracterís-

tic d'una especie, i que té per objecte 
exclusiu la presentació o conservació de 
l'individu. En aquest sentit estricte, la 
conducta sexual humana només és «ins
tintiva» si s'associa exclusivament a la 
procreació, cosa que és un error dramatic 
de la nostra cultura repressiva. AJ meu 
parer, només hi ha dos instints reals en 
l'buma: la fam i la set; el sexe, tan rela
cionat amb la gran facilitat i qualitat del 
cortex cerebral que posseeix l'ésser huma, 
ens estimem més d'anomenar-lo, en les se
ves primeres fases, impuls sexual. Entes 
aquest terme com la intensitat i la forc;a 
d'una necessitat fisiologicament condicio
nada. 

I en últim extrem, ¿quin és en l'huma 
la finalitat, l'objectiu d'aquest irnpuls? 
Evidentment, podria dir-se que la finalitat 
de l'impuls sexual ha de ser l'obtenció de 
l'acoplament genital amb un objecte hete
rosexual. D'aquestá forma, en una reduc
ció biológica, la pregunta hauria quedat 
senzillament contestada. Indubtablement 
es tracta d'una reducció biológica i cal, 
consegüentmcnt, aprofundir més en la 
qüestió. 

Es pot dir que en alguns animals hi ha 
un «instint d'aparcllament» en el sentit 
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14 d'una conducta estereotipada, no apresa, 
adre~ada cap a l'acoplament sexual. Pero, 
a mida que es puja en !'escala filogenetica, 
com hem vist, aquesta conducta estereoti
pada i no apresa declina a favor d.e l'a
prenentatge de l'aparellament. 

I en el cas de l'ésser huma, hi ha una 
interacció complexa d'aportacions senso
rials de mecanismes neuroendocrins (te· 
nint sempre molt en compte que les hor
mones segueixen essent indispensables per 
als procesos reproductius, pero són man
cades d'influencia sobre la direcció i inten
sitat de l'impuls sexual), de l'aprenentatge 
i de la regulació cortical cerebral de la 
funció, amb una importancia més profun
da i més decisiva d'aquest últim factor 
d'integració cortical sobre els primers. 

La conducta sexual humana és condicio
nada, dones, per les actituds cap a la se
xualitat; actituds basiques que han estat 
configurarles pels metodes de crian~a i 
d'educació, per les dades biografiques de 
l'individu i pels seus més específics con
flictes, i finalment, per la influencia plas
tica deis factors socioculturals com a ope
rants ja des de la infancia a través de la 
família. 

Pero, insistim, quina és la funció de la 
sexualitat? Cree que és millor de contes
tar que dependra de molts factors indivi
duals i socials, pero, al nostre parer, la 
més important és el plaer, o dit en forma 
gastronómica -i permeteu-me l'abús- es 
tracta de l'adequació d'un bon menú, sol, 
en companyia i variant o no de comensal; 
i que els lectors acabin aquí, amb mi, la 
comparació gastronómica: no es tracta 
ara de fer l'acudit facil sobre els empat
xos. es plausible de pensar que el sexe pot 
tenir a més altres funcions, ultra la pro
creació; penso en la comun icació, !'afecte 
i acthuc en l'equilibri psíquic general i 
progressiu que és possible d 'inferir d'una 
vida sexual plaent. No sé d'una forma cla
ra -malgrat l'antropologia cultural- si 
una societat sexofílica, hedonista, és més 
feli<;:, encara que podríem pensar que és 
així. El que sí sé és que els 497 casos se
xuals que hem vist en tres anys a la Sec
ció de Psicofisiologia del Dept. de Psiquia
tría de !'Hospital Clínic, on jo treballo, 
sobre un total de 1.200, patien en gran part 
d'ansietat, depressió i conf1ictes diversos 
en la seva quotidianitat, provocats per la 
seva problematica. ÉS plausible, dones, de 
pensar que la salut mental pot veure's al
terada més o menys greument quan el des-

plaer sexual és conscienciat per l'individu. 
Aquesta consciencia de disfunció, de tras
tornen la nostra societat va en escala des
cendent deis homes a les dones, de la im
potencia a I'anorgasmia femenina; l'expli
cació d'aixo és obvia i la podem trobar 
des de l'exemple de Santa Maria Egipcía
ca, 47 anys expiant <<el pecat» de ser bellí
sima, fins a la « Vindicació>> de Mary Woll
stonecrooft, des de ]'atenta lectura d'a
quest estrany llibre que és la Bíblia fins 
a Engels, la Kolontay o els estudis d 'an
tropologia cultural. No voldria ara caure 
en el pansexualisme de Freud i extreure 
d'aquesta experiencia professional la con
seqüencia que la repressió sexual i les dis
funcions que provoca són la mare de tota 
la psicopatología; aixo seria caure en un 
deis classics paranys de la psicoanalisi, 
tan feta a inventar més que a deduir, a 
fantasiejar més que a experimentar. Pero 
sí sembla correcte deduir que si es com
pleix amb aquesta finalitat principal del 
sexe, el plaer -que, per altra banda, tam
poc no seria massa difícil en una societat 
menys irracional i elevadora a la categoría 
d'etiques o religioses el que són simple
ment supersticions o estupideses- s'hau
ra recupcrat un important espai de goig, 
que la nostra biología ens pot proporcio
nar; i el goig sempre ha de ser benvingut. 
Pero, la nostra societat, en una tasca tos
suda i deshonesta, al meu parer, tanca ja 
de petits la possibilitat d'una normalitza
ció i adequació del nostre aprenentatge 
sexual; els exemples d'antiinformació se
xual són constants: l'any 1929 un tribunal 
federal de Nova Anglaterra (USA) declara
va culpable la senyora Dennet d'enviar 
literatura obscena per Correu, quan no es 
tractava de res més que d'un excellent 
opuscle d'introducció sexual per a infants. 
El 1976, la senyora Sabría, mestra de Gi
rona patia també un judici per intentar 
una discreta pero útil educació sexual a la 
seva escoJa; i malgrat que el resultat ju
dicial va ser més positiu, encara fa poc 
llegíem que alguns deis pares deis nens, 
J'educació deis quals té encomanada la 
mcstrc esmentada, no acabaren de confor
mar-s'hi. 

De Lotes maneres, tampoc no es tracta 
d'cmfasitzar excessivament la importancia 
de la repressió sexual, que és fora de tot 
dubte, ja que podríem arribar al camí pe
rillós de reivindicar el sexe com a alguna 
cosa de fonamental i importantíssim per 
al desenvolupament de I'individu, cosa 



que potser seria excessiva. També és cert 
que no és només la sexualitat el que ha 
estat reprimit, és la racionalitat humana, 
i amb aixo arribem a un context molt 
més ampli. En aquest sentit no hauria ca). 
gut haver-se fet racional la sexualitat, si 
no s'han fet racionals altres coses. 

Normalitat i anormalitat sexual 

L'última qüestió que cal tocar pel que 
fa a la sexualitat humana i la seva rela
ció amb l'aprenentatge, és el concepte de 
normalitat i d'anormalitat sexual. Els es
tudis transculturals han ajudat extraordi
nariament a esclarir aquesta qüestió; peo
ners Margaret Mead i Malinowski, són 
FQrd i Beach els qui han fet un treball 
més exhaustiu: 192 cultures diferents d 'O
ceania, Eurasia, A.frica, Nord-america i 
Sud-america han estat minuciosament es
tudiades, en allo que es refereix a les se
ves conductes sexuals. La conclusió és 
clara i meridiana: els diferents comporta
ments sexuals són habits imposats cultu
ralment per la societat on el subjecte es 
desenvolupa; ti pus de conducta sexual 
que en la nostra cultura són poc fre-

qüents o fins es consideren patologics o 
aberrants, són cosa freqüent i normal en 
altres societats. El concepte de normali
tat i anormalitat és exclusivament cultu
ral i, per tant, estadístic. Com diría Kin
sey, en sexualitat tot és natural i normal, 
menys el que és impossible, coro per exem
ple fer el coit en un parallamps. 

Posarem tres exemples que ens perme
tin de veure la relativitat de les normes 
pel que fa al sexe. 

A. LA MASTURBACIÓ. Fins fa poc -i en
cara és molt estes en la població general
la masturbació era considerada coro un 
acte poc recomanable i generador de ma
lalties, algunes de les quals molt greus. 
El Cafarnaüm que es va organitzar al vol
tant d'aquest tema ha estat polvoritzat 
pels coneixements científics, els quals 
s'han dedicat a demostrar que la mastur
bació no sois no produeix cap malaltia, 
sinó que és una practica interessant en 
l'aprenentatge i amb possibilitat de ser 
pl~ent al llarg de les diferents etapes de la 
vida. 

I !'antropología cultural demostra que 
en les societats permissives la masturba
ció és viscuda com a cosa sumament im-
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16 portant en l'evolució del nen i del púber. 
Des deis pucapucanos de Polinesia, on els 
nois i les noies es masturben lliurement 
i obertament en públic, fins als neos tro
briandenys, que no sois fan el mateix sinó 
que es lliuren a tota una varietat. d'activi
tats sexuals des de l'estimulació bucal deis 
genitals fins al coit simulat, multitud de 
cultures -ben lluny de l'anomenada <<ci· 
vilització occidental>>- eviten traumes inú
tils i malsons inquiets deis seus joves amb 
aquesta actitud «natural» enfront d'un ha
bit com el de l'autoestimulació que ja és 
present en molts mamífers subprimats 
encara que en aquest nivell de !'escala 
evolutiva el comportament sigui més d'au
toneteja que d'estimulació sexual. 

B. L'u o MOSEXUALITAT. L'homosexuali
tat al nostre país encara esta sotmesa a 
la Jlei de perillositat social i és conside
rada en molts cercles -fins en el medic
com a malaltia, malgrat que l'Associació 
de Psiquiatría americana ha decidit de 
retirar-la de la !Lista de dolences psiquia· 
triques. 

Els arguments científics actuals envers 
aquest tema són els següents: 

l. No hi ha cap dada ni endocrinolo
gica, ni genetica, ni psicofisiologica, ni psi
copatolbgica que doni ni el més mínim 
recolzaroent al concepte de l'horoosexuali
tat com a fet patologic. L'horoosexualitat 
no és cap malaltia. 

2. Coro ja hem dit abans, l'impuls se
xual és una tendencia neutra, que l'apre
nentatge social va configuran! en una di
recció determinada, l'homosexualitat o 
I'heterosexualitat o l'ambiscxualitat. Els 
jocs sexuals infantils són biscxuals; els 
nens no semblen estar preocupats per l'a
dequació del seu interes sexual, cosa que 
suposa que originariament el propi scxe no 
sembla produir repugnancia i que aquesta 
es va adquirint i aprenent amb el pas dels 
anys. 

Considerar l'homosexualitat coro a anti
natural, dones, sembla poc coherent, SO· 
brctot si tenim en comptc que, a més a 
més, es troba amplament cstesa al món 
deis mamífers. L'homosexualitat, igual que 
l'heterosexualitat, és una tendencia bioiO. 
gica innata, natural i comuna a tots els 
mamífers, I'home indos. En les societats 
rcstrictivcs aquesta tendencia es repri
meix, la majoria d'individus aprenen a 
<<Oblidar» per un excés de condicionaments 
que !'orienten cap a l'hcteroscxualitat. Al-

guns individus poden fracassar en el pro
cés d'aprenentatge social i seguir mante. 
nint les tendencies homosexuals propies 
de la seva infancia i de la seva condició 
de mamífers; aquests individus poden te· 
nir practiques amb els dos sexes i resulta 
xocant de pensar que poden considerar-se, 
des del punt de vista biologic, com els 
més <<normals>>, ja que l'exclusivisme, tant 
hetero- coro homosexual, no es troba en 
la naturalesa tret de les societat humanes. 
Finalment, hi ha una minoría -d'un 4 a 
un 7 %'7"' segons Kinsey, que s'equivoquen 
del tot en l'aprenentatge social i per un 
excés de condicionaments a l'inrevés esde
venen exclusivament homosexuals. 

Quant a l'antropologia cultural, tenim 
dades sobre !'actitud cap a l'homosexuaJi. 
tat de 76 cultures actuals, inclosa la nostra. 
D'~questes 76, n'hi ha 27 que la condem
nen i, per tant, la prohibeix. En aquestes 
cultures, el percentatge d'homosexuals a 
la població és més aviat redu'it; s'acosten 
a les xifres trobades per Kinsey per a la 
societat americana. Les 49 restants l'apro
ven o la permeten amb més o menys tole
rancia. es indicatiu que una majoria de 
les societats actuals -encara que cultural. 
ment es tracti de pobles primitius- tingui 
una actitud oberta cap a l'homosexualitat. 
Dios d'aquestes societats permissives, n'e. 
xisteixen algunes que no sois la toleren 
sinó que l'encoratgen francament. En 
aquestes pot dir-se que, practicament, el 
cent per cent deis individus practiquen 
l'homosexualitat, si bé és cert que aixo no 
suposa la inhibició de l'heterosexualitat. 

C. Per acabar, un tercer exemple, LéS 

PROBLEMÁTrQUES fEMENINES. A la nostra SQ.. 
cietat, s'arriben a trobar d'un 70 o 80% 
de dones que presenten anorgasmia en di
versos graus, fins a arribar a l'extrem que 
s'ha anomenat classicament frigidesa. es 
evident que aquesta xifra és escandalosa i 
no correspon a cap més realitat que la 
repressió extrema a la qua) ha estat sot
mesa la dona. Els arguments científics, ja 
els hem vist abans: Masters i Johnson van 
demostrar que la dona tenia una capacitat 
extrema per assolir el clímax sexual. es 
evident que el condicionament explica la 
gran majoria d'anorgasmies femenines, 
deixant de banda una minoría estadística 
que pot ser explicada per etiopatogenies 
de ti pus organic; la majoria d'anorgasmies 
femenines són provocarles per condiciona. 
ments de tipus psicbtic. No pretenem ara 



fer una revisió de tates aquestes etiolo
gies; més aviat ens interessa de recórrer 
un poc més l'antropologia cultural. No 
acudirem aquesta vegada a Ford i Beach, 
sinó a Margared Mead i als seus estudis 
a Samoa. La Mead demostra en el seu in. 
teressantíssim treball que la frigidesa, J'a. 
norgasmia és totalment desconeguda en
tre les samoanes, malgrat de viure en una 
societat on l'home desenvolupa un paper 
social més important que ella. AJguns deis 
factors més superficiaJs i importants se
gens Mead, per arribar a aquest punt són 
els següents: a) que la dona esta molt 
ben considerada i que pot arribar a desen
volupar papers molt relevants, que el nai
xement de la nena es festeja amb la ma
teixa alegria amb que es rep un fill mascle, 
b) que les nenes veuen des d'edat molt 
primerenca la vida sexual deis adults, co
neixen perfectament el significat i capaci
tat deis genitals femenins, tenen llibertat 
en els seus jocs sexuals i presencien coits 
i naixements, e) la gran Ilibertat sexual que 
tenen els adolescents igual per a tots dos 
sexes, on l'únic tabú és l'incest. Es consi
dera la sexualitat com una d iversió molt 
agradable per als dos sexes. 

L'orgasme constitueix, dones, una poten
ciaJitat femenina que pot o no ser desen
volupada individualment en segons quines 
societats. Aquestes societats, que restrin
geixen severament els jocs sexuals preado
lescents í adolescents i imposen que les 
donzelles siguin honestes, púdiques i sol
meses, semblen produir unes dones que 
són incapaces o almenys rebeques a adop
tar un paper sexualment actiu. Els produc
tes femenins d'aquesta educació cultural 
tendeixen a romandre relativament inacti. 
ves des del punt de vista sexual i amb 
malta freqüencia no experimenten un or
gasme sexual definit, aconseguit. Ja hem 
vist que és tot al contrari en les societats 
que permeten o fomenten el joc sexual 
primerenc i que permeten a les dones un 
grau més gran de Ilibertat per buscar con
tactes sexuals. 

Malgrat l'emfasi que he posat al llarg 
d'aquest article en la importancia extrema 
del condicionament i, per tant, deis fac
tors culturals en la conducta sexual, no 
valdría haver deixat la impressió d'un 
afrontament entre natívísmc i culturalis
me. Deis nostres avantpassats platonics í 
bíblícs hem heredat l'Mhit de dícotomit
zar; les dicotomíes són perilloses, ja que 
poden ser equívocades, i considerem que 

és una equivocació separar el que és apres 17 
del que és biologic. Aprendre és també una 
funció biologica car tots els actes de 
l'aprenentatge són tanmateix activitats del 
sistema nerviós central, el qual esta en 
constant relació amb el medi ambient. 
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2. Un plantejantent teoric de 
0 bj ecti US i accions Per Frederic Boix 

Aparentment sembla que avui hi hagi 
una tranquiHa predisposició envers l'edu
cació sexual dins del nostre ambit cultural 
i social. Moltes de les institucions de pes 
i bon llinatge preconitzen, amb afirma
cions públiques i ciares, que cal realit
zar-la. 

L'Església Catolica -per excmple- que 
havia condemnat explícitamcnt l'educació 
sexual en la seva encíclica «Divini illius 
Magistri» promulgada per Pius XI l'any 
1929, retornant sobre els seus passos, va 
dir en la «Declaració sobre J'educació cris
tiana» corresponent al Concili Vatica 11: 
«Aixf, dones, vistos els progressos cientí
fics de la psicología, de la pedagogía i de 
la didactica, cal que els infanls i adoles
cents siguin ajudats a desenvolupar har
monicament les seves qualitats físiques, 
morals i inteHectuals, a adquirir gradual
ment un sentit més perfecte de la propia 
responsabilitat en el perfeccionament rec
te i contínuament esforc;at de la propia 
vida i en la consecució de la veritable 
llibertat, superant els obstacles amb anim 
gencrós i constant. Que, a mesura que es 

fan_grans, siguin instrui'ts en una positiva 
i prudent educació sexual». 

La UNESCO, per la seva banda, va sug
gerir públicament l'any 1964: «Es neces
sari canalitzar l'interes natural per la se
xualitat, de tal manera que el ncn aconse
gueixi el seu equilibri personal i, al ma
teix temps, se'l capaciti per a poder entrar 
en relació amb els altres i adoptar rela
cions sanes en el si de la família, de !'es
cola i de la societat». 

També ha cstat explícita I'Organització 
Mundial de la Salud: «Cal concedir -ha 
dit- una preferencia absoluta a !'educa
ció sexual de la coHectivitat a fi de preve 
nir les dificultats i la manca d'harmonia 
en assumptes de conducta sexual». 

Cenyint-nos a la Pell de Brau, en el JI Pie 
del «Consej_o Nacional de la Juventud», es 
va acordar: « ... se estima absolutamente 
necesaria una formación sexual positiva 
de los jóvenes; individual en lo que pueda 
tener el problema de personal y generali
zada en el aspecto que interesa a todos 
los educandos, que los ponga en situación 
de afrontar de modo satisfactorio los pro-



l'educació sexual: definició, 

blemas de tipo sexual que han de planteár
sclc durante su desarrollo». 

Moltes altres afirmacions de taranna 
semblant podrien arrodonir el mostrari; 
pero bé, el que hom es pregunta d'imme
diat, davant de totes aquestes sentencies 
i del que passa realment pe! món, és: unes 
i altres volen dir exactament el mateix en 
manifestar-se entusiastes de l'educació se
xual? Jo penso que encara que les parau
les són molt semblants, els sentits són 
ben diversos. Per aixo sempre que parlero 
d'educa.ció sexual hem de puntualitzar 
quin contingut donem a aque~ts mots ... 
d'altra manera podríem sortir-ne escal
dats! 

Posats en aquest camí, resulta més prac
tic i clarificador - penso- d'explicitar els 
aspectes dinamics de la tal educació sexual 
que no pas intentar definicions barraques 
d'aquestes que n'hi ha tan gran escampall, 
i que sempre es poden interpretar del dret 
i del revés. 

Per ordenar aquesta descripció -mo
tiu de l'article- ens podem valer de qua
trc intcrrogants concrets: A. Per que s'ha 

d'educar sexualment? B. ¿Quines són les 
accions que s'han de realitzar? C. ¿Qui ho 
ha de fer? D. On cal fer-ho? 

Plantejats així els punts, intentaré de 
tractar-los de manera que mati dos ocells 
d'un sol tret: escatint millor l'accepció i 
descrivint alguns aspectes de la praxi. 
A veure: 

A. Per que s'ha d'educar sexualment? 
Són diverses les raons que poden acom
plir el paper de resposta a aquesta prime
ra pregunta. 

Un argument global, el trobem molt 
ben explicat per Mariano Yela: <<L'Home 
és una realitat educativa de la mateixa 
manera que és una realitat social. Volem 
dir que l'Home és educable i que, en cert 
sentit, consisteix a ser-ho. Així com l'home 
pot ser sociable o insociable perque ine
vitablement ha de ser,- així l'home pot edu
car-se o maleducar-se perque, a la bestre
ta, no pot deixar d'anar-se educant con
tínuament». 

Tenim avui proves concloents que la 
persona ai'llada deis altres homes perd o 
no desenvolupa les grans facultats que Ji 
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20 són prop1es per naturalesa. El cas deis 
anomenats <<nens llops» és un deis exem
ples més explícits sobre aquesta qüestió. 
Per tant, cal considerar que si bé arribem 
a aquest món amb un potencial certament 
extraordinari emmagatzemat dins !'estruc
tura biologica, resulta obligat d'anar su
mant ajuts educatius al llarg de la vida 
- proporcionats pels altres- per aconse
guir que les possibilitats personals es con
verteixin, progressivament, en capacitats 
reals. 

Depenem molt, dones, deis altres. El 
professor Joan Rof Carballo ha parlat so
bre aquest punt, amb el seu llenguatge 
massís, dient: <<El prolsme no és només 
l'altre amb qui estero inexorablement re
lacionals, sinó quelcom i quelcom que 
ens conslitueix fins a la nostra més íntima 
entranya». L'educació -en darrer terme i 
considerat aixo- es podría definir com el 
conjunt d'accions personals que, estimu
lant els altres, els ajuden a constituir-se, 
a fer-se, a desenvolupar-se. 

Aquesta afirmació, que té validesa per 
a tates les facultats, inclou també -quasi 
sobre dir-ho- la sexualitat. Fins aqui, una 
primera raó. 

Ara bé, com que durant anys i panys 
s'havia vist la conducta sexual humana 
com a rcsultat exclusiu d'un instint bio
logic -és a dir, totalment indu'ida per 
una mena d'automatisme congenit i co
mú- resultava fútil de parlar d'educació 
sexual. Així han estat freqüents i caracte
ristics, comentaris com ara: <<No em vin
guis ara amb el roman<;o que cal parlar 
d'aixo als bordegassos; des que el món 
és món, els bornes ben parits quan veuen 
una dona que ho té tot i ben posat, se'ls 
aixeca la titola sense necessitat d'explica
cions ni educacions ... V aja, si jo no m'e
quivoco ! >>. 

Sé que actualment és obert, entre bio
legs, un debat sobre el concepte «instint>>; 
per tant, no vull -ni em pertoca- de 
prendre candela en aquest funeral, pero 
sí que tinc interes a assenyalar -amb pa
raules de Konrad Lorenz- que hi ha actes 
de conducta produi'ts per automatismes 
endogens d'arrel fisiológica, causalment di
ferents de tots els comportaments indivi
duals variables, i des d'aquesta tesi, pun
tualitzar com dins de l'area sexual humana 
si bé existeixen reaccions estrictament fi. 
siologiques ~om el cas de l'erecció mas
culina, objecte del comentan apuntat-

la majar part de fets conductuals són pro
ducte de l'aprenentatge. 

Feta aquesta petita ordenació previa, 
hem de veure a continuació, i amb ull fi, 
com la nostra cultura (1) bavia redui't la 
sexualitat als mecanismes genitals de co
pulació i d'inseminació i com (2) havia 
encaixat tot el complex component psico
logic i emocional que Ji és propi -tan 
propi coro la mateixa genitalitat- dins 
un estereotip conceptual anomenat «amor>> 
al qual se li va atribuir gratultament orí
gens espirituals i descarnats, i coro -per 
acabar-ho d'adobar- (3) es va destruir 
l'espontane'itat i la creativitat erotica, sot
metent tot el que era sexual al codi més 
escrupolós i estricte que mai hagi fabricat 
la ment humana. 

Per donar suport a aquesta concepció, 
es van fer un muntitjol de descripcions 
biologiques equivocades, d'entre les quals 
destaquen per espectaculars -a la ·num 
de les descobertes científiques d'ara- si
tuar l'epicentre i motor de la vida erotico
erogena en el sota ventre, i el de la vida 
emocional-sentimental en el cor. Un i altre 
sector sexual -que en realitat formen un 
sol paquet i ben lligat- tenen el seu assen
tament i comandament fisiologic a la mas
sa encefalica que portero posada al cap da
munt del nostre cos. Per aquesta senzilla 
raó, el neurobioleg frances Paul Chauchard 
ha escrit molt encertadament: «L'organ 
sexual més important que té la persona és 
el seu cervell>>. I qualsevol que sapiga uns 
borralls de psicofisiologia té ben ciar que 
el nostre cervell és fonamentalment una 
maquina biologica d'aprendre. 

De tot aixo -aquí explicat de manera 
molt atapei'da i imprecisa-, se'n poden 
deduir dues raons més a favor de l'edu
cació sexual: Una primera fa referencia 
a la necessitat peremptoria d'informar·ob
jectivament tot enderrocant així els mites 
i les falsedats que es van edificar sobre la 
sexualitat sense cap mena d'escrúpol; la 
segona -que d'alguna manera ja ha estat 
exposada- sorgeix de la no-instintivitat 
de la conducta sexual de relació -ente
nent que només es donen uns mecanismes 
biologics congenits en funció de suport i 
plataforma del comportament- i que, per 
tant, cal fer costat a la persona, tot al 
llarg de les etapes d'aprenentatge obligat, 
a fi que aquest resulti reeixit. 

Cenyint més la reflexió, ens trobem que 
la majar part de vivencies sexuals, les 
compartim amb d'altres i les experimen-



tem gracies a la companyia d'altres. Cree 
que és ben ciar per a quasi tothom que, 
el que una relació d'aquest tipus resulti 
adequada per ambdues parts -és a dir, 
que sigui plaent i humanament satisfacto
ria- dependra molt del «Savoir (aire» d'un 
i de l'altre ; i aixo, en darrer terme, pres
suposa una exigencia de responsabilitat, 
de respecte, d'espontaneltat, de creativitat 
i de control emocional que difícilment es 
donara en persones que han tingut un 
aprenentatge sexual borrascós. 

La nostra societat tradicionalment se
xofobica ha negat de poder contemplar la 
sexualitat com a font de socialitat, expres
sivitat i plaer; ha reprimit brutalment l'és
ser en nom d'idealismes rancis, ha bloque
jat ·J'aprenentatge correcte, i ha intentat 
-vulgues que no- de canalitzar tota 
aquesta riquesa natural per un conducte 
legalista -el matrimoni- i aprofitar el 
seu constrenyiment per a fins socio-polí
tics -afavorir el binomi materialista con
sum-producció i mantenir la població inhi
bida respecte als seus drets. Cal, dones, 
avanc;ar en aquest camp educatiu per alli
berar els individus de tants mecanismes 
socials que no són esablerts en funció del 
seu bé, sinó en benefici d'uns quants que 
hi fan l'agost de moltes maneres. E.s una 
altra raó. 

B. ¿Quines són les accions que s'han 
de realitzar? D'entrada hem de posar-nos 
davant el nas els tres nivells fenomeno!O
gics que presenta la sexualitat humana: 
A. La dimensió erótica els fins de la qua! 
es poden concretar en J'estimulació ero
gena, el plaer i la descarrega tensional. 
B. La dimensió afectiva els fins de la qua! 
són la tendresa, la sintonía emocional i 
el vincle entre persones. C. La dimensió 
genesica, el fi de la qual és la reproducció. 

Els tres nivells han de mereixer !'aten
ció de la pedagogía. El més corrent fins 
ara ha estat, eo les accions dites d'educa
ció sexual, de donar una informació sobre 
la fisiología de la reproducció i unes quan
tes recomanacions per tal que la persona 
n'estimi una altra del sexe contrari, i es 
porti bé sense fer el tararot ; pero ajudar a 
experimentar i a resoldre bé els processos 
emocionals, tant efectius com erotics, ja 
són figues d 'un altre paner. 1 aixo -<¡ue 
és ben ciar- és un enfoc equivocat, car 
tal com diu el Dr. Gérard Zwang, si tenim 
en compte els motius que ens porten habi
tualment a mobititzar tot el nostre aparell 
sexual, veurem com la dimensió reproduc-
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22 tora sempre queda en darrcr lloc a favor 
d'objectius erotics i afectius. Cree que 
aixo, dones, només admel una sortida pe
dagogica possible: una vera psicopedago
gia i una vera coeducació. 

L'educació sexual - penso jo- ha d'as
solir cinc nivells d'acció concrets: l. La 
tramcsa d'informació objectiva. 2. El crear 
un camp de possibilitats per als aprenen
tatges adients. 3. La formació d'actituds 
lliures, serenes i equilibrarles. 4. La reso
lució deis conflictes emocionals. 5. La col
laboració en el procés de socialització to
tal de l'ésser. 

La psicopedagogia ofereix els atuells i la 
taula apropiada per aquesta operació. No 
puc estendre'm aquí sobre les particulari
lats de la psicopedagogia, pero en termes 
gencrals precisaré que l'entenc com el pro
cés educatiu fonamentat en la interrelació 
psíquica i emociona l entre educador i edu
cand, i entre educand i el grup animat per 
!'educador. Qualsevol procés educatiu 
oriental a millorar les facultats personals 
ha de ser dinamic i pdtctic. Els cursos 
didactics, així com la lectura i l'cstudi 
- mitjans preferents en els quals s'ha ba
sal la formació convencional- són ele
ments útils, en tot cas, per assolir conei
xements i cultura teorica, pero tot sovint 
resulten eines inoperants a !'hora de mi
llorar les condicions emocionals, sensiti
ves i expressives de la persona. En con
ere!: el desenvolupament de la capacita! 
de sentir, de conviure i de comunicar-se 
només es pot aconseguir mitjan~ant la 
bona experiencia de vida en grup. 

La psicopedagogia sexual planteja, tam
bé com a condició inexorable, que el grup 
educador-educands sigui mixt; penso que 
no hi pot haver educació sexual sense una 
vida dinamica i esponHmia entre ambdós 
sexes. Cree que no hi ha volta de full: la 
coeducació ha de ser psicopedagogica i la 
psicopedagogia exigeix de ser cocducativa. 
Aquest és el marc insubstitu"ible de l'edu
cació sexual i de la sexa praxi. 

Els aspectes que, en el doble scntit ins
tructiu i psicopedagogic, han de ser ate
sos, són els següents: La difcrenciació bio
logica deis sexes- L'anatomia i fisiología 
general deis órgans genitals- El procés de 
fecundació, embaras i part- Embarassos 
i parts atípics - Anatomía i fisiología del 
sistema nerviós central i la seva funció en 
la conducta afectiva i sexual - El procés 
del coit- Plaer sexual i orgasme- Fisio
logía genital de la pubertat: primcres poi-

lucions i primeres menstruacions i els seus 
esguards higicnics - La fimosi - La mas
turbació- Els fenomens emocionals: sen
timent d'atracció, enamorament i estima
ció - Els rols de masculinitat i de femini
tat - Correlacions entre personalitat i con
ducta sexual - Mctodes anticonceptius -
Avortament - Malalties veneries - Pro
blemes funcionals de la vida sex.ual: anor
gasmia, impotencia, ejaculació incontrola
da, etc. - Homosexualitat - Conductes 
erotiques atípiques: exhibicíonisme, fetit
xisme, paidofília, etc. - Antropología i 
sociología deis costums sexuals - La re
pressió de la sexualitat: causes í conse
qüencies - Legislació i delinqüencia se
xual - Prostitució, pornografia i sexuali
tat de consum - E.tíca sexual: formula
cions i interpretacions - Corrents ideolo
gícs sobre la sexualitat - L'estudi cientí
fic de la sexualitat humana: la sexología 
- Matrimoni, monogamia, família i divor
ci - Paternitat responsable - Les rela
cions afectives i sexuals abans i fora del 
malrimoni - Les mares solteres - Com
portaments sexuals contraculturals: «amor 
lliure», comunes, jocs erotics en grup, cte. 
- La sexualitat i la seva utilització polí
tica. 

No és aquesta una !lista exhaustiva pero 
penso que compren el més fonamental. 
Els fcts que també calen ser viscuts amb 
l'ajut educatiu, són aquests: L'estructura
ció del sentiment del propi cos - El pro
cés d'identificació amb el propi sexe - La 
familiarització amb el nu - L'expressió i 
comunicació d'intcressos i vivencíes se
xuals - La descoberta del plaer erogen i 
orgasmatic en el propi cos - La integra
ció de les imprcssions erotiques - La vi
vencia del sentiment d'atracció afectiva i 
sexual envers altres persones i la forma
ció deis vincles emocionals corresponents 
- Les primcres experiencies de relació 
erogena i genital amb altri - La presa de 
consciencia de les variacions deis estats 
emocionals com a resultats de les vicissi
tuds de la interrelació amb persones va
lorarles cóm a objectes afectius - El pro
cés psicologic de contradiccíó entre la ten
dencia a la posscssió afectiva i sexual, 
acompanyada del tancament de la parella 
en ella mateixa, i la neccssitat d'una vida 
oberta i plenament sociable - La trobada 
amb persones que tenen altres tendencies 
sexuals i l'acte d'acceptacíó d'elles lluny 
de les condemncs cstablertes per l'ortodo
xia puritana- La convivencia, en general, 



en tot grup huma que forc;osament estara 
constitult per éssers sexuats i sexuals. 

Com que se m'acaba el paper, tanco 
aquest apartat de les accions d'educació 
sexual amb una recomanació que agafo de 
la boca d'Hipocrates: «El metge ha de te
nir dos objectius especials pel que fa a la 
malaltia: sobretot curar, o, almenys no 
perjudicar més». Penso que a l'hora de 
l'educació sexual el que s'ha dit per al 
mctge serveix al pedagog. 

C. Qui jo ha de fer? D. A on cal f er -ho? 
Aquest aspecte em sembla que admct una 
resposta senzilla: Ho ha de fer tota per
sona que honradament se sentí preparada 
i amb la seva propia sexualitat ben resol
ta. 1, quant al lloc, tots són bons. 

Dit tot aixo a corre-cuita, pero amb bona 
fe, haig de pensar que molts deis preco
nitzadors de J'educació sexual -tal com 
veiem al principi de l'article- no ho sig
narien. Pero aquesta és -sense anim dog
miHic- la meva postura: així entenc l'e
ducació sexual i els seus objectius. 
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3. Edueaeió i el rol sexual 

L'article no pretén pas de ser, de cap 
manera, una teorització sobre els rols 
masculí o femení, sinó simplement un es
bós, d'algunes qüestions que a mi m'han 
estat plantejades de com en aquest mo
ment els nous corrents educacionals ac
tuen en el camí que el nen recorre fins 
aconseguir una identificació sexual con
creta. Vull dir també que aquesta no és 
aconseguida mai fins a !'arribada de l'ado
lescencia i que és també en aquesta etapa 
on es poddt conceptualitzar, a més, aques
ta identitat sexual, i podra triar la seva 
forma individual de ser home o dona. ÉS 
evident que aquesta e!ecció vindra condi
cionada per tota la realitat interna i exter
na que emmarqui la seva historia personal. 

Analitzaré, dones, l'enfoc de la pedagogía 
tradicional sobre els rols sexuals que, com 
a transmissora d'un sistema de valors al 
servei d'una societat i més concretament 
d'una classe determinada, ha posat tots 
els seus esfor~os a educar les nenes en la 
passivitat i els nens en l'activitat, tot in
tentan! de vehicular-ho a través de quel
com de sobrenatural i, per tant, innat i 
inamovible. Deixaré també de banda la 
nefasta actuació d'aquest sistema de valors 
sobre quelcom que és fonamental en la 
sexualitat, sigui masculina o femenina, que 
és senzillament el dret a l plaer que té tot 
ésser huma i que ha estat o esta encara 
concebuda com a generador de sentiments 
de culpa d'una molt difícil reparació. 

Partint de la hipótesi que tres condicio
nants contribueixen en la identitat sexual ; 
els biologics, els psicologics i els socials, i 
de la certesa que els socials són els més 
condicionants, jo em referiré als psicolo
gics i més concretament al paper de la 
interrelació educador-neo en la construcció 
d 'aquesta identitat sexual. Certament, és 
veritat que en medicina hi ha hagut casos 
de confusió biologica de sexes i que els 
nens han crescut amb una estructura psí
quica i un funcionament social correspo
nent a l'estat civil i, per tant, al sexe que 
els pares li havien atorgat i no pas al seu 
biologic o genetic, i que aixo mostra la 
incidencia de la vivencia deis a ltres en la 

concepció d'un mateix. És per aixo que 
m'agradaria de plantejar algunes qüestions 
de com el viscut i els conceptes de mascu
linitat i feminitat de cada un deis educa
dors o del grup escoJa compten en la con. 
secució de la identitat sexual individual. 

Penso que aquells que tractem amb 
nens, pares o professionals, partim en ge
neral d'actituds molt reactives en el mo. 
ment que ens sentim responsables de la 
formació i educació d'un nano i goso a dir 
d'una forma caricatura! que quasi sabem 
més allo que no volem que sigui que no 
pas allo que ens agradaría que fos. Jo cree 
que aquesta angoixa de l'adult s'accentua 
en la conceptualització de masculi i de fe
mení, on la vivencia deis educadors cons
cients és segurament conflictualitzada, i 
que aixo porta moltes vegades a interpre
tacions erronies de les actituds deis nanos 
i, per tant, a una resposta inadequada que 
pot ser ressentida per ells com a rebuig 
de la seva imatge i com a prohibició deis 
seus desitjos d'identificació, potser molt 
necessaris i cstructurants per a ells. 

Diverses situacions m'han portal a qües
tionar-me moltes coses, la primera de les 
quals de trobar repetidament el fet de qua
lificar o associar el jugar a nines a la pas
sivitat. ÉS evident que si un educador veu 
així el jugar a nines és que no contempla 
i escolta només aquell jugar a nínes, sinó 
que hi projecta tota la utilització social 
de la maternitat i la seva vivenvia propia 
respecte a la feminitat, i que la seva acti
tud davant del joc vindra condicionada per 
factors totalment externs, tot menyspreant 
o no fomentant una activítat que en ella 
mateixa és molt creativa i, per tant, activa. 
Jugant a nines el nen es veu obligat a crear 
un gran nombre de situacions que seran de 
la maxima utilitat per la seva estructura
ció personal. 

Jo cree que de vegades hom es descuida 
d 'un pas que el nen ha apres a fer ja, que 
és el de no confondre l'césser l'altre" amb 
el «fer com l'altre». El primer típus d'i
dentificació, és a dir la identificació prima
ria, es dóna només en el primer any de 
vida o en nens francament patologics. 

en 



la infancia Per la Dra. Roser Pérez í Simó 

Hom deixa de banda també la possibilitat 
que el nen tindra en la preadolescencia i 
en !'adolescencia de conceptualitzar el món 
i, és més, cree que el fet d'haver jugat a 
nincs i d'haver-se identificat en el joc de 
les quaranta mil maneres que hi ha de ser 
mare el podra ajudar justament en aques
ta conceptualització. 

Cree també que en un moment concret 
de la seva evolució personal i, per tant, 
també sexual és importantíssim que la 
nena pugui tcnir la fantasía que pot tenir 
un fill, i que ella ho visqui com a cosa im
portant, que pot fer ella; és segurament 
després que se li hagi permes aquest sen
timent que el'ta sera més lliure per triar 
o assolir una identitat sexual. Sera positiu 
per a ella que pugui viure diferent del 
nen, i amb uns atributs propis; i aquí toco 
un altre aspecte que em sembla important: 
la contradicció que hi ha entre la vivencia 
del nen o de la nena en el moment que es 
descobreixen diferents, i !'actitud de l'e. 
ducador que li nega la possibilitat de sen
tir-se diferent partint d'una conceptualit
zació que és molt ll uny del moment afec
tiu i evolutiu del nen. 

Penso que és realment un perill que cor
ren algunes tendencies educacionals: difi
cultar en el nen la possibilitat d'indivi-

dualitzar-se, i fon;:ar-lo moltes vegades a 
la socialització, a independitzar-se, a com
partir... i possiblement a una adaptació 
prematura. 

Un altre deis fets que em crida !'aten
ció és la constatació que nosaltres matei
xos resumim la passivitat de les nenes en 
el plorar, demanar ajuda, etc. Aixo em 
sembla profundament equivocat, i em sem
bla una prova de fins a on nosaltres, vo
lent, o no, hem integrat els conceptes que 
ens han volgut donar. Per a mi no hi ha 
res de més actiu que la possibilitat de de
primir-se i de poder plorar i fins i tot el 
mateix demanar ajuda; cree realment que 
són processos interns que reuneixen una 
enorme activitat i que des del punt de 
vista afectiu poden enriquir molt més la 
personalitat que el fet de desplac;:ar-ho tot 
a fora i reduir-ho a la baralla i., per tant, 
al no-res o com a maxim als sentiments 
de culpa. En aquest moment cree que pas
sa un fet curiós en l'educació: els educa
dors són capac;:os de valorar la possibilitat 
d 'internalitzar els conflictes, de ser ten
dres, de deprimir-se amb el nen, mentre 
rebutgen més o menys inconscientment 
aquests mateixos aspectes en la nena ( «és 
una bleda>> ). 
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LE. S rii>NES 1>' AV VI HAN I>E 

TIH·I\~ AHe. ELS HATEIXOS e 
JOtS Q\!t €.LS HENS! 
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Finalment alguna de les petites pacients 
que jo he vist en la meva consulta m'ha 
fet reflexionar igualment sobre com la in
terpretació de l'adult, de les manifesta
cions en relació a la identificació sexual, 
poden no només confondre el nen en el 
seu rol sexual, sinó també en quelcom de 
molt més profund com és la propia iden
ti tat. Voldria posar com exemple una pa
cient de 7 anys, filia d'una mare amb 6 fill s 
mascles, i que s'ha sentit sobtadament re
baixada tant per la seva propia família, 
com per la societat , per la seva condició 
de dona, sentiment que em sembla absolu
tament justificat, pel fet que ella ha hagut 
de renunciar a allo que hauria volgut fer 
a causa d'imposicions i conceptualitzacions 
absolutament externes a ella. La mare ha 
estat excessivament sensibilitzada a tota 
manifestació femenina de la seva filia, no 
h~ pogut acceptar d'ella la mínima depen
dencia, la més petita manifestació d'en
tendriment o debilitat, cosa que ha pogut 
acceptar molt sanament deis fills mascles. 

Aquesta petita no ha pogut jugar a ni
nes perque la mare li treia rapidament una 
pilota, o un joc educatiu, per por de sen-

tir-se imitada o de descobrir-li sentiments 27 
maternals ... No ha pogut jugar a infenne-
res sense que la mare li expliqués que una 
nena tamoé pot ser metge, tot for~ant-la 
a canviar de paper. No suportava sentir-la 
plorar, ni que demanés una tireta als reis. 

El resultat de tot aixo cree que es digne 
de reflexió, car ha estat una perdua abso
luta de l'autoestimació de la nena, que no 
ha sentit altra cosa que un rebuig de la 
majoria de les seves produccions, la no 
acceptació de la seva persona, i que en el 
moment de la consulta presentava una 
absoluta dependencia de l'adult i sobretot 
de la mare i una passivitat real, que es tra. 
du'ia en la incapacitat absoluta d'investir 
qualsevol tasca o relació interpersonal. 

Cree que només he tocat un aspecte del 
tema i que n'he omes molts també d'im
portants, deis quals voldria com a mínim 
citar-ne un i és el gran merit deis corrents 
pedagogics actuals: és que parteixen de 
la capacitat del nen de desenvolupar possi
bilitats de plaer i que, com he dit al co
men~ament, aixo em sembla fonamental 
en l'educació sexual del neo i de la nena. 

AVÍS ALS SUSCRIPTOR$ 

Amb el present número s'acaba la subscripció de l'any 1976 
a PERSPECTIVA ESCOLAR. A partir de l'any vinent sortiran 
10 números en lloc deis 6 d'aquest any. Creiem que és un 
esforc; que hem de fer per respondre a les soHicituds que 

hem rebut en aquest sentit i a la complexitat actual de la 
tematica educativa a tractar. 
Per aquesta raó, com també per l'augment de costos gene· 
rals de la revista, la suscripció anual sera de 920 pessetes. 
Els prbxims números de PERSPECTIVA ESCOLAR tracta· 
ran els temes : 

LA CULTURA CATALANA A L'ESCOLA 
BALANC: DE LA MATEMATICA MODERNA 
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4. El rol sexual en la literatura 
Així com tota la literatura infantil ha 

de ser revisada, des del punt de vista de 
la ideología adulta, és evident que cal re
visar a fons el paper que la sexualitat 
juga en la cosmovisió que oferim als in
fants. 

En primer !loe caldria fer una analisi 
d'allo que considerem Literatura Infantil, 
i fins a quin punt aquesta literatura infan
til és tan blanca com volein suposar. Ja el 
fet de parlar de literatura infantil, és una 
de les primeres trampes que ens posem 
nosaltres mateixos. Per ser més justos 
hauríem d'admetre que anomenem litera
tura infantil una literatura blanca, sense 
arrelament de cap mena, sense compromís, 
dirigida a una suposada infancia que mai 
no ha existit; una infancia que no és més 
que una hipotesi, sorgida d'un mal palt 
roussaunianisme. Per alliberar-nos deis 
nostres propis conflictes etics i socials, els 
adults inventem una infancia innocent, fe. 
Ji~, despresa de tota complicitat amb el 
món real, i, admetent com existent aques
ta infancia, ens disposem a fer una co
media que no enganya ningú ni als adults 
ni als infants. 

Suposar que els infants arriben purs a 
la lectura, creure que no hem elaborat ja 
amb la nostra influencia una dicotomia del 
que és bo i el que es dolent, amb les dife. 
rents gradacions d'aquesta dicotomia és 
un greu error. Suposar que no hem con
dult ja la deu deis seus desigs, creure que 
no els hem ensenyat ja a mentir, a dissi. 
mular, a mitificar, a disfressar l'avidesa 
de plaer, és en el millor dels casos un 
error, en la majoria deis casos un delibe
rat engany que ens permet instaHar-nos 
comodament en una pedagogía del b,a:ba. 

Pero fins i tot dins !'esquema elemental 
d'aquesta suposada innocencia infantil, 

d'aquesta suposada assexualitat de la més 
conservadora i beguina literatura infantil, 
hem estat i som encara escandalosament 
inconseqüents. Una llarga tradició ens vol 
fer creure que la rondallística és una ido
nía literatura infantil, i ens vol fer creure 
de passada, que aquesta literatura popular 
-que mai no va ser pensada per una es
pecífica infancia sinó per un món d'a
dults- és assexuada. No sois és una fal
sedat aquesta suposada indiferencia se
xual de la literatura rondallística sinó que 
és evident, sense que calgui fer una lectu
ra profunda en ella, el protagonisme de 
les relacions sexuals, la típificació deis rols 
mascle, femella, i la importancia de les 
formes repressives de la inoral vigent. 

Per altra banda, suposar que el món 
adult pot subministrar als infants que ell 
educa, un sistema de valors que no tingui 
res a veure amb els valors que ell mateix 
tragina, és del tot inversemblant. La més 
fictícia, elemental, blanquíssima noveHa 
rosa esta impregnada de sexualitat. 

El problema és dones, no si en la litera
tura infantil hi ha d'haver contingut se
xual, car tota literatura, infantil o no, el 
té, velis nolis, sinó com hem de preparar 
l'infant perque sigui capa9 d'entendre i 
dominar aquesta interrelació que s'esta
bleix immediatament, la interrelació entre 
la seva propia sexualitat i els clixés se
xuals que li subministra l;a lectura. 

Hauríem d'adonar-nos que tota una mo
ral repressiva, feta d'eufemismes i tabús 
que elimina una serie de paraules, com 
paraules que no han de ser dites - recor. 
dem que e~ puritanisme angles eliminava 
fins i tot la paraula pantaló per evitar ter
ribles associacions d'idees- calma la pro. 
pia angoixa deis adults, confinant els in
fants a un regne on se suposa que aquesta 
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angoixa no existeix. Condemna dones l'in
fant a la solitud de la descoberta, tapa la 
realitat amb fumeroles magiques a l'estil 
de les fumeres que acompanyen les apari
cions, indístintament, de dimonis i d'an
gels en Els Pastareis, on la dicotomia Bé 
i Mal se'ns presenta impregnada de la di
cotomia Plaer-Dolor que funciona en reJa
ció a la receptivitat sexual de l'infant. 

I no parlo, naturalment, de la capacitat 
d'excitació que els clements literaris pos
seeixen i que s'exerceíxen, amb major o 
menor eficacia, segons el grau de resposta 
atenta i d'ímaginació creadora de l'infant. 
Aquest és un altre tema que ens hauria de 
portar a l'analisi d'un camp, mai encara 
prou esplorat, de les vivencies infantils i 
de la resposta de l'individu, segons el lloc 
on viu, la cultura que l'inclou, les tensions 
familiars que el determinen. Descobriríem 
dues grans veritats que encara no hem 
assumit plenament en el camp de la peda
gogía, en primer lloc.que tot és sexe, mal
grat la censura que hi oposa el llenguatge, 
i en segon !loe que el sexe és també creati
vitat i que sempre pot crear nous viaranys 
de la personalitat. Parlo només d'una ne
cessaria revisió i analísi deis textos que 
o(erim als infants, del nostre reconeixe
ment d'allo que els subministrem, i d'un 
proposit de veracitat. 

Posaré només un exemple que expliqui 
el que hauria de ser en realitat una més 
llarga exposició. La moral vigent condem
na certs temes d'una evident exposició del 
comportament sexual deis adults i els 
subs titueix per temes que imagina asse
xuats, com són per exemple: temes de 
lluita armada, de violencia, de derrota i 
de triomf. I po vol adonar-se que amb la 
substitució no fa més que aportar imatges 
perfectament identificables amb el com-

portament sexual, i és més, fer gravitar en 
la resposta plaer-dolor, les vivencia de 
for\(a-feblesa, de victoria-derrota cosa que 
destruira les possibilitats d'equilibri de la 
personalitat que s'esta formant. Vull dir 
que desviant l'atenció de l'infant devers 
altres esquemes de comportament huma 
que no apareixen com a específicament 
sexuals, no es fa més que omplir de contin
gut altament dolorós les futures expe
riencies. 

Hem de pensar aixo sí, que el rol espe
cífic de la literatura no és precisament el 
rol didactic, no hem de reclamar, als lli
bres dedicats als infants, una instrucció 
sobre el comportament huma, ni tan sois, 
d'una manera general, la intencionalitat de 
l'apoleg. Cree que hem de pensar que la 
Literatura és creadora de bellesa, i que 
eduquem a través d'ella l'infant perque 
sigui apte per al benefici de tota la im
mensa bellesa que posseeix el món. Pero 
una autentica pedagogia ha de ser capa9 
d'obrir camins de comprensió, mai d'em
brollar les pistes, i per tant que tot el que 
clarifiqui la seva presa de posicions en el 
món real, no fara més que facilitar-li el 
camí i per tant l'usdefruit legitim de to
tes les dades que !'experiencia de lector Ji 
ofereix. En últim tennc jo diría que els 
límits de la Literatura infantil no els trac;.a 
precisament la major o menor quantitat 
de dades sobre el camp complex i ric de 
la sexualitat, sinó els diversos Jímits de 
comprensió per a la ment infantil de la 
historia que Ji oferim. En últim terme, 
hauríem de desterrar definitivament de la 
literatura infantil aquella censura que no 
té altre proposit que la de tranquiHizar la 
mala consciencia i la incapacitat deis ma
teixos adul ts . 

... fins que 
comencen 
a jugar 
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5. La sexualitat. Records d'un 
CONSIDERACIONS GENERALS 

1. La sexualitat és una de les activitats 
més serioses i inteHigents de la vida hu
mana. 

2. La sexualitat com a fi de procreació 
és una activitat bestiota. Tots els animals 
ho fan. L'home pensa, no massa, pero 
pensa. 

3. En el fons, sexualitat vol dir entrar 
en contacte amb l'altre. Vol dir relació. 
Pots menjar sol, és trist, pero quedes tip. 

Realitzar l'acte sexual tot solet és més 
complicat. No sortir de tu mateix, l'onanis
me (carai!) a petita escala no fa cap mal. 
La masturbació física o mental continuada 
és nociva. Les torres d'ivori de tant en tant 
són tonificants i necessaries, pero sabem 
que allo que és convenient i sa són les 
fires, les festes majors i les revetlles de 
Sant Joan. 

4. La sexualitat és sana. Avui, la majo
ría deis psiquiatres viuen gracies a la des
informació sexual; la gent anem de corcoll 
a causa de la repressió sexual. La nostra 
societat repressora fabrica en cadena les 
dites «perversions» sexuals. Un cop la 
<<perversiÓ>> és a l mercat, es crea un tri
bunal d'ordre públic, una sentencia i en
garjolen el malalt. Abans, pero, Ji diuen 
el nom del porc. 

Aquests malalts, malgrat ells, no són 
massa perillosos. De morts degudes a per
versions sexuals, n'hi ha molt peques; una, 
de tant en tant. De morts i sofriments 
prodults per la fam, la guerra, les auto
pistes, els fills de Hitler i els toros, n'hi 
ha a mi!ions cada any. Milions, eh! 

Hi ha un cinque manament que ataca 
i prohibeix la guerra, les autopistes o els 
fills de Hitler. Pero durant molt de temps 
ha preocupat més el sise. 

S. La sexualitat portada a extrems dis
bimxics, folls i anarquics no ens ha de fer 
massa por. Les balances de la justícia 
sexual estan tan infinitament decantades 
cap a la foscúria repressora que, per més 
bots que fem o faci una minoría petitona 
a l'altre plat, no s'arribaran a anivellar. 
Almenys fins al setembre del 2834. 

6. Que menjar ralm negre vellutat, pa 
tou de pages amb oli i sal, beure vi del 
país, contemplar sota una figuera la mar 
Mediterrania, el ce! blau i el sol del cap-
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vespre rodejats d'homes i dones, vells i 
joves, boni.cs i lletjos, tots nus fent-se 
!'amor i veure com se'J fan, no solucionara 
pas cap problema profund, pero ajudara a 
viure. 

I, mira, més val aixo que res! 

EL PAIS 

Des de l'any de desgracia de 1939, fins a 
molt entrada la decada deis anys seixanta, 
la sexualitat no existía en els nostres pa'i
sos. Tampoc no existien els palsos! 

Només metges i veterinaris sabien com 
es fabricava un nen o un conill. A cap altre 
home o dona amb estudis, se'ls ensenyava 
a procrear. 

El poble, que no podía tenir estudis, a 
partir de 1939 era una <<voluntad de desti
no en lo individual>>. O sigui, res! 

L'cnginyer, en teoria, sabia com funcio
nava un motor. Mai ningú no Ji havia ex
plicat -en teoría- com funcionava el seu 
penis. A la practica, intentava (er-lo fun
cionar; els resultats quasi sempre eren es
quifidets i desgraciadets. Pero, mira, al
menys s'intentava! 
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Les poques dones que arribaven a poder 
fer d'advocat sabien en teoria COJT! portar 
a terrne la justícia. A la practica, ningú, 
aquí, fins avui, no !'ha portat a terrne. 
Aquestes dones llicenciades o doctorarles 
mai ningú no els havia explicat corn arri
bar a l'orgasme c!itorial. A la practica, ni 
ho intentaven! No feia fi, feia fastic! 

El percentatge de frigidesa en la dona 
fa feredat! Els condic ionaments eren in
quis itorials. Encara avui, déu n'hi do. 

:ts evident que vivim en una societat 
molt mascle, pero, em sembla que si la 
dona l'han fct frígida, per condiciona
ments, l'homc no deu pas gaudir «en can
tiduvi». 

Sembla evident, oi? Pero, ja se sap, ni 
amb el penis ni amb l'orgasme clitorial 
ens tornaran el «Peñón de Gibraltar». 

El «PeñÓn de Gibraltar», !'«Alcázar de 
Toledo», com la política d'aquests darrers 
quaranta anys, s'ha «SoHucionat» amb els 
a tributs masculins «tots solets», amb la 
protecció, segons dcien, de la Immaculada 
Concepció. 

Fins als anys seixanta no hi ha hagut 
en el país la més minima informació 
sexual. Contrariament, hi ha hagut uns 
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forts condicionaments, profundament con
traris a la sexualitat. Aquesta repressió, i 
moltes d'altres, ha estat portada a terme 
per uns individus porcs, tarats i bruts, 
que han encolomat totes les seves tares a 
la sexualitat, fent servir la fon;a bruta. 
Fon;a que, segons ells, donen els testicles. 
(Científicament sembla que no sigui com
provat.) 

Sobre els anys seixanta, es va comen¡;ar 
a parlar Jleument, tenuament, a mitja veu, 
del pol·len, la Jlavoreta, el «gineceo», i del 
neo pe titonet a la cliniqueta . 

Per alguna cosa s'ha de comen¡;:ar! 
Encara avui sembla que sexualitat si

gui sinonim de maternitat. 
Diuen que al món hi ha molta gent. 

Massa. I e ls que hi som no tenim la més 
mínima idea del plaer, goig i joia que 
donara un dia llunya comunicar-te amb 
els altres. Nosaltres creiem que la sexua
litat, ben entesa, ens hi ajudara. 

A nosaltrcs, ens sembla que primer hau
ríem d'intentar de comunicar-nos i esti
mar-nos tots els que ara hi som, en el 
món. Després, mirar seriosament si fal
ten o no falten nens. Si en falten, en fem 
de nous; si no, no! Ara, més aviat funciona 
a l'inrevés. Els fem i, després, ja t'ho tro
bes: fas nosa perque sobres, i et trobes 
sol. 

De la scxualitat com a coneixemcnt d'un 
mateix per intentar coneixer l'altre, per 
comunicar-te, per gaudir, per poder sen
tir la suor, l'ale, la pell de l'altre; per sor
tir de tu i per confondre't uns instants 
amb els a !tres, SENTIR LA VIDA ... de tot 
aixo, se n 'ha dit ben poca cosa. Gaire
bé res. 

«VIVA LA MUERTE!>> 

Oi que aixo fa quaranta anys que ho va 
dir algú ? Sembla mentida! 

No sé ben bé que se Ji va perdre al se
nyor Manolo Fraga a Solsona. El cas és 
que hi va anar i diuen que va dir el pregó 
de NOSTRA SENYORA DEL CLAUSTRE. 

Jo no m'explico que hi feia, a la comar
ca del Solsones el senyor Manolo. 

El cas és que, entre d'altres coses, va 
dir: 
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32 «Que los jóvenes empiezan a estar hartos 
de este torpe carnaval de las pomogra:fías 
exploladas por intereses inconfesables de 
cacofonías inlelectuales y artísticas sin fu
turo, de degradación de toda forma de 
moral y de disciplina, de un pansexualis
mo que degrada el amor verdadero a un 
nivel que ya no es ni animal, provocando 
un verdadero suicidio social al abolir el 
amor verdadero, que es la base de la fa
milia y de toda sociedad; de la penetra
ción materialista y de sus símbolos marxis
tas en todas las esferas de la vida.» 

També va demanar: 
<<la intercesión de la Santísima Virgen 

para Catalunya y Espai1.a entera». 
<<TeleleXpres>•, pag. S, dimarts 7 de se

tcmbre, del també desgraciat any 1976 (re
peteixo MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS). 

Pero, que dimoni hi va anar a fer a Sol
sana aquest senyor oberturista. 

Oi que hi ha cada cosa ben misteriosa? 
Sembla mentida! 

ELS MESTRES 

Venc;ut i anihilat l'cnemic (any 1939), 
ex.combatents ( d'un sol bando!) falangis
tcs, capellans, monges, seminaristes no 
reeixits, estudiants sense delit o diners 
per acabar una carrera universitaria, en
tren a blanquejar i a purificar les aules 
anticoeducatives. 

Amb el coll sargit i emmidonat de la 
camisa, o amb les mitges gruixudes amb 
arrugues i carreres, portaran la «morali
tat>> a tota la geografía espanyola. Amb 
l'únic idioma net: el de !'«Imperio>>. 

La sexualitat, estretament lligada, se
gons ells, a la pornografia, a l'erotisme, a 
la conjura <<judeomasónica>> marxista, que
da també venc;uda i anihilada. Desfeta, 
emigra a la perfida Europa no nazi. 

Pcr decret-llei van decidir que la sexua
litat fos Roja i Separatista. 

Bé, que hi farem! 
Aquests «maestros-idóneos» intenten per 

tots els mitjans de fer-te avergonyir per 
tenir «allo». 

Si fas servir «allo» et tomaras boig i 
tísic, o boja i tísica. Encara que de dife. 
rent sexe, el resultat era comú i no mas
sa afalagador. 

Si per atzar, després de la desfeta, va 
quedar algun MESTRE, plorava. 

ELS NENS 1 LES NENES 

L'única «informació» sexual que rep la 
nena, la hi facilita l'amigueta; i al nen, 
l'amiguet. Mai promiscui'tat! El diccionari 
hi ajudava un bon tros. 

El mestre crida o crida i pega quan s'as
sabenta d'alguna <<brutícia». 

Bruts! 
A casa ningú no diu res. Maxim, arri

ben a dir: <<Calla, que hi ha roba es tesa!" 
El cos del sexe contrari (contrari, eh!) no 
s'ha vist mai, ni en pintura. Som als anys 
seixanta. 

En una de les poques aules coeducati
ves es comen~a a parlar amb molt de seny 
i amb gran prudencia de la sexualitat. 

Abans s'ha parlat amb els pares. Cares 
vermelles i molts estossecs. 

«Els pares teniu l'obligació i el dret de 
parlar d'aquests temes amb els vostres 
fi lls. Aixo facilitara la comunicació entre 
vosaltres.» 

Més estossecs. Dos pares <<progres» hi 
ajuden. 

Tot el que es va aconseguir és que tres 
pares en parlessin amb el noi, i una mare 
amb la noia. Mai promiscui'tat! Els altres, 
ni tan sois van fer aixo. 

Els devia fer vergonya. 
Els nens i les nenes van comenc;ar a des

tapar-se, a <<desinhibir-se»; pero tota la 
seva sexualitat anava lligada a la materni
tat i als metges, i era sinonim de malal
tia, sofriment, sang i fetge, perque quan 
un part era normal a casa, a la taula, es 
deia: «La Pepeta ha tingut un nen», pero 
quan el part de la velna s'havia presentat 
amb alguna dificultat els comentaris eren 
més o menys així: <<Que si la cessarea, que 
si el cordó umbilical l'ofegava, que si el 
metge va badar i de poc més es dessagna, 
que si la llevadora va quedar xopa de 
sang ... » 

El nen, la nena (7, 8, 12 anys) sense dir 
res, queda esgarrifat i atordit. 

També la sexualitat es relacionava amb 
les putes i els maricons, pero no tant. 

La sexualitat, per a aquests nens i ne
nes deis anys 60, anava de la malaltia al 
pecat, sensc sortir mai a la llum pública. 
D'amagat, sol i a la penombra. 

Malament, malament! 
Es va agafar els nens i les nenes, i se'ls 

va comen<;ar a informar. 
Informa que informaras ... 



TOTS PLEGA TS 

Els pares, els nois i noies, els mestres 
hem canviat. El país, malgrat i contra uns 
quants, intenta de tirar endavant. 

La informació sexual, no en sé els per
centatges, es comen\;a a introduir, molt a 
poc a poc, a la vida nostra de cada dia. 

Per informar hem d'estar informats. Els 
«tortells» produ"its per condicionaments 
contraris són molt forts. 

Els de l'escola activa sabem que una 
qüestió és informar i l'altra educar. 

També sabem que informant eduquem. 
Pero un cop informats, que? 

Els Mbits, els models, les pautes de 
conducta, els adquirim a través deis nos
tres sentits, els agafem del nostre am
bient. El cec no gesticula perque no veu 
el gest; l'habitant de la Polinesia no men
ja escudella amb carn d'olla. 

Quines pautes, quina cultura, quins roo
deis sexuals donem nosaltres als nostres 
fills? 

S'ha de comen\;ar sempre de zero? 
Que direm als nois i noies un cop infor

mats, quan ens comprometin amb pregun
tes com aquestes: 

- <<Per que no podem tenir relacions se
xuals als 14, 16 o 13 anys?» 

- <<Per que sempre ens hem de tapar les 
parts "vergonyants"?, 
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- <<Per que sempre ens dieu que evitem 33 
les relacions sexuals per por de l'em-
baras, quan els anticonceptius i l'a
vorlament estan prou avanyats enca-
ra que gens propagandizats?» 

- <<Per que les nos tres germanes dor
men en habitacions separades de nos
altres?>> 

- «Per que els nostres pares amaguen 
la seva vida sexual?» 

- «Per que si jo tinc la regla no ho puc 
dir tranquiflament de la mateixa ma
nera que comento que avui m'he tallat 
les ungles?» 

- <<Ha d'anar per fort;a lligat l'amor 
amb la fidelitat i la sexualitat?» 

ÉS evident que hem d'informar. 
Pero, i que més? No se sap ben bé, no 

ho sabem. 
Parlem-ne, pensem-hi i treballem. 
La informació-educació sexual ha de ve

nir juntament amb totes les altres infor
macions. 

Ser lliure vol dir, també, ser informaL 
La nostra plena sexualitat, la conquerirem 
a través de la llibertat. Per comenc;:ar amb 
bon peu la Democracia cal que conjunta
ment a moltes altres reivindicacions ne
cessaries i vitals, hi afegim la de la sexua
litat. 

Aixo hauria de constituir el Se punt o 
el 2Se, tant se val. 

lnformació 11 



ESCOLA EN CATALA 
PRIMEAS LLIBRES PER A L'E.G.B. EN CATALA 
APROVATS PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

SERIES GRADUADES · E.G.B. 

Llenguatge i Lectura 
Lletres ( 1 er.). Beceroles ( 1 er.), Estels (2on.). Bon matí (2on.), Quatre sota un pi 
(4rt.), Histories del meu país (4rt. i Se.), Les plantes, els animals, els elements 
(Se. i 6e.), La mar, la plana, la muntanya (6e. i 7e.), Els pobles, les ciutats, els 
homes (7e. i Se.), Guiatge (2a. etapa) 
Diccionari de sinónims i antonims (amb un apendix de barbarismes) 
Breu diccionari ideologic catalil 
Prácticas de catalán básico (per a alumnes castellano-parlants) 

Natural esa 
Torsimany (3er.), Edafos (4rt.). Diaita (Se), Energía (6e.), Materia i vida (Se.) 
Paisos i nacions (7E~ .), El món d'avui (Se.), Arrel (2a. etapa) 

Matematica 
Motivacions matematiques: Fem matematica (1), Fem matematica (11), Fem ma· 
tematica (111) 

BIBLIOTECA PERA L'ESCOLA 
CoHecció <<Geganh>. Llegeixo tot sol (12 volums per a nens de 6 a S anys) 
CoHecció <<Avui sabreu» (2S volums per a nens de 6 a 9 anys) 
CoHecció <<Oue cal saber .. (11 volums per a nivel! mitja i per a mestres) 

PER ALS MESTRES 
Gramatica catalana (Fabra) (La gramatica deis mestres) 
On va l'educació. Piaget 
L'educació matematica, avui. lluís A. Santaló 
L'educació permanent, avui. Lengrand 
Barcelona pam a pam. Cirici 
Barcelona, ciutat d'art. Cirici 

EDITORIAL TEIDE, S. A. 
Tel. 93 2SO 4S 07 · Viladomat, 291 · Barcelona-1S 



EDUCACIÓ SEXUAL 
DES DE LA 
INFANCIA ... 
Comen~ament del treball 
en un parvulari 

SITUACió GENERAL 

Tot el que esta relacionat amb la sexua
litat interessa i preocupa, avui, a pares i 
educadors. Sembla que la preocupació és 
fa més viva quan els infants -de 7 a 
14 anys- comencen a plantejar problemes 
que ni la família ni l'escola solucionen 
positivament. 

L'angoixa deis pares que diuen que «DO 
estan preparats» per ajudar els seus fills, 
i el gran buit que moltes generacions acu
sen dcsprés de 10 o 15 anys d'escola, units 
a la convicció que l'educació sexual, per 
scr-ho de veritat, també ha de comenc;ar 
durant la primera infancia, ha fet que en 
un parvulari privat de la barriada de Va
llecas (Madrid) ens plantegéssim des del 
comenc;ament -2 anys- la formacíó se
xual de la mainada. 

Tothom estava preocupat per la proble
mática deis pre-adolescents i adolescents; 
el professorat deis últims nivells reclama
va respostes rapides i urgents ; els pares 
buscaven coneixements i llibres per tots 
costats, pero a l'equip d'orientació del cen
tre, ens va semblar que la millor aportació 
podía ser un estudi seriós, del qua! en sor
tís un programa de formació evolutiva al 
llarg de tota l'escolaritat; este m conven
c;uts que les coses que no es fan a la seva 
hora - 0 a 6 anys- són pedac;os difícils de 
refer i gairebé impossibles d'encaminar 
després. 

Davant d'aquesta sistuació varem optar 
per una resposta lenta, pero que conside
ravem més honrada i eficac; a la llarga. 

Abans de portar a terme el nostre tre-

ball . u rr cqu ip lurmat per 3 mestres, 2 psi
colegs, una bioleg, varem fer una analisi 
detinguda de la realitat concreta del barrí: 
com viuen els pares la seva afectivitat i 
sexualitat adulta, comunicació o conflictes 
de la parella, actituds deis pares en la vida, 
actitud respecte als fills, condicionaments 
de tot tipus que marquen els infants, exi
gencies, curiositats i fantasies deis nens .. . 
Intentant de coneixer a lhora experiencies 
d'altres escoles de Madrid o de provín
cies, i fent una recollida de materials pre
parats a Espanya o altres palsos. 

Aquest treball previ va durar practica
ment 2 anys; ha estat una etapa plena de 
reflexió i d'estudi, que ens ha servit per: 
seleccionar els continguts concrets per a 
la formació deis nens, pares i mestres; 
fer un programa evolu tiu per als S primers 
anys de la vida - etapa de parvulari-, tot 
recollint fets de la realitat, preparant ma
terials, seleccionant accions per als nens, 
i elaborant una metodologia adequada que 
els proporcionés una vivencia sana, feli9 
i natural. Ha servit també per elaborar, 
parallelament, un pla d 'orientació per a 
pares i mestres. 

Aprofitem aquí per dir el poc que hem 
trobat per a aquestes edats, tant a Es
panya com a fora ; la majoria de plante
iaments i experiencies comencen cap als 
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36 6-7 anys. Per aixo hem sentit una gran so
litud al comen~ar el nostre treball ; hem 
volgut ser molt fidels a les necessitats con
cretes deis infants, hem elaborat amb es
perit creatiu un pla de treball que, com 
tots els esfors;os d'educació, estan sotme
sos a les revisions i modificacions que la 
propia acció reflexionada vagi exigint. 

Avui l'exposem, dones, com a treball que 
comens;a, pero que esta refent-se cada 
dia .. 

PUNT DE PARTIDA 

Aquesta experiencia de formació, la va· 
rem comens;ar fa 4 anys amb 96 nens i 
nenes, agrupa ts en 3 aules: 2, 3 i 4 anys; 
amb els pares d'aquests infants i els mes
tres de les 3 classes. 

Algunes dades de la realitat. N'assenya. 
lem només algunes que ens poden servir 
d'orientació: 

Deis nens 
• La vida de cada dia a !'escota presenta 

una p ila de fets naturals: alguns nens 
necessiten anar al water per mirar-se, 
tocar-se, o descobrir l'altre sexe; se sen· 
ten moltes converses relacionades amb 
el <<tu no en tens i jo SÍ>> o <<Si me l'en
senyes, et donaré ... » (referent al penis); 
jocs espontanis amb el pipí i la caca, 
o el metge i la infermera; preguntes 
concretes a la mestra: «et cases amb 
mi?» o <<d'on vénen els nens?» ... i tam
bé un llenguatge molt cursi referent 
als organs genitals: «pirula, chorrina, 
pilila, gurrina>> en el cas deis nens, o 
«Chirlita, p irola, cosita o almeja» per 
les nenes ... 
Així podríem continuar una llarga llista 
que ens descobriria tot el que és en 
aquests moments la vida deis nens. 

• Els nens educats amb més llibertat, di
guem en una línia d'educació activa, 
tenen una major exigencia d'informació 
sexual i de respostes adequades. 

• Els nens amb dificultats de personali
tat presenten símptomes molt units a 
fantasies, referents a conductes sexuals. 

• El desenvolupament de la infancia se
gueix la marxa paraHela al progrés; 
avui els infants tenen més necessitats, 
i alhora tenen també més informació 
que els avis i els pares; no es poden 
descobrir avions o anar a la !luna, sen
se descobrir el propi cos. 

Dels mestres 
• «Sobre la marxa» anaven donant les 

respostes que podien a aquestes situa. 
cíons de cada dia, sense cap base ni 
reflexió previa. 

• Moltes de les seves respostes i actituds 
els deixaven insegurs; altres vega des 
no sabien que fer, i s'estimaven més 
desviar-he. 

• Pero tenien un desig molt gran de fer 
les coses bé, de saber perque les feien 
i sobretot buscaven la seguretat que tot 
aixo servís per a la vida. 

Dels pares. Gent jove en general -de 28 
a 45 anys- , d'un ambient socio-cultural 
i economic mig, baix; només dues ma
res treballa ven fora de casa; i els ho
mes eren taxistes, mossos, medmics; 
es dedicaven a l comer~. a alguna pro
fessió liberal, i la majoria, empleats 
administratius. 

e Amb molles ganes d'assumir la seva 
responsabilitat en l'educació sexual deis 
fills, pero frenats pel neguit de «no es
tar suficientemente preparados». 

• Molts redu·ien el problema a allo que 
podríem dir-ne informació sexual, pero 
anticipada als 4 o 5 anys. 

• Les expericncies sexuals de la majoria 
són molt diferents de les que ells ma
teixos consideren normals i positives, 
fins i tot diríem que en contradicció 
amb l'opinió sobre una sana concepció 
de la sexualitat; es vol retransmetre i 
educar en allo que no ha estat educat. 

El fet de la formació sexual en !'etapa 
preescolar es presen ta com un fe t socio
logic nou i que és assumit per una gene
ració que majoriütriament ha viscut una 
infancia marcada pe! silenci deis adults 
pe! que fa a l sexe, per pautes morals molt 
rígides i per una forta repressió. 

CRITERIS BASICS 
EN QUE ENS RECOLZEM 

Entenem la sexualitat com una dimensió 
del desenvolupament biopsicologic de la 
persona, i que esta present i actuant des 
del comen~ament de la vida. 

El nen, en néixer té en potencia tota la 
seva sexualitat; sexuali tat i afectivitat es
tan fortament ll igades. 

Les expericncies que conscien tment o 
inconscientmcnt fa el nen en els primcrs 



anys, en tant que compleixen la seva fun 
dó sexual i estableixen la relació amb 
l'altre sexe, constitueixen un factor deci
siu de les experiencies que -viura quan si
gui roés gran. 

PRINCIPIS EDUCATIUS 

Amb aquest treball d'educació sexual, 
es tracta d'ajudar, des de petit, el noi a 
ser plenament home; la noia a ser plena
ment dona; és a dir, que puguin realitzar 
el sexe en un mutu aprenentatge d'accep
tació i convivencia. 

Creiem que la formació sexual és un 
procés continuat que s'ha d'anar abor
dant a totes les edats de l'evolució ; no 
com a fet a"illat, sinó com a part iotegrant 
de l'ésser de la persona; l'educació sexual 
és també, al mateix temps, J'educació de 
!'amor. 

Jla Je ser vivenciada, plena d'experien
cics, i viscuda en una atmosfera d'afec
tivitat. 

TREBALL REALITZAT 

Després de 2 anys de preparació deis 
mestres en l'equ ip, varem comen~ar di
verses reunions amb els pares; s'anava 
plantejant la línia general de l'escola, els 
principis pedagogics per aquesta edat, els 
continguts fonamentals del programa de 
preescolar, les necessitats concretes deis 
nens respecte a la seva formació afectivo
sexual, donant molta importancia, com a 
part de la programació per aquesta edat, 
a la descoberta del propi cos, un cos 
sexuat. 

Aquestes 6 reunions acabaren amb la pe-

tició per part deis pares d'un curs o se
minan de formació on pogucssin aprofun
dir en els aspectes suggerits, i afermar la 
seva preparació en tot el referent a la 
formació deis infants. 

Durant l'any, es varen celebrar dos cur
sos de 15 dies, en els quals hi participaren 
una mitjana de 40 persones a tots dos. El 
curs tenia dues parts, fon;a diferenciades: 
la primera abordava la realitat deis propis 
pares; la segona volia plan tejar de ma
nera més directa l'educació deis infants. 

Els continguts que durant aquests dies 
es trcballavcn eren: 

I. Reflexió profunda sobre les experien
cies sexuals viscudes pels pares (en 
la infa ncia/en la vida adulta): 
• analisi de records (positius i nega-

tius) 
• contradiccions 
Aquesta part, molt important, en la 
Iínia del treball que volem portar a 
terme, desvetllava sempre una pila de 
resistencies i defenses, perque tothom 
buscava receptes o consells concrets 
cara als fills, i es resistien a veure 
la implicació personal de l'adult en 
aquesta comunicació i educació; era 
al final del curs quan se solia arribar 
a una descoberta personal més inte
rioritzada. 
Desigs, projectes i fantasies deis pa
res, abans del naixement del fill , sera 
un noi? sera una noia? Comen~ament 
de l'educació sexual. 

Il. Educació deis infants, tenint en comp
te la seva evolució. Analisis, actituds i 
orientacions. 
a. El naixement. 
b. En el primer any de vida: 

Educació sexual sense paraules 
(pre-verbal). 
La pre-genitalitat. 
La dentició. 
Primeres experiencies de plaer. 

c. Descoberta del propi cos: de nen, 
de nena. 
Descoberta de J'altre sexe. 
Com anomenar els organs genitals. 
Ereccions en la infancia. 
Control d'esfínters. 
Educació en els Mbits de neteja. 



38 Jocs espontanis deis neos amb el 
pipí i la caca. 
Jocs sexuals. 
Masturbació infantil? 

d. Curiositats i inquietuds deis neos 
davant la gestació. 
Curiositats i fantasies respecte al 
part. 
El naixement d'un germa. 
L'allctament. 
Preguntes típiques deis infants d'a. 
questa edat als adults. 

e. Relacions afectives del nen amb el 
pare; amb la mare; amb el mcstre, 
amb la mcstra; amb companys de 
classe. 
Primeres conquestes afectives. 
Converses en trc nens. 
Educació de l'amor infantil. 

f. Experiencies de plaer en el nen de 
3 a S anys. 

g. Qüestions gcncrals d'educació se. 
xual: 

Nudisme a casa: amb gcrmans; 
en tre pares i fills. 
Nens en el llit deis pares; a l'ha
bitació deis pares. 
Davant l'acte sexual deis pares. 
Com interioritza el nen les rela
cions i actituds de la parella: pe
tons. carícies; crits, baralles, etc. 
Vivencies afcctivcs que el nen ha 
d'assumir cap als 3 anys; cap 
als S-6 anys. 
Coneixements concrets que cal 
tcnir, cap als 3 anys; cap als 
S-6 anys. 

h. Rcllcxió general sobre la miciaCIO 
en aquests primers anys de la vida. 
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La metodología era sempre molt activa, 
reclamava la co)1tínua aportació i partid
pació deis pares. Segons l'aspecte que es 
tractava, el metode era més expositiu per 
part del responsable del curs, com en el 
cas de la renexió sobre la sexualitat adul
ta, o projectiu, partint de diapositives, di
buixos deis nens, o analisis de casos re
collits. 

Els materials que hem fet servir són 
principalment: 

A. Dibuixos fets pels mateixos nens. 
Abans de treballar el naixement, la 
mestra els \'a dir que dibuixessin 
«Cómo habían nacido»; després a l'en. 
trega del dibuix acabat, explicaven el 
que havien pintat. 
A partir d'aquest treball, analitzaven 
els pares: les fantasies deis nens, el 
ti pus d 'informació rebuda fins aquest 
moment, l'orientació que calia en els 
diferents casos. 



B. Diapositives que, com a material pro· 
jectiu, han servil en tractar els aspec
tes de: sensacions en el cos deis nens, 
jocs espontanis amb el pipí. 

Després de tot aixo, varen quedar for
mats uns petits equips deis mateixos pa
res -grups dinamics- que, al llarg del 
curs, anaven analitzant la relació amb els 
fills, i canviant impressions sobre com ana
ven abordant diferents qüestions educa
tives. També hi participaven les mestres. 

Pares i mestres anaven seguint conjun
tament el procés educatiu que s'iniciava 
a l'escola. 

Amb els nens 

Tenint dones ja més ciares les actituds 
a tenir amb els nens, i les nocions que 
calia orientar, va comen<;ar el treball de 
formació directa a la classe. 

Per una banda s'enfocaven des d'aques
ta perspectiva els fets espontanis de la 
vida de cada dia, tal com s'anaven pre
sentant. 

Per l'allra, a nivell de grup, i partint 
sempre de grans fotografies o posters pen
jats a la classe, es tractava de provocar 
l'observació, l'expressió espontania deis 
nens en un dialeg natural, treballant en
tre tots un aspecte concret; exemple: el 
nostre cos, quan anem al water, com hem 
nascut... 

La metodología era projcctiva; partint 
de la situació presentada, tots els nens 
anavcn dient les seves opinions, criteris, 
fantasics. 

S'han dcdicat moltes estones i molls 
dics a anar parlant; els petits necessiten 
molt de temps per poder expressar tot el 
que van sentint i tal com ho senten, i 
sobre tot per poder dir tots cls seus dubtes 
i con tradiccions. Quan el grup semblava 
havcr donat ja un cert pas, a través d'una 
nova imatge, s' intentava de plantejar una 
situació nova també, i més progressiva per 
a tots. No hi ha hagut, dones, programa 
fix, sinó que s'ha anat partint de les ne
cessitats de cada grup. 

Els aspectes que durant cls 3 anys de 
parvulari es volen treballar, scgucixcn la 
matcixa línia del programa deis pares, 
pero adaptant els continguts i metode a 
les diferents edats, i a les descobcrtes fe. 
tes pcr cada grup. 

Estem molt contents deis temes trac
tats fins ara, i se n'han recollit experiim· 
cies molt positives. Les vivencies recollides 
en el grup de nens de 3 anys, són: 

Sóc un noi; tinc penis. La Maria és una 
nena i no en té. 
Sóc una noia ; tinc vagina i vulva. En 
Pau és un noi i no en té. 
Un día seré un home o una dona; po
dré ser pare, o mare. 
Els neos i les nenes juguen amb les 
coses que els agraden: pilotes, cotxes, 
avions, casetes i també fan dinars per 
les nines. 
Tinc un cos; puc veure-ho tot, mirar-ho 
tot, tocar-ho tot, preguntar-ho tot als pa
res; no hi ha res que no pugui mirar ni 
tocar; no hi ha res que sigui dolent. 
Els nens petits creixen a la panxa de 
les mares ; per aixo la panxa es fa gros
sa. Després, quan surten, beuen amb bi
beró o la llet del pit de la mare. 
Quan jo era petit també hi era, dintre 
la panxa; en fer-me més gran he sortit. 
Ara ja sé caminar, riure i menjar sol. 
Cuidaré la mare i l'ajudaré quan un al
tre nen o nena estigui creixent a la seva 
panxa. 

A més de la comunicació verbal partint 
de les fotografies, cada aspecte del treball 
proposava accions de les quals eren prota
gonistes els mateixos nens. Exemple: tre
ballat el propi cos, unes mares portaverl 
a )'escoJa un nen i una nena petita, de 
mesos ; els vestien, els despullaven; els 
nens anaven observant les parts del cos, 
tocant-les, assenyalant les diferencies, etc ... 
De l'acció, en sortia a més, activitats de 
llenguatge i d'expressió de tot tipus, pro
pies d'aquesta edat. 

Hem anat recollint tot el que ha sortit 
d'aquest treball: converses deis nens, ob
servacior.s, fantasies, contradiccions... és 
un material riquíssim que exigeix contí
nuament noves elaboracions. Per aixo, a 
nivell d'orientació, tot esta refent-se i mi
llorant-se. 

Aquest any el treball comenc;ara en par
vularis d'altres escoles de barrí de Madrid. 

Francesca Majó 
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borrombavo~a%~~~ 
ll·lustrat 

equip de mestres «rosa sensat»
assessoria de didactica del cata la -
fina rifa 
Un vocabulari basic és aquel! que s'estableix a partir d'una taula de freqüemcies. l:s el 
que diem correntment per expressar-nos en qualsevol situació de la vida de cada dia. 
l:s, per tant, el lloc d'arrencada més segur i eficac;: en l'ensenyament de l'idioma. 

BORROMBA, el nostre vocabulari basic iHustrat, s'ha editat pensant sobre tot en els 
lnfants. La seva part iHustrada és de fet el vocabulari basic infantil, ja que a la practica 
hi és representat el 90% de les seves paraules. 

Hem tlngut en compte les paraules diferencials del ll enguatge standard del catala occi
dental, valencia i balearic, tractant- les amb un criteri d'igualtat sense cap diferenciacló 
tlpogrMica. Així, qualsevol que se serveixi de BORROMBA podra anar adquirint un CO· 

neixement, passiu si més no. d'aquesta mena de sinonims, una manera eficac;: perque 
les variants regionals esdevinguin simples variants estilístiques. tal com és el cas en 
tata llengua de vida normal. 

fndex 

l. Part grafica 

Les persones 
La casa 
El menjar 
El vestit 
Joguines i jocs 
Els animals 
L'escola 
La ciutat 
Les botigues 
El jardí 
El camp, les terres, el món 
Els cantes 
Els vehicles 
Els oficis 

11. Paraules gramaticals 

Paraules per dir quins i que 
Paraules per dir on 
Paraules per dir quant i quants 
Paraules per dir quan 
Paraules per dir com 
Paraules que ens ajuden a parlar 
Paraules que diem sovint 
Altres paraules per a la gent 

111. Vocabulari Mínim 

• 
• 
• 
• 

vocabularl 
baste 

ll·lústrat 

equip de mesu-es l(rosa sensat• • esseHOr!a de d1dkttee del catata • rir'\8 ,¡fé 

vocabulari mínim 
2616 paraules del vocabulari basic, 
incloses les sinonimes 
280 paraules no-basiques per ampliació 

de lexic en temes específics 
2896 entrades en total 

• 402 iHustracions a tot color 

IV. Ordenació alfabética • un volum de 248 pagines de 21 x 22 cm 
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MUNTATGE 
Diverses tecniques d'expressió 
al voltant d'un tema. 

ESCOLA PATUFET-SAN JORDI 
Segona Etapa 

Donem el nom de muntatge al procés de tre
ball en comú sobre un mateix tema (la ciu
tat. la pena de mort, etc.), que en diferents 
grups realitzen tots els nens i nenes de Se
gana Etapa i a l'acte d'exposició coHectiva en 
que finalment són mostrats els resultats ob
tinguts per cada grup. 
El nom de muntatge no és potser el més ade
quat. Li ve d'una anterior experiencia en la 
qual tots els grups treballaven diferents as
pectes, amb diferents tecniques, d'una repre
sentació única sobre un tema determinar. Els 
uns feien el decorat. els al tres el vestuari. 
uns altres la música; n'hi havia que treballa· 
ven el text, que feien d'actors. etcetera. Pre
nia forma de representació teatral i d'aquí 
prengué el nom de muntatge. Era una obra 
teatral i tothom hi treballava. Ara és diferent; 
ara tothom treballa sobre un tema i la feina 
que cadascú o cada grup fa no té cap altra 
unitat amb la resta de treballs que no sigui 
la temilt ica. 
Els objectius didactics són els següents: 

1. Relació de tots els nens i nenes deis 
cursos de Segona Etapa en una feina comú. 
2. Que aquesta relació es produeixi tot 
exercint cada nen o nena les seves propies 
aptituds. gustos i preferencias. 
3. Possibilitar l'expressió del nen o nena 
en relació a qualsevol tema proposat per 
ell mateix. 
4. Promoure el contras! del pluralisme 
ideologic i de les diferents informacions 
que cada nen i nena aporten al conjunt del 
grup. 

/Jiddttlttl 

5. Fer-ho mitjan.;ant un procés obert, on 
la discussió constant, les noves informa
cions, les posslbllitats tecniques d'expres
sió de que es disposa. puguin anar modi
ficant dialecticament en cada moment el 
producte final. 

En comen~tar el muntatge. cada nen o nena 
contesta un¡¡ enquesta d'on tria dues coses: 
1. el tema que Ji agradaría de tractar 
2. a quin taller (tecnica) vol fer-ho 
El tema és escollit entre tres que els són 
proposats, pero també en poden propasar ells 
mateixos qualsevol altre que els agradi. Al 
guns deis temes tractats són: la ciutat. l 'ho
me i la dona. que podem fer els nois , la lli
bertat, etc. Les tecniques són aquelles que 
en la practica l'escola i el grup de mestres 
pot assumir. Nosaltres els oferim les possi
bilitats següeots: 

1. Teatre 
2. Fotografía 
3. Música 
4. Cartells 
5. Argila 
6. Guix 
7. Fusta 
8. Pasta de paper 
9. Escultura o collage de deixalles 

10. Pintura 
11. Collage 
12. Poesia 
13. Comic 
14. Contes i narracions 

Ouan els nens i nenes han triat el tema i 
s'han repartit entre els tallers. es fa una pri
mera sessió de treball on prenen contactes 
entre ells. n'escullen un que fa de coordina
dor i estableixen el pla de treball. A cada 
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42 taller hi ha un mestre que fa de supervisor. 
Ouan acaba aquesta primera sessió, els coor
dinadors i l'equip de mestres tenen una tra
bada en que posen en comú tot el que s'ha 
elabora! a cada taller i a cada grup. Aquesta 
coordinadora s'anira trobant després de cada 
sessió de treball - les sessions tenen dues 
hores de durada i se'n fa una cada setmana
fins que s'acaba el muntatge. 
Els muntatges consten de dues parts, una 
d'orientativa, d'informació, i una altra de prac
tica, de treball fet per cadascú des del taller. 
A la primera part. ve a l'escola un professio
nal del tema que es tracta -un advocat. un 
arquitecte. etcetera. segons el tema-. el 
qual fa una conversa-coHoqui de tipus infor
matiu. 
Ouan a tots els tallers s'ha acabat ja la fei
na que els nens es proposaven. es fa una 
assemblea on cada equip de treball presenta 
el que ha fet. Cada equip aporta també les 
seves conclusions sobre el tema 1 aquestes 
concluslons són discut irles fins a treure'n 
unes de generals. Els treballs realitzats i les 
conclusions a que s'ha arribat s'exposen al 
públic en algun local del barrí o a la mateixa 
escala. Les sessions del grup de teatre i les 
de música se celebren també en aquesta ex
posició. 
En iniciar els muntatges. es va repartir als 
nens i nenes de Segona Etapa un paper ci
clostilat on s'exposava la finalitat del siste· 
ma, la seva estructura de funcionament, els 
grups de treball que podien funcionar ateses 
les possibili tats de l'escola. les tasques que 
podía realitzar cada grup i els tallers on s'ha
vien de dur a terme. D'aquest document. en 
reprodu'im la part que explica les tasques de 
cada grup: 

1. Teatre 
a. Podeu treballar a partir d'una obra que ja 
estigui escrita, que faci referencia al tema i 
us sembli valida . 

b. També podeu optar per inventar una obra 
curta sobre el tema i representar-la. 
Una altra tasca del grup de teatre és fer-se 
els decorats, vestuaris i maquillatges. Perque 
aixb sigui possible. sense que la feina sigui 
malta. cal pensar de trabar solucions molt 
senzilles. molt explicatives. 

2. Fotografía 
Es fara un grup de tres persones que cone
guin la tecnica de revelat i d'ampliació. 
Aquest grup fara fotografíes sobre el tema 
les revelara. 

3. Música 
Podeu treballar a partir de: 
a. Músiques conegudes que us agradin i in
ventar una !letra que faci relació al tema, 
aprendre-les a tocar i a cantar. 
b. Buscar músiques i lletres que t ractin so
bre el tema i aprendre-les a cantar 1 a tocar. 
c. Escoltar diferents músiques buscant frag
ments que us semblin que, pel tipus d'im
pressions que us produeixen, poden fer rela
ció al tema. Muntar tots aquests fragments 
en una cinta de cassette de forma que en 
quedi una composició total. La finalitat d'a
quest enregistrament seria de fer de música 
ambiental de l'exposició. 
L'espectacle serien les can9ons interpretarles 
per vosaltres. 

4. Posters, propaganda 
Es tracta de fer posters de propaganda sobre 
el tema per transmetre d'una forma grafica 1 
persuasiva la vostra manera de pensar. 
A l'hora de treballar caldra tenir en compte 
el metode d'impressió que fareu servir: plan
tilles, linóleum, ciclostil i plantilles per donar 
color, etc. 
Aquests posters tenen dues funcions: 
a. Per a l'exposicló. explican! com faríeu 
propaganda per convencer la gent de la vos
Ira forma de pensar sobre el tema. 
b. Anunciar a les persones de l'escola i del 



carrer que feu aquesta exposicíó cridar-los 
perque vinguin a veure-la. 

5 i 6. Argila 1 guix 
a. Fer composicions a partir d'un conjunt de 
peces soltes per expl icar una idea que teniu 
sobre el tema. 
b. Fer grans escultures, 1 explicar-ne tota la 
idea. 
c. Fer petites figures, cada persona una. 
aportan! una idea sobre el tema. 
d. Fer murals en relleu. formats de diferents 
plaques, tot explican! la idea sobre el tema 
que té el grup. 

7. Fusta 
a. Fer esculturas a partir de diferents t ros· 
sos de fusta ja tallades, sobrants d'un taller; 
intentant dir alguna cosa sobre el tema d'una 
FORMA abstracta o concreta. 
b. A partir de fullo la: fer maquetes sobre al
gun projecte, o fer esculturas. 
c. Personatges articulats que fe m intervenir 
amb una acció que imagineu sobre el tema. 

8. Pasta de paper 
a. Fer un conjunt de mascares . Cada una 
d'elles simboli tza un aspecte sobre el tema. 
b. Fer una mena de farsa a partir de cap
grossos tot caricaturitzant una serie de per
sonatges principals sobre el tema. 
c. Inventar una petlta representació amb t i· 
tclles i construir els titelles necessaris. 

/Jid6ctlct1 43 

9. Escul tura o collage amb deixalles 
Es tracta de remenar per tot arreu per !ro
bar materials de qualsevol mena. que es 
llencen perque no serveixen. Ouan els tin· 
gueu davant vostre. inventeu-ne alguna cosa 
sobre el tema. La forma de treballar no és 
de buscar els materials per fer una idea que 
teníeu. sinó que un cop tingueu els materials 
s'ha de crear la idea. Aixo es pot fer en forma 
d'escultura o de collage. 

10. Pintura 
a. Fer murals grans que expressin una idea 
del grup sobre el tema. 
b. Els diferents membres deis grups fan in· 
dividualment pintures sobre el tema. 

11 . Collage 
Es tracta de buscar retalls de revistes, diaris, 
tot tipus de papers, juntament amb llapís, re
toladors i bolígrafs i buscar una composició 
que expressi una idea. S'hi pot t reballar in
dividualment o en grup. 

12. Poesía 
a. Fer petites poesies individuals. 
b. Fer poesies constru'ides per tots els mem
bres del grup. 

13. Comics 
A partir d'una idea individual o de grup. amb 
la técnica deis comics componeu una histo
rieta que expliqui una acció sobre el tema. 

14. Contes i narracions 
Inventar contes i narracions a partir del tema, 
individual o en grup. 

Equip de mestres de Segona Etapa 
de I'Escola Patufet·Sant Jordi 

de !'Hospitalet 
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Coment aris 

Moviment d'ensenyants: QUEIXES 1 
CLAMS- sempre els mateixos- DAVANT 
EL NOU CURS 

Tot just iniciat el curs -i amb el mal record 
del curs passat: resultats pobres de la vaga 
de la privada, tancada de guarderies amb 
resultats identics. malgrat la mobilització i 
extensió, etc.- tornem a tenir conflicte a 
l'ensenyament. Prop de tres mil mcstres in· 
terins (mestres estatals de usegona catego
ría •) s'han cansat de les arbitrarietats del 
Ministeri en la concessió de places: s'han 
cansat de ser les •Ovelles transhumants de 
l'ensenyament estatal•. que cada setembre 
han d'estar pendents de si tindran o no tin
dran feina; s'han cansat de ser ensenyants 
de segona categoría quan treballen com els 
de primera fila. S'han cansat i han sortit al 
carrer. 1 han explicat públicament les deci· 
sions que havien pres en assemblea i quines 
eren les seves exigencias. Assemblees mas
sives; manifestacions als barris, comarques 
i centre de Barcelona; intents frustrats de 
negociació amb la "delegada•: tancades i 
consegüent desallotjament per la torva pú
blica. etc. A la fi. sembla que ha triomfat la 
•cordura• de la ·delegada · -que havia sen
tit en diversas ocasions: Dimissió! Dimis· 
sió!- per negociar i el realisme de l'assem
blea d'interins en elaborar uns acords minims 
negociables a partir deis quals es podía tor
nar al treball -car feien vaga juntament amb 
alguns propietaris .. . - i es considerava una 
victoria del moviment d'ensenyants i un pas 
endavant en el control i gestió democratica 

de l'escola estatal. El problema, pero. d'ines
tabilitat laboral i ,de diferencia categorial que
da en peu. 
· El otoño caliente• laboral ha comencat a 
l'ensenyament amb una antelació compara
ble a l'estat de desfici oficial en que es troba 
aquest sector. Si el tema escolar és notícia 
no ho és pas precisament pels •mims• del 
regim, sinó -malgrat ell- per l'explosió pú
blica de la seva problematica. provocada per 
la pressió popular que la pateix. 
La situació de l 'ensenyament privat, en llocs 
com a Barcelona, encara és més desastrosa 
i angoixant. Les condicions laborals deis mes
tres privats són d'una subproletarització crei
xent i amb una inseguretat i angúnia cons
tan!. A les darreries del curs passat hi havia 
la soHicitud de clausura d'uns NORANTA cen
tres privats - segons fonts sindicals. Ouants 
nens sense escoJa i quants mestres sense 
feina? 
El conveni de l 'ensenyanca privada es troba 
en un punt mort i, segons sembla, l'impasse 
porta el camí d'abocar en un conflicte col lec
tiu a nivell de tot I'Estat. L'actitud tossuda 
i bunkeriana de l'empresariat no esta dispo
sada a transigir com ja ho van fer en les 
converses del curs passat- ni en un sol punt 
reivindicatiu; tret que.. . I'Estat concedeixi 
•generosament• més altes i extenses subven
cions ... 
Ouants punts de l'arxiconeguda i repetida 
• Taula reivindicativa• de l'ensenyament s'han 
aconseguit a nivell salarial. condicions de tre
ball i aspectes socio-professionals? 



"L'emancipació deis treballadors ha de ser 
obra deis t reballadors mateixos•. deia un clas
sic del segle passat. El primer instrument que 
els t reballadors - professionals i tecnics
de l'ensenyament necessiten per portar a ter
me aquest objectiu i canviar les actuals con
dicions de treball és un mitja organizatiu 
propi. El tema del Sindicat com a inst rument 
valid per a la defensa deis interessos deis 
trebal!adors de l'ensenyament, ha sortit en 
multi tud d'assemblees de privats i estatals. 
I:s una proposta forva generalitzada i -a 
partir de la XI Escala d'Estiu de Barcelona
és un objectiu prioritari que el moviment 
d'ensenyants es proposa d' impulsar tant a 
nivell de discussió a la base deis diferents 
sectors com a nivel! d'adequar les formes 
organitzatives actuals i les que es puguin 
donar a les línies generals que el conjunt 
d'ensenyants marquin com a caracterís.tiques 
d'aquest futur Sindicat. Un futur Sindi'cat de
mocratic, unitari, independent i de classe. 
Que permeti la total llibertat a !'interior de 
l'organització pel que fa a !'existencia d'un 
pluralisme ideologic i de corrents i tenden
cies -organitzades o no- . pero que man
tingui la unitat en l'acció. en una estrategia 
comú , en una plataforma reivindicativa i en 
1 'estructura organitzativa. 
Un Sindicat que sigui construrt des de la 
base i a partir de !'actual moviment d'en
senyants: Coordinadora d'estatals, Zones. can
didatures democratiques de les Agrupacions 
sindicals i UTT. enllac;os dembcrates, etc. Un 
Sindicat que, ja des d'ara, impulsi la creació 
de claustres i assemblees de centre amb re
presentants democri:ltics i revocables . orga
nitzats territorialment i coordinats. Un Sindi
cat que conjúnt i la flexibil itat organi tzativa i 
de mobili tzació amb !'eficacia política i la 
maxima representativitat. Un Sindicat que, en 
definitiva. ha de sorgir com a resu ltat d'un 
procés general de discussió i participació de 
tots els ensenyants. 

O. J. 
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ENCARA UN 
ALTRE COP •.. 

En comenvar el curs, sempre hi ha algun as
pecte problematic que es pot considerar nou 
respecte als altres anys, pero el que volem 
exposar en aquestes linies va passant de 
curs en curs sense grans modificacions. A 
més. no sembla tampoc, pel tipus de política 
que esta portant a terme el Ministeri, que 
ens acostem a cap solució satisfactoria. 
Es tracta de la situació de les places esco
lars en el període d 'ensenyament obl igatori 
i en el període del Parvulari. El nombre de 
nois mal escolaritzats és prou alarmant avui 
a casa nostra, tant si partim d'un modul de 
comparació de 28 alumnes/au la (com reco
mana la UNESCO), com si agafem el módul 
establert pel MEC, que és de 40 alumnes/ 
au la. No cal insistir en les dificultats pedago
giques de treballar amb 40 alumnes. Se n'ha 
parlat ja forr;a i no hi volem tornar a insistir. 
Per veure una mica la situació existent apro
fitem les xifres referides a Catalunya i Bar
celona-ciutat, segons aquests dos móduls, re
centment publicades.' 

1. Estadistiques Escolars Básiques. Centre de 
Documentació de Rosa Sensat•, maig de 1976. 



46 Catalunya Taxa % Barcelona-ciutat Taxa % 

Nois escolaritzats en aules de més 
de 40 304.128 45 99.633 43 

P/aces a crear, per convertí r totes 
les aules a 40 48.312 12.713 

Considerant 30 alumnes/aula com a modul val 1d pedagogicament i aproximat al que reco
mana la UNESCO, ens t robem amb la situació següent : 

Nois escolaritzats en aules de més 
de 30 646.272 87 211.720 82 

Places a crear per una bona escoJa-
rització: 30 alumnesjaula 172.656 50.075 

En l'ensenyament preescolar les mitjanes d alumnes per professor són més altes que 
en I'EGB. 

Barcelonn 

ESTATAL 43.3 

NO ESTATAL 34,1 

Comparant aquestes taxes amb la mitjana re· 
comanada per la UNESCO (20 alumnes/pro
fessor) la diferencia és encara molt més 
gran. 
La taxa d'escolarització de preescolar a Ca
talunya en el curs 74-75 era el 19,9% per 
nens de 2 a 3 anys i el 73 % per nens de 4 
a 5 anys. No obstant aixo, la gravetat de la 
mala escolarització anterior. la manca de pla
ces, és -potser- encara més greu. Per 
veure una mica el que representa economi· 
cament const ruir les places necessaries a 
EGB, ho intentem de traduir de xifres, segons 
els moduls de cost de capital a que fa refe
rencia la publicació del MEC • Reforma Edu· 
cativa en Marcha•. on estableix per al curs 74· 
75 la quantitat de 47.440 ptes. pel cost total 
d'una plar;a escolar. 

Donada la gran inflació economica que hi ha 
hagut darrerament, acompanyat de l'augment 
de preus de la construcció, agafem un 40% 
d'augment a aquesta xifra per fer-Ia més ac
tual i apropar-la més a la realitat. 

Per cobrir les places a 40 alumnes/aula, 
cal un cost de 3.208.689.792 ptes. per Cata
lunya i 844.346.608 per Barcelona. 

Aquest seria el capital necessari per co
brir el modul del MEC. Ouant al modul de 
30 alumnes/aula el cost es desorbita encara 
més, i ofereix les xifres següents: 

Girona 

41 ,3 

41.5 

Lleida Tarragona 

33,7 41,0 

59,2 37,4 

11.467' 120.896 
3.325.781.200 

Total Catalunya 

41,6 

35,6 

per Catalunya 
per Barcelona 

Dintre de la situació - és la ja descrita- no 
es veu per cap lloc que !'actual política de 
construccions del Ministeri sigui viable per 
cobrir aquestes necessitats. En Josep M. Mas
juan en un article (vegeu Perspectiva Escolar. 
n.• 3) demostrava que a partir de l 'any 1971 
hi ha un descens considerable de construc
cions escolars i que només el 50 % de les 
escales proposades pel Pla d'urgencia s'ha
vien portat a terme. Encara avui la major 
part d'aquestes es coneixen per un solar buit 
o pie d'escombreries. 
Segons sembla, aquest •oblit• per part del 
MEC a les esmentades construccions no es 
dóna quant a l 'escola Privada, car la política 
de subvencions ha sofert una evolució a !'in
versa (vegeu Perspectiva Escolar, n.• 5). Al 
1972-73 el MEC dedicava 1'1 ,2% del total de 
pressupost a subvencionar l'escola privada, 
mentre al 1975-76 hi ha dedicat el 13,8 %. 
El que podem preguntar-nos és si la política 
d'ajuda cada cop més massiva del MEC a 
l 'escola privada no s'esta convertint en una 
hipoteca que impossibilita tota solució satis
factoria als greus problemes de la situació 
escolar al nostre país. 

C. D. 



El moviment i les lluites deis interins 
Antecedents del Moviment deis lnterins 

La situació d'interinitat apareix davant la in
suficiencia de la plantilla de mestres propie
tarls al cos del maglsteri. Aquesta situació 
que hauria de ser provisional i només d'urgen
cia, s'ha institucionalitat i en lloc d'extingir
se va augmentant progressivameent, ja que 
les oposicions no cobreixen els llocs reals. 
D'altra banda. I'Administració. recolzant-se en 
aquesta situació provisional, s'estalvia molts 
milions anuals del seu pressupost. 
Un mestre interí és un mestre titulat per les 
Escales Normals d'EGB sense contracta labo
ral. cosa que suposa una situació d'inestabili
tat continua; pot ser acomiadat en qualsevol 
moment; té un sou aproxima! de 16.000 ptes. 
(8.000 pessetes menys que un mestre pro
pietari) amb les mateixes responsabilitats i 
obligacions que els mestres de plantilla. Com 
que el seu contracta és administratiu. J'ha de 
renovar anualment, sense cap dret d'antigui
tat. tr ienni, etc ., i , cas de trabar-se sense 
feina, sense assegurances d'atur. 
L'única cosa que el separa d'un mestre pro
pietari és el fet de no tenir oposicions (molt 
discutidas actualment) . 
Davant d'aquesta situació, totalment injusta, 
deis darrers anys. el malestar s'ha anat ge
neralitzant fins a plasmar-se en la plataforma 
elaborada el curs passat per tal de ser nego
ciada amb el ministre del MEC. 

Causes del Moviment d'lnterins 

Amb les premisses enunciadas al punt ante
rior, la consciencia d'aquesta situació que 
van prendre els mestres, va culminar en el 
Moviment d'lnterins, donades les possíbili
tats de treball que presentava la Delegació 
en els nomenaments per actes públics en
front de les necessitats reals conegudes per 
tots els mestres. L'actitud del MEC envers 
aquests mestres ha estat en tot moment de 
despreocupació i de desconsideració davant 
del problema de J'atur (que afectarla prop 
de 1.000 mestres) i de les necessitats reals 
d'escolarització de la provincia. 
Aquest curs s'ha forjat un incipient Movi
ment d'lnterins. el qual es caracteritza prin-

cipalment per una presa de consciencia de 
la seva explotació i opressió en unes condi
cions de treball que no responen de cap ma
nera als drets mínims de qualsevol treba' 
llador. 

Evolució de la lluita del Moviment d'lnterins 

Si ens remuntem a !'entrevista mantinguda 
!'abril del curs 1975-76 amb el Sr. Poi, aquest 
ens hi va ter les següents promeses: tots 
els interins que havien treballat aquell curs 
tindrien treball al següent, que els qui vol
guessin continuar al mateix centre omplissin 
una targeta groga per tal d'assegurar la seva 
continu'itat. i. per tant, un interí no podría 
desplac;:ar un altre interí. Aixo semblava un 
avene en la lluita, pero el setembre. es va 
constatar la seva inutilitat ja a partir deis no
menaments per carta. 
El primer acte públic convocat el setembre 
va demostrar des del primer moment la man
ca total de planificació per part de la Dele
gació ; les vacants tretes (unes 56) enfront 
deis 1.700 mestres convocats no responia a 
les places vacants conegudes. que eren d'un 
nombre molt superior. 
La resposta a aquesta manca de serietat no 
es va fer esperar ; els mestres es van ne
gar a prendre part en el concurs fins que no 
sortissin tates les vacants reals. 
Una setmana més tard es va convocar un al
tre acte públic en el qual hi havia més de 
2.500 mestres. La Delegació va presentar 
aquel! dia 910 places mentre els mestres. in
vest igan! per la seva banda. coneixien !'exis
tencia de 1.400 places vacants. més les de 
creació nova. La situació tornava a ser inac
ceptable i es va demanar la presencia de la 
Sra. Delegada, la qual, per primera vegada. va 
accedir a compareixer en públic davant d'u
na assembleea massiva d'interins. La Sra. De
legada va ser incapac;: d'afrontar la situació 
plantejada: en la doble vessant de vacants 
reals i treball per a tots, la seva única res
posta va ser el trencamenet del dialeg i la 
decisió d'enviar els nomenaments per carta. 
Aquesta actitud negativa va ser contestada 
amb crits de dimissió. 
A partir d'aquell moiT'ent els interins van 
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veure la necessitat de prendre postures uni
taries i de for((a que obliguessin la Delega
da a reemprendre les negociacions. Durant 
la setmana hi va haver concentracions día
ríes davant de la Delegació, manifestacions 
massives i tancaments. En molts moments 
vam ser sostinguts per altres estaments, com 
pares, associacions de ve'íns .. . 
La Delegada va contestar a tot aixo amb ne
gatives al dialeg i amb nomenaments per 
escrit. 
Després d'una setrnana de pressió es va acon
seguir una negociació amb pares, mestres i 
el representan! provincial deis mestrcs. El 
resul tat d'aquesta negociació va ser una serie 
de promeses: 
1. Lliure accés a la Delegació d 'una comis
sió de control. formada per sis persones. en 
l'adjudicació de nomenaments. 
2. Possibilitat d'esbrinar vacants a les quals 
correspondria el nomenament immediat. 
3. Es va cornprometre a negociar a Madrid 
l'augment de places per a les províncics de 
Barcelona i 1 'asseguran((a d 'atur. 
4. Tots els mestres nomenats el setembre 
cobrarien des del primer d'aquest mes. 
5. Sempre que hi hagués un local disponi
ble i nens per escolaritzar o mal escolarit
zats es nomenaria un mestre. 

Situació actual 

La realitat és molt diferent de les prorneses 
fetes per la Delegada. La comissió de con
trol s'ha revelat totalment inefica((, ha estat 
un mitja utilitzat per la Deelegació per gua
nyar temps i un engany. ja que no se lí ha 
fac ili tal de cap manera la seva tasca de 
control. 
Les vacants recol lides pels mestres no han 
estat tingudes en compte ni han estat rccone
gudes per la Oelegactó. com a maxim un 8 °/o 

de 668 places. 
La Oelegació esta en camí de nomenar al 
voltant de 1.700 interlns amb una lentitud 
escandalosa, la qua! sembla que es perllonga
ra com a mínim fins al novembre, amb el con
següent perjudici pcr a milers de nens que 
hi ha al carrer i centres sense mestres , men
tre hi ha 3.000 sollicituds. En aquests nome
naments s'han produ'it innombrables arbitra-

rietats i anormalitats que han provocat renún
cies i reclamacions sense fi. 
Malgrat que es coneixen locals que es po
drien habilitar per fer classe en algunes zo
nes, !es classes continuen sense desdoblar
se i milers de nens sense escolaritzar. 
Amb aquesta realitat s'evidencia el problema 
de l'atur que els anys vinents anira augmen
tant progressivament si no es pall ia des d'a
quest moment. 
Es va formar una comissió permanent d'atu
rats per confeccionar una llista d'interins sen
se treball, es van recollir diners per a una 
caixa de resistencia. i es van crear comis
sions que estan trebaliant, conjuntament amb 
associaelons de ve'íns, pares, etc.. per es
brinar noves vacants. 
Aprofitant-se del caracter incipient de la nos
tra organització i seguint el conegut eslogan 
·divideix i venceras•. la Deelegació ha acon
seguit frenar l'impuls del moviment, crear 
confusió i malestar entre els mateixos mes
tres. 
Aquesta és una si tuació greu que a certs ni· 
vells (interins d'edat i gent casada amb molts 
anys de servei que es traben sense trebali} 
esdevé desesperant. 

Perspectives 

1. El moviment d'interins en atur, per ell rna
teeix no té la suficient for((a per pressionar 
satisfactoriament el MEC per tal que siguin 
acceptades les seves reivindicacions. 
2. Cal demanar la solidaritat deis mestres 
interins amb treball, mestres propietaris i la 
resta deis ensenyants. 
3. Es necessari buscar l'ajuda de pares, as
sociacions de ve'ins, en un moviment popular 
de l'ensenyament. 
4. Cal preparar una alternativa a tata la pro
blematica d'interlns que afecta la provisió 
de places perque no es torni a repetir la si
tuació d'aquest any. 

Valoració 

Actualment, no és que no hi hagi treball (ja 
que les necessitats reals són superiors a 
3.000 mestres). sinó que se'ns nega el dret 
al treball per qüestions economiques i buro· 



cratiques. En aquest moment es comptabi 1 it· 
zen de 1 .000 a 1.500 aturats a Barcelona i 
uns 22.000 en tot I'Estat espanyol. 
No renunciem al dret de control i participació 
en tot allo que ens pertoca i que diverses 
ocasions ens ha estat negat. 
Denunciem que el fet de nomenar tora de 
temps . és a dir. amb retard , és negligencia 
per part de la Delegació i perjudica la sacie· 
ta1: (nens i pares) i els mestres en particular. 
Tot 1 ser injusta la nostra situació i justes 
les nostres reivindicacions, la Delegada ha 
acudit en tot moment a les torces d'ordre 

PlATAFORMA DELS INTERINS 

El deteriorament professional que sofreix el 
sector de l 'ensenyament esdevé especial
ment greu en la situació laboral d'interins i 
contractats , fins a arribar actualment a una 
xifra que sobrepassa els 22.000 aturats, la 
qua l situació al costat del sistema ineficac; 
de nomenaments ha provocat una serie d'ac
cions de protesta (aturs, manifestacions de 
pares. mestres i nens, tancaments. classes 
impartides al carrer, etc.) a diverses pro
víncies. 
El dret al treball i a l 'estabilitat en el seu 
lloc que té tot professional i que la societat 
reclama. exígeix que aquesta situació s'abordi 
i es resolgui amb mesures adequades, i, per 
tant: 

REIVINDIOUEM: 

1. Escolari tzació total, adequada, obligatoria 
i gratu'ita de 4 a 16 anys i creacJo, on sigui 
necessari socialment. de centres maternals 
i guarderies. · 

Creació d'unitats d'educació especial, recu· 
peració i educació perlnanent. 
Per tal que aquesta escolarització sigui eficac; 
hem de contemplar els aspectes següents: 
a. Que els cursos no tinguin més de 30 alum
nes. fins i tot rebaixant la xi fra en zones on 
s'observi que cal una atenció especial. 
b. Oue per cada 8 unitats hi hagi 9 profes
sors. 
c. Dotació, a cada Delegació, d'una plantilla 
fixa per tal de cobrir eventualitats en relació 
amb el nombre total de professors de la pro
vincia (5.5 % ) . 
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públic per reprimir qualsevol postura de pres
sió i impedir el lliure accés a la Delegació. 
Constatem que la Delegació ha manipulat tant 
com ha pogut les dades sobre la problema
tica. cara a l 'opinió pública. a la TV i en al· 
gun tipos de premsa. 
Una entita t com la Delegació que hauria d'es
tar al servei deis mestres , ignora la nostra 
situació. ens menysprea, ens manipula i juga 
amb nosaltres. 

Comissió Permanent d'lnterins 

Tot aixo implicaría un augment de !loes de 
treball i, per tant: 
TREBALL PER A TOTHOM, contractant de for
ma immediata tots els professors en atur, 
augmentant la plantil la segons les necessltats 
que hi hagi (reals). 
Ara bé, davant la falta de criteris uniformes 
í les arbitrarietats comeses per les diverses 
Delegacions en la forma dels nomenaments 
de professorat, EXIG 1M: Un metode de no
menaments públic, ciar i uniforme a totes 
les províncies, ment re els lnteressats no 
elaborin una alternativa. 
2. Per respecte al sou : 
a. L'aplicació real, el present curs, del cri
teri de "a igual treball igual remuneració•. 
b. Cobrament d'havers amb efectes de 1'1 
de setembre i pagament puntual 1'1 d'octu
bre, rnentre no es modifiqui l'actual sistema 
de contractació. acabant així amb les arbi· 
trarietats de les diverses DELEGACIONS 
PROVINCIALS. 
c. Reconeixement deis serveis prestats a 
tots els efectes. 
3. Per respecte a la inestabi 1 itat laboral : 
a. Supressió del sistema d'oposicions ac- · 
tual. 
b. Participació en l'elaboració d'una alterna
tiva a !'actual sistema de provisió de places. 
c. Seguretat en el treball mitjan<;ant un 
CONTRACTE LABORAL. Aixi contemplem la 
necessitat imperiosa que en la planificac ió, 
elaboració i execució deis punts reivindicats 
anteriorment hi participi una comissió con
junta, a nivel! provincial i de I'Estat, de re
presentants de I'Administració. pares. profes
sors i alumnes. 

Madrid, 29 de setembre del 1976. 
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Cróniques del País 

Les Escales d'Estiu del 1976 

Aquest 1976 ha estat prolífic en Escoles 
d'Estiu. A un total d'11 puja el nombre de 
localitats on se n'han celebrat, unes més 
nombrases que altres, algunes amb moltes 
activitats, d'altres amb més cursos, totes. en 
fi, amb empenta i ganes de trebal lar per part 
de tots els mestres. professors i alumnes. 
La de Barcelona ha estat prou tractada als 
mitjans de comunicació: 6.000 mestres, 240 
cursos i molta activitat de tot tipus, hi ha 
sobresorti t en tot moment la Pedagogía. 
La suma de participants a totes les altres 
Escales d'Estiu, s'eleva a 3.000. Tarragona, 
Girona. Lleida, Manresa. Sabadell, Ciutat de 
Mallorca i Valencia constitueixen el conjunt 
de les celebrarles als Pa'isos Catalans, a les 
quals cal sumar-hi Madrid, Bilbao i Donostia. 
Practicament, totes les Escoles d'Estiu han 
tingut factors comuns: 
- La realització de cursos de tots els nivells 
i materies i de cursos sobre temes monogra
fics. Tots ells han constitu'it la base solida 
de J'aplec deis mestres. 
-La discussió d'uns quants punts basics: 
escola Pública, Sindicat d'ensen;tants, Gestió 
de l 'escola i Tractament de la !lengua. Les 
conclusions de tot plegat, són en vies d'e· 
laboració. 
- L'organització i convocatoria de I'Escola 
d'-Estiu per part de grups de mestres i mo
viments d'ensenyants. que es t raben amb la 
necessitat de fer reciclatge professional i 
d'aglutinar els ensenyants de la propia co
marca. En alguns casos. organismes i entitats 
oficials han prestat la seva coJ.Jaboració orga
nitzativa o monetaria. 
-Les activitats tora d'hores de classe, des 
de conferencies, informacions i taules rodo
nes, fins a titelles, can(:ons, representacions ... 
Totes les Escoles d'Estiu celebradas tenen 
la mateixa importancia, pero voldríem asse
nyalar el fet que és la primera vegada que 
es realitza una manifestació d'aquest tipus a 
Valencia -on l'any passat va ser prohibida-

i a Madrid. Tant a )'una com com a l'altra és 
de ressaltar la quantitat de participants. 
L'ESCOLA D'ESTIU representa, d'una banda. 
l'índex d'unes necessitats i d'un interés deis 
mestres i, de l'alt ra, la reali tzació d'uns plan
tejaments, d'unes programacions i d'unes ac
tivitats que fan possible els mateixos mes
tres i que van dirigits a tots els professio
nals de l 'educació. 

... 
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XI Escala d'Estiu de Barcelona 

Del 5 al 17 de julíol Rosa Sensat va celebrar 
per onzena vegada sense interrupció I'Escola 
d'Estiu de Mestres, conjuntament amb el Col
legi de Doctors i Llicenciats. que en celebra
va la tercera. La programació, aixf, es va 
poder oferir als mestres i educadors de noies 
1 nois de O a 18 anys. 
La Universitat Literaria va concedir per a !'Es
cola d'Estiu els nous locals de la Facultat 
de Filosofía i Lletres (amb els pavellons an
nexos) i I'Escola de Belles Arts Sant Jordi; 
també es va utilitzar la Faculta! d'Enginyers 
de la Unlversitat Politécnica per a algun curs. 
Els dotze dies que va durar I'Escola d'Estiu 
es van distribuir així: del 5 al 15 de juliol. 
deu dies de classe (quatre per dial; el día 
16, dedicat al Tema General; el dia 17 al 
matí. Assemblea General (celebrada al hall 
de la Facu ltat de Dret). 
Per atendre les diverses necessitats que su
posa I'Escola d'Estiu es van muntar els ser
veis següents: colonies escolars a Saifores. 
guardería. dinar i esmorzar i refrescos, in
fermeria, material escolar i llibres (Coope
rativa Abacus). audiovisuals per als cursos, 
ciclosti l i fotocopia. A més cada dia es va 
confeccionar un diari. 
El nombre total d'alumnes registrats a la ma
trfculn Vfl ser de 5 941 . deis quals 5 249 eren 
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matriculats per Rosa Sensat i 692 pel Col
legt de Llicenciats. Segons una enquesta so
bre una mostra representativa podem avan
var les dades estadístiques següents: 

Tipus d'escola on treballen: 

Estatal 
Església 
Privada 

27% 
15% 
58% 

100 

Nivell escolar (nomes els matriculats a Rosa 
Sensnl) ~ 

Llar 6% 
Parvulari 25 % 
EGB 61% 
BUP 3% 
Educació especial 3 % 
FP 2 % 

100 

Collegi de 
Edat: 

20 anys 
20-29 anys 
30-39 anys 
40 anys 
Sense dades 

Llocs de residéncia-

Barcelona provincia 
Resta de Catalunya 
Valencia-Balears 
Altres regions de 

I'Estat espanyol 
Sense dades 

Rosa Sensat 

14% 
58% 
15 °1o 
5% 
8% 

100 

78% 
5% 
2 °-'o 

Llicenciats 

2% 
66% 
21% 
7% 
4% 

100 

89 ~;, 
2% 

9 0.\¡ 

100 100 
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Nivel! d'estudis: 

Batxillerat 22% 7% 
Magisteri 41% 3% 
Jardinera, puericultora 8·% 
Técnics 5% 
Llicenciat 17% 79% 
No contesten 7% 11% 

100 100 

Anys de trebal l a l 'escola (només els matri
culats a Rosa Sensat) : 

7 any 12% 
2-5 anys 48% 
6-10 anys 21 % 
10 anys i més 11% 
No contesten 8 % 

100 

Cursos i professors 

L'abundancia de cursos (uns 250) i les se
ves característiques especifiques fan difícil 
fer-ne un resum i valoració. Ultra els cursos 
per etapes (Llar, Parvulari , EGB, Formació 
Professional, BUP i COU) hi havia els cursos 
monografics (de formació general) i el Tema 
General (de reflexió i elaboració d'un docu
ment de política educativa). 

Tema General 

Preparat per un seminari (abril , maig, juny) 
i per 19 grups de treball (juny). Va donar 
origen a 15 grups de treball a I'Escola d'Estiu 
com si es tractés de cursos normals. 
La participació al Tema General, de tots els 
assistents a I'Escola d'Estiu es feia mitjan
c;:ant: 

presentació d'esmenes al document de !'Es
cola d'Estiu de 1975; 
matriculant-se a un deis 15 grups de trebal l ; 
llegint i discutint els resultats deis dife
rents grups de treball (a partir del Diari 
de I'Escola d'Estiu o deis murals); 
participant a les sessions de l'onzé día (de
dicat únicament al Tema General ; 
participant a I'Assemblea final (darrer dial. 

Economía 

Gracies a les gestions que els ICES de les 
tres Universitats catalanes (Literaria, Auto
noma i Politécnica) van fer juntament amb 
els organitzadors de I'Escola d'Estiu (Rosa 
Sensat i el CoHegi de Doctors i Llicenciats). 
I'INCIE, organisme del Ministeri d'Educació 
i Ciencia, va subvencionar I'Escola d'Estiu. 
Per altra banda, la Diputació Provincial de 
Barcelona va concedir una subvenció per a 
I 'Escola d'Estiu d'un milió de pessetes. 
Aquestes gestions van permetre de suprimí r 
la matrícula deis alumnes (fixada a 3.000 pes
setes) i posar una quota de 300 ptes. com a 
drets d'inscripció. 
Conseqüents amb el model de la Nova Escala 
Pública, els organitzadors de I'Escola d'Estiu 
van demanar a una serie d'entitats repre
sentatives del món de l'ensenyament i a en
titats ciutadanes que volguessin controlar la 
gestió econbmica. 

Característiques principals 
de I'XI EscoJa d'Estiu 

Destaca, en primer lloc, el gran impacte que 
van fer els cursos en els assistents. Tant pel 
nombre de cursos (que significa un esforc;: 
per no deixar cap aspecte educatiu sense 
tractar) com pe! nombre d'assistents a les 
classes, l 'aspecte fO'rmatiu és. sens dubte. 
el que va deixar una empremta més fonda en 
la multitud d'ensenyants assistents. 
El Tema General que van tractar uns 700 alum
nes distriburts en 15 grups de treball durant 
els deu dies de classe. L'onze dia s'hi dedi
caren prop de 3.000 ensenyants amb les apor
tacions deis quals es va perfilar la declara
ció que la comissió especial va acabar de 
redactar. Aquesta dectaracló sotmesa a I'As
semblea final - la qua! va introduir alguns 
retocs, un deis quals afecta substancialment 
el text elaborat per la comissió basicament 
formada pels organitzadors- és una contri
bució important cara a la política educativa 
a seguir a Catalunya. 
El nombre de 5.941 matriculats més els pro
fessors i organitzadors. Cal afegir als 6.500 
assistents les persones que en ocasló deis 
actes diversos i per altres motius van fer 
acte de presencia a I'Escola d'Estiu. 



La subvenció quasi total per part de I'INCIE 
i de la Diputació de Barcelona. Per primera 
vegada l'activitat més important de tot I'Es
tat espanyol va ser subvencionada. Els mes
tres 1 els organitzadors en anys anteriors hi 
havien somniat i havien elevat protestes i 
peticions en aquest sentit. Per fi els mestres 
de I'Escola d'Estiu no es van haver de pagar 
un reciclatge que els és més necessari per 
la poca o mala formació rebuda al llarg de 
la carrera. 

El local cedit per la Universitat Literaria de 
Barcelona. L'única solució material de local 
per encabir tanta gent eren els locals uni
versitaris. Pero hi ha un altre aspecte impor
tant que és l'interes de Rosa Sensat i de la 
Universitat per treballar conjuntament en el 
redre<;ament professional del món de l'ense
nyament i el fet que I'Escola d'Estiu és una 
activitat cultural pública que s'entronca total
ment amb el món de la Universitat. 
La riquesa i varietat d'actes diversos. Aquests 

actes, que són un complement deis cursos. 
ofereixen una gamma· molt amplia d'interes
sos als assistents a I 'Escola d'Estiu. Malgrat 
l 'espectacularltat mostrada per la premsa. 
sobretot per als aspectes més polítics {para
des de partits i altres moviments i presenta
cions a !'interior de I'Escola d'Estiu). l'orga
nització de I'Escola d'Estiu, tot deixant-los en 
un lloc secundari quant a la influencia gene
ral a I'Escola d'Estiu, vol fer constar algunes 
coses: 
l'ambient general de llibertat en que es van 
desenrotllar; 
el respecte que van mostrar ent re ells els 
diversos grups i 1 'absencia de conflictivitat 
amb que es van desenrot llar : 
l 'ambient de germanor entre les diverses 
nacions i regions de I'Estat espanyol i l 'as
pecte positiu de facilitar el coneixement de 
la seva situació a partir d'una informació in
teressada i respectuosa; 
l'ambient de coHaboració i unitat quan era 
necessari. 

Les 1 Xornadas do 
Ensino Galego, suspeses 
El 27 d'agost comenc;aren a Os Milagres, 
Orense. les 1 Xornadas do Ensino Galego. Per 
primera vegada es reunien prop de sis-cents 
ensenyants de tot Galícia per propasar i dis
cutir les diverses alternatives per a una edu
cació nova, adaptada a les necessitats auten
tiques del país gallee. 
El programa. molt dens. que s'havia de des
envolupar en cinc dies, comprenla, a més 
de les ponencies que s'havien de discutir en 
assemblea, seminaris des de temes concrets 
de didactica especial fins a la problematica de 
les concentracions escolars, com també di
verses activitats culturals: teatre Guinyol , 
representacions de grups de teatre gallee, 
sessions de cinema gallee, recitals de poesía 
i de can<;ó. etc. 
Les ponencies presentarles a discussió s'em
marcaven sota els epígrafs • Ensino popular 
e democrático• . · Sindicato ... •Carpo único•. 
·Ensino cent íf.i co e actual • i ·Ensino Galego• . 

Només es van poder discutir les referents 
als dos primers temes. Si ja el primer dia de 
les Xornadas es va apreciar la presencia d'a
gents de l'ordre públic dins el recinte. els 
esdeveniments que havien de portar a la 
suspensió definitiva es van produir el· segon 
dia. Per a aquest dia hi havia anunciada una 
assemblea per t ractar del problema deis pro
fessors acomiadats deis CoHegis universi taris 
d'Orense i Vigo, pero com que no havia ar
ribat a temps l'autorització governativa, es 
va decidir de celebrar-la l 'endema. Cap a les 
tres de la tarda. un caporal de la Guardia 
Civil, de paisa, va avisar que si al cap de cinc 
minuts no es retiraven els dos o tres llocs 
de venda de llibres i propaganda que havien 
muntat alguns grups politics, es procediria a 
la suspensió de les Xornadas. lmmediatament 
es va reunir l'assemblea. la qual va decidir 
de no acceptar cap t ipus de coacció i de con
t inuar les activitats tal com era previst. 
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Al cap d'uns moments d'haver comen9at els 
seminaris, un guardia civil, també de paisa. 
va detenir, amb la pistola a la ma, un deis 
participants, fet que va provocar un nervio
sisme general i la sortida de tots els •Xorna
distas" als corredors; al cap de pocs minuts 
va arribar l'ordre verbal de suspensió. No 
obstant aixo. es va esperar a rebre- la per es
crit. Ouan va arribar (el motiu era la cele
bració d'actes no inclosos al programa i es 
refería en concret a l'assemblea que s'havia 
ajornat per a l'endema), la Guardia Civil va 
donar ordre de desallotjar els locals. Poc 
després els participants es manifestaven da-

vant l'edifici del govern civil tot demanant la 
dimissió del governador. 
La premsa gallega ha anat publicant notes 
de protesta de grups polítics. associacions 
professionals. culturals. etc .. per aquesta sus
pensió, la qual es considera, a més, un nou 
atemptat contra l'intent de normalització de 
la !lengua i la cultura gallega i contra els 
drets de reunió i d'expressió que reclama tot 
el poble, agreujat tot plegat per la circums
tancia que en d'altres llocs de I'Estat (Pa"i
sos Catalans) es permeten actes semblants 
a les Xornades i es fan amb tata normalitat 
des de fa uns quants anys. 

teXtos legals 

LLEI D'EDUCACió. 
MODIFICACió 

Llei 30/1976, del 2 d'agost que 
modifica l'article 285 de la 
llei 18/1970. 
Els alumnes de Batxillerat 
hauran de reQetir curs en cas 
de no superar el mes de juny 
l'avaluació de més de dues 
materies. sense oportunitat 
d'oportunitat d'optar al mes 
de setembre. En cas que la 
insuficiencia afecti una o dues 
asignatures. s'accepta la pos
sibilitat de la prava el mes 
de setembre, en cas de no 
superar-se'n una, s'ha de re
petir curs (BOE 3-VIII-76). 

FORMACJó PROFESSIONAL 

Ordre del 18 de maig sobre 
l'ordenació de la FP durant 
!'actual curs academic (BOE 
11-IV-76). 

CONVALIDACIONS 

Decret Reial 1319/1976, del 7 
de maig pel qual s'establei
xen le.s conval idacions deis 
estudis d'EGB per l 'ensenya
ment d'Arts Aplicarles i Oficis 
Artístics (BOE 14-VI-1976). 

PROFESSORAT 

Ordre del 25 de juny del 1976, 
sobre titulació per impartir 
l'ensenyame'lt de música als 
centres de Batxillerat (BOE 
12-VII-76). 

ESCOLES NORMALS 

Resolució de la DG d'Univer
sitats, de 1'1 de juny de 1976 
per la qual es dóna la norma 
a seguir per l'adaptació als 
nous plans d'estudis als alum-

nes deis plans a extingir de 
les escotes universitaries del 
Professorat d'EGB (BOE 23-
VI-76). 

SUBVENCIONS 

Resolució del 30 de juny del 
1976, de l'lnstitut Nacional 
d'Educació per la qual es do
nen normes complementarles 
de l'ordre del 22-1-76, sobre la 
concessió de subvencions als 
centres no estatals d'educa
ció especial (BOE 7-VII-76) . 

AJUDES-BEOUES 

Ordre de 1'1 de julio! del 
1976, per la qual es creen aju
des per a llibres als alumnes 
de 6e., 7e. i Se. (BOE 23-VII-
1976) . 
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L'ESCOLA PUBLICA 
El debat sobre el que s'ha anomenat en d'altres pa"isos la •qüestió escolar•, ha adquirit 
darrerament una gran importancia en el nostre país, i s'ha expressat sovint en polemiques 
a la premsa on s'han manifestat posicions clarament oposades. Les declaracions de les 
dues darreres escales d'estiu han contribuit, sense cap dubte, a fer sortir a la superficie 
aquest vell problema, i moltes vegades la polémica ha tingut com a punt de referencia 
ambdues declaracions. 
Segons el nostre parer en molts d'aquests articles polemics s'han accentuat l'element 
•ideologic•. i potser s'ha oblidat !'obligada referencia a la nostra realitat escolar. 
Un element indiscutible d'aquesta realitat són els mestres, i bo sera que analitzem breu
ment que en pensen d'aquesta qüestió. ~s veritat que la seva veu s'ha fet sentir ja de 
moltes maneres a través del moviment d'ensenyants, ja sigui a partir de declaracions ja 
sigui a partir de les propies lluites. El que nosaltres volem ressenyar en aquest breu co
mentari són els resultats d'una enquesta sociologica duta a terme durant el curs 1974-75 
- per tant. abans de la declaració de la X Escala d'Estiu- a una mostra deis mestres de 
la Catalunya urbana. Tot i que les dades són quelcom endarrerides, sobretot si tenim 
en compte el que ha passat de llavors fins ara, pensem que no són del tot inútils si tenim 
en compte no tant els resultats simples com les relacions i tendencias que a través de 
la seva analisi en podem deduir.' 

1. L.'escola ha d'ésser pública o hi ha d'haver escoles públiques i privades? 

Mirem en la grafica següent de forma comparativa les respostes obtingudes l'any 1974-75 
en relació a les obtingudes el 1971 .' 

1974-75 

80% 

L'Escola ha de ser pública 
en la seva totalitat 

Hi ha d'haver Escales 
públiques i privades 

NC 

1. ·La investigació ha estat portada a terme per J. M. Masjuan i Jordl Vives del departament de 
Sociología de Rosa Sensat, amb J'assessorament cientific d'Esteve Pinilla de las Heras en el marc 
del Laboratori de Sociologia de J'I.C.E.S.B. S'han estudiat els centres escolars i els mestres de 
4 ciutats de Catalunya de més de 10.000 h. que representen el 75 Ofo del total. 
2. J. M. Masjuan ·Eis mestres a Catalunya•. Barcelona. Nova Terra. 1974, pág. 121. En aquest 
trebal l no s'estudiaren els mestres deis centres de I'Església. per tant la proporció d'ensenyants 
favorables a l 'escola pública en tot cas seria quelcom inferior. 



56 ¿Que ens diuen aquestes dades, i quines tendencies podem apuntar a partir de l'analisi de 
diferents relacions que hem estudiat? 

a. Hi ha un corrent majoritari favorable a l'escola pública; aquest corrent ha augmentat 
sensiblement els darrers anys. 
Hi ha un fet molt important que cal tenir en compte: mentre l'any 1971 eren majoria els 
mestres del sector privat que defensaven la persistencia de les escales privades, en el 
moment actual aquest fenbmen no es dóna. Tant en la escala pública com en la privada 
la gran majoria deis mestres són del parer que cal anar cap a un sistema públic d'ense· 
nyament. 

b. Només el sub-grup deis religiosos dintre del sector privat obtenen una majaría favora· 
ble a mantenir el sistema doble d'escolarització. Tot i aixo un 40% deis mateixos també 
pensen que cal tendir cap a l'escola pública. S'ha de tenir en compte. pero, que els reli
giosos només representen una tercera part del conjunt deis ensenyants en els propis col
legis de I'Església. 

c. Hem pogut constatar una clara influencia de l'edat en les opinions sobre aquest fet. 
Els mestres més joves són més partidaris de l'escola pública. 

d. La influencia de l'edat és dóna, pero, d'una manera diferent en el cas deis seglars que 
en el deis religiosos. 

En els primers la diferencia esta entre els de menys de 3S anys i la resta; no hi ha cap di
ferencia entre la generació intermitja i la més gran. 
En els religiosos, per contra, passa el fenomen invers: La diferencia -a més a més d'és
ser més feble- la trobem entre els de menys de SO anys i els de més de SO. O sia que 
no hi ha cap diferencia entre la generació més jove i la intermitja. Cal dir també que 
el sub-grup deis religiosos són en conjunt una població més envellida que no pas el~ 
seglars. és a dir, la proporció d'elements de menys de 3S anys és molt inferior. 
En resum, la nostra interpretació és la següent: 
Les noves generacions de seglars que s'incorporen a l'escola, per cert molt nombrases, 
són clarament partidarias de I'Escola pública, tet que ens explica fonamentalment el canvi 
en el temps que abans hem constatat, sense que puguem negar que algunes persones 
no hagin pogut també canviar de paper. 
En el cas deis religiosos. en canvi, és dóna un doble procés de selecció: Per una banda 
s'incorporen relativament molts menys elements joves a les congregacions religiosas i 
per altra banda els joves més sensibles a nous plantejaments o bé abandonen la congre
gació o bé abandonen l'ensenyament per a dedicar-se a altres tasques apostoliques. 
e. No podem tampoc menystenir que un 40% deis religiosos siguin partidaris de tendir 
cap a l'escola pública. Sens dubte deu tenir la seva importancia la inseguretat amb que 
els religiosos perceben el futur deis propis coHegis. Només un de cada cinc veu la conti
nuitat deis actuals coHegis com a fórmula realista de cara el futur. 

2. A quin tipus d'escola voldrien treballar els mestr-es? 

La pregunta que hem comentat abans és molt genérica i a partir d'ella no podem pas 
precisar exactament quin és el model d'escola pública que tenen al cap els ensenyants 
quan mantenen majoritariament aquesta posició. Aquest és un tema importantísim que en 
proxims articles intentarem perfilar. 
Una primera qüestió que ens aproxima si més no a les motivacions (!'aquesta elecció és 
la següent: On haurien volgut treballar els mestres en el moment de passar-los el questio
nari? Per quines raons fonamentalment? 

Veiem en la grafica següent el tipus de centre en el qual els mestres preferirien 
treballar. si haguessin pogut triar, i suposades unes matelxes condicions economiques. 
Donem les dades classificades segons el tipus de centre on treballen. 
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VOLDRIEN MESTRES QUE TREBALLEN EN CENTRES DE: 
TREBALLAR: 

ESTAT ESGL!:SIA PARTICULAR TOTAL 

ESTAT 94 46 56 65 

ESGL!:SIA 1 27 2 12 

PARTICULAR 2 15 35 16 

TOTAL AL TRES 1 NC 3 12 7 7 

TOTAL 100 (438) 100 (517) 100 (376) 100 (1 .331) 

Les dades ens ofereixen uns resultats contundents i certament significatius: 

a. Són una amplia majoria els ensenyants que ja ara preferirien treballar en un centre 

estatal. 

b. Es troben en la situació de preferir un centre estatal practicament tots els mestres 

estatals, pero també practicament la meitat deis que exerceixen en centres de l'es

glésia o particular. 

c. Una vegada comprovada que la proporció més alta en cada tipus d'escola és la favora

ble al sector estatal, és constata una tendencia a favor del lloc on ja s'esta treballant: 

Els que treballen en centres de l'església a favor de segulr-hi treballant i els que treba· 

llen en els particulars en el mateix sentit. Aixo no obstant, mentre hi ha una certa pro

porció de mestres que treballen en centres particulars de preferir els de l'església. Hi ha 

una certa tendencia a rebutjar més els centres de l'església que no pas els particulars. 

Ouines deuen ser les causes d'aquests fets? 

Una primera aproximació ens la donen els propis enquestats en contestar-nos una pregunta 

sobre les raons per les quals preferien el tipus de centre que havien escollit. 

Transcrivim només les raons addu"ides pels mestres que preferien els centres estatals. 
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PREFEREIXEN ELS CENTRES DE l'ESTAT (65% de la .mostra) 

Treballen en centres de: 

Motivacions de la preferencia ESTATAL ESGLÉSIA PARTICULAR 

Caracter públic: no selectivitat, etc. 21 22 34 
Estabilitat laboral 36 46 37 
Llibertat docent 20 16 13 
Al tres 3 

23 16 16 

TOTAL 100 (412) 100 (237) 100 (211) 
94% 46 % 56% 

Les raons deis mestres que prefereixen els centres estatals són molt dlverses de les 
que preferelxen els centres del sector privat - siguin de J'església o particulars-. pero 
deixem també aquest comentari per un altre article. 
Fixant-nos concretament amb el 65 % de la mostra que preferirien treballar en centres 
estatals. podem constatar com les seves motivacions són prou ciares 1 significativas. 
Certament una proporció important de mestres assenyala elements relacíonats amb la ca
racterística fonamental que defineix un centre públic. pero és molt significatiu els elevats 
percentatges d'ensenyants que posaren en primer pla l'estabilitat laboral a J'hora d'ex
plicítar les raons de la seva tría; alla on trobem una proporció més elevada d'aquesta 
motivació és justament entre els ensenyants deis centres de l'església. 
En resum, sembla. que bé podem afirmar que una de les raons que han decantat els 
ensenyants cap a la preferencia per l'escola pública ha estat la política laboral que s'ha 
portat en els centres privats ja sigui pel seu caracter d'empresa, ja sigui perqué aquest 
fet ha vingut a sobrepasar-se a l'aplicació de la política oficial de subvencions. amb el 
consegüent tracte discriminatori que ha suposat, quant a condicions laborals, per als 
mestres del sector privat. 
No volem pas negar que els mestres no vulguin l'escola pública per raons directament 
poS'Itives. el que sí volem afirmar. de moment. és que la reacció davant de la política 
del sector prlvat en els últims anys deu haver jugat un gran paper en el fet del decanta
ment deis ensenyants a favor que l'ensenyament esdevingui un servei públic. 
Tenen els ensenyants una imatge clara del model d'escola que valen assolir? Aquest és 
un tema que caldra abordar proxlmament. 

Josep M. MASJUAN 1 CODINA 

3. Aquesta categoría agrupa moltes rames disperses. Hem destacat només les tres més assenyala· 
des. La pregunta era oberta. 



RUBió 1 BALAGUER, Jordi, 
Classificació Decimal. Barce· 
lo, Ed. Teide, 1976. 

Aquesta esperada obra és el 
resultat d'adaptar la Classifi· 
cació Decimal Universal a les 
necessitats de les bibliote· 
ques catalanes. La primera 
edició (Consell de Pedagogía 
de la Mancomunitat de Cata· 
lunya). de l'any 1920, és l'a
daptació catalana del • Manuel 
du Repertoire Bibliographique 
Universel • (BrusseHes. lnsti· 
tut lnternational de Bibliogra
phie, 1907) . destinada a les Bi
blioteques Populars de la 
Mancomunitat de Catalunya. 
El 1927-1933 aquest lnstitut 
publica una nova edició amb 
el títol • Classification Deci
male Universelle•, que dona 
origen a la segona edició ca
talana del 1938 (Biblioteca de 
Catalunya). 
De llavors enc;:a aquestes tau
les han estat la pauta de Clas
sificacló segons la qual s'han 
guiat la majoria de bibliote· 
ques. populars i públiques. de 
Catalunya. 
En aquesta tercera edició les 
esmentades taules de Classi· 
ficació apareixen renovades i 
actualizades tot i que mante· 
nen al maxim l'estabilitat de 
les signatures. 
L'obra es completa amb un 
fndex alfabetic de conceptes. 
útil eina de treball per als bi· 
bliotecaris. 

Centre de Documentació de 
ROSA SENSAT, Estadístiques 
escolars basiques. Publica
clons de Rosa Sensat. Barce· 
lona. 1976. 

Aquesta publicació a ciclostil 
es basa en un recull d'esta· 
dlstiques que té per objectiu 

poder entendre millar la si· 
tuació de l'escolaritat en 
aquests moments. La majar 
part de les xif res pertanyen 
al curs 74-75. 
La publicació no és pas del 
tot exhaustiva ni sistematica, 
pero sí que pretén de cobrir 
un buit i simplificar la dificul
ta! que hi ha actualment de 
trabar i d'interpretar les pu
blicacions existents d'aquest 
tipus. Hi ha l'esforc;: d'actua
li tzació de dades i l'increment 
de variables que són proble
matiques en aquests moments 
i que es denuncien constant
ment a través de la premsa 
per les Associacions de ve"ins, 
Associacions de Pares i per
sones interessades i afecta
des pel tema de l'ensenya
ment. 
Les dades presentadas s'a· 
grupen segons divisions geo
grafiques, que corresponen: 
Estat Espanyol. Catalunya, 
uProvíncies• de Catalunya 
(desglossat per capítols i res
ta •provincial • ) i per últim, 
Barcelona (dividit pels dis
trictes municipals i també 
algunes dades sobre els ac
tuals barris formats per As· 
sociacions de ve'ins. Les da
des que comprenen aquesta 
última divisió són un avene;: 
d'una investigació en curs so
bre la situació escolar als bar
ris de aBrcelona) . 
Ouant a nivells educatius, les 
dades comprenen: Preescolar, 
EGB. Batchillerat, COU i For
mació Professional. i en algun 
cas també n'hi ha sobre Uni
versitat. 
La variable constant que pre
senten les estadístiques és la 
divisió per sectors estatal, 
privada i religiosa sobretot en 
el període d'ensenyament obli· 
gatori. 
Dintre de totes les divisions 

esmentades hi ha dades de 
diversos aspectes . des de dé
ficits fíns a taxes d'alumne 
per centre, per professor, mi· 
nifundisme escolar, etc. 

C. D. 

M. CASAS. O. JANER, J. M. 
MASJUAN, l es ciimcies so
cials a primera etapa d'EGB. 
Publicacions de Rosa Sensat. 
Barcelona 1976 (1.' edició, ju· 
liol). 

Penso que cal iniciar aquesta 
ressenya valorant el que es 
diu al comenc;:ament del llibre: 
• La nostra hipotesi de partida 
és que moltes vegades els 
alumnes aprenen coses difí· 
cils per a la seva edat, quan 
no són compromeses, i en 
canvi quan es tracta de la 
societat, la pretesa dificultat 
pot complir inconscientment 
la funció ideologica d'enco
brir la realitat social•. Aques
ta afirmació porta els autors 
cap un terreny gens facil i de 
resultats imprevisibles, pero 
és l'únic que els donara una 
visió social real el menys ma
nipulada possible. 
Per tirar endavant aquest pro
cés. tots els qui han treballat 
el llibre propasen als ense
nyants d'aquesta area, en la 
primera etapa, una serie de 
conceptes científics basics 
que. un cop assimilats (i no 
és pas facil, pel que sembla, 
si contemplem la bibliografía 
mínima). s'han d'anar destil· 
lant al llarg del contacte amb 
la realitat i contraposant als 
estereotips socials que plouen 
de la majoria de les informa
cions generals i conformado· 
res. 
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El !libre, dones, si bé pot pro
vocar un cert refús inicial a 
qui el demani tot. és un ele
ment suggeridor per avant;:ar 
cap a una escola !ligada a la 
societat, escola que vol ser 
de la societat. 
Aquesta afirmació, en la pri· 
mera part del !libre queda poc 
fonamentada pels qui no hem 
seguit tots els passos del 
grup de treball. Penso que 
s'ha editat més un resum de 
conclusions que no pas el pro
cés de la discussió. De tota 
manera , seguint el !libre, en
tres en la part més llarga, la 
de les didactiques , veus que 
la majaría de dubtes s'acla
reixen i només et queda aquel! 
dubte citat al primer paragraf, 
que ja han fet seu els autors. 
Estudiar els bombers, o !'es
cola o la vida deis rius cata
lans, entra segur dins els in
teressos deis nois de prime
ra etapa. 
~n les didactiques es veu com 
de mica en mica van sortint 
aquells conceptes clars i 
adults a mida deis petits ca
minants de la realitat social 
immediata. d'una manera pen
sada, ja que el metode no hi 
és pas absent: Observació di
recta, recull de dades. con
frontació de resultats i de 
síntesis van apareixent en 
cada tema amb els mitjans 
d'expressió propis de l 'edat: 
dibuix. conversa, escrí ts, mu
rals, resums mapes, grafi
ques... Diguem que la pre
tensió didactica del !libre és, 
pel que fa als mestres, una 
gran i bona preparació i, 
quant als nois, eines d'ex
pressió adequades per analit
zar científicament allo que ja 
els interessa . 
Del !libre que comento cal 
remarcar la importancia deis 
apendixs, sobretot el d'esta-

dístiques ja que és un mate
rial difícil de trobar pels mes
tres i que possibili ta una colla 
de treballs a primera i també 
a segona etapa. 

MENDUIÑA, Antoni, Cómo pa
ga España a sus maestros. 

, Barcelona, 1976, 169 
pagines . 

Per acabar aquesta nota no d'economia de l 'e
puc deixar de dir que l'edició 1u''"a"'u escrit en el nostre 
del volum té algunes pegues: constitueix un fet desgra-
l'índex ajuda molt poc a la ament ben poc freqüent. 
consulta rapida; el relligat no aquest !libre toca una 
dóna la confiant;:a que ha d'o- tió tan important com la 
ferir una obra de consulta; la bució deis mestres d'en-
composició no és molt seria, ment basic, no podem 
poc atractiva? tra cosa que desitjar que 

Jordi MADUELL estes iniciatives es repe-
(28 setembre del 76) teixin tan sovint com sigui 

SOLA, P., Las escuelas racio· 
nalistas en Cataluña (1909· 
1939). Barcelona, Tusquets 
editor, 1976, 222 pags. 

Com diu el propi autor, es 
tracta d'un !l ibre principalment 
descriptiu, i no pas valoratiu, 
deis projectes i realitzacions 
escolars del medí sindicalis· 
ta llibertari. Més que una ex
posició definitiva, el llibre té 
el caracter d'un recull d'in
formacions de primera ma, ob
t ingudes gracies a un treball 
laboriós i pacient. 
L' interes principal de !'obra 
rau en el fet que fa aclari
ments sobre un corrent peda
gogic ben poc conegut i so
vint negligit en les histories 
de l'educació. únicament Fer
rer i Guardia i l'escola Moder
na solen citar-se; la resta del 
moviment i la seva important 
coHaboració al CENU romanen 
desapercebudes. 
En un apendix, s'hi inclou tam
bé unes !l istes d'escoles Jai
ques i racionalistes, els esta
tuts de la Federació Nacional 
de Sindicats de I'Ensenyament 
(CNT) així com una crítica 
(típica deis anys 30) de Fer
rer i el seu sistema. 

possible. 
L'objectiu de !'autor és de si

la retri bució relativa deis 
mestres de basica durant els 
últims 10 anys en el context 

'altres retribucions del tre
. En concret, fa un intent 
comparació entre mestres, 

suboficials de les torces ar
mades i personal bancari. 
Per raó de la cornplexitat i 
divisió de categories dins la 
professió de mestres, es veu 
obligat a limi tar la seva ana
lisi als mestres funcionaris i 
a deixar de banda els ingre
sos deguts a les •permanen
cies•. Finalment, s'hi inclou 
també una comparació entre 
diverses categories d'ense
nyants. 
Com a introducció hi ha un 
capítol teoric que situa el 
marc conceptuau del treball. 
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CoHecció EL APRENDIZ DE 
BRUJO. Editorial Miñón. Va
lladolid. 1976 (Preu: 250 pes· 
setes cada volum) . 

A !"última fira del llibre de 
Bolonya aquesta col·lecció va 
sorprendre molt. Tal com s'ex
posa a la contraportada, els 
!libres de la col·lecció estan 
pensats en grup . L'autor del 
text és José Luis García Sán
chez. i el deis dibuixos José 
Ramón Sánchez (algunes per
sones del grup han participa! 
anteriorment en una col·lec
ció de !l ibres de la Ed . Altea, 
titulats "Soy un árbol ·. • Soy 
un .. . •l . 
La coHecció esta formada de 
dotze !l ibres. Cada t res for
men una obra dedicada a un 
tema: El circ, el teatre, el 
cinema. els jocs . A cada un 
es t reballa un aspecte dife
rent i es pot llegir indepen
dentment deis altres, pero en-

tre ells es reforcen i com
plementen (referencies als 
mateixos personatges. esde
veniments. etc.). 
Les cobertes són d'un color 
fose: negre, el cinema: anyil, 
els jocs; marró. el teatre; i 
verd, el circ. El dibuix, a tot 
color. hi destaca sil uetejat 
per una vinyeta que sovint 
emmarca els personatges a 
!'interior de les pagines. El 
paper i la impressió són d'una 
qualitat optima. Només de fu
llejar-lo. tan la impressió d'u
na gran llibertat d'exposició, 
recalzada en una unitat de 
cri teri i una adequació per
fecta de dibuix i de text. 
Cada un deis !libres és divi
dit en dues parts: una. forma
da pels catorze primers fu lls 
del !libre, amb il·lustracions a 
tot color ( quatre a doble pa
gina i setze de pagina sim
ple). La segona. darrere un 
dibuix on apareix sempre 
• L'aprenent de bruixot.. en
mig d'uns nens que estan lle
gint al voltant d'una taula. 
amb l 'advertiment: •No et po
sis t rist. que el !libre no s'ha 
acabat. Les pagines següents 
també són molt divertides •; 
corresponen a un text de qua
tre pagines, en general sense 
iJ.Iustració o amb iHustració 
en blanc i negre. 

Aquesta última part del ll ibre 
té tres aspectes. En un es 
treballa el vocabulari d 'una 
manera informal (per exem
ple, el cinema només treballa 
la lletra «Z• i algunes parau
les mantenen el suspens de 
tal forma que encara no hem 
trobat cap persona gran que 
ens el desxifri); en l 'al tre 
s'exposa el pressupost (círc 
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i cinema) o la critica de re
vistes i diaris (del teatre i 
els jocs) L en el tercer, un 
aspecte típic del tema, pre
sentat. com tota l'obra. de 
forma molt original (targetes 
d'identitat deis artistes del 
circ, diari d'un nen on explica 
els seus jocs. fragmcnts d'o
bres teatrals classiqucs. • Or
dre de treball• per a la pro
ducció cinematografica). 
Tots els llibres s'acaben amb 
una carta de ·l'aprenent de 
bruixot.. en que invita els 
nens a escriure a !'editorial 
amb di ferents pretextos. 
La illust ració és d'una gran 
imaginació. Va més enlla del 
text i és estudiadissima. És 
agoserada (la illustració de 
les possibi litats del mim, fa 
que aquest es desglossi en 
tres. tot adoptant els aspec
tes que suggereix el text ). 
Algunes vegades els perso
natges deixen anar bombo-

lles que parlen, com en cls 
comics; d'altres, es visualit
zen els sons (PLAF. BOOM) . 
Presenta els personatges un 
per pagina i els grups en pá
ginas dobles i amb perspcc1i 
ves exageradas 
El text, breu i de vocabular i 
senzill, s'allarga i complica a 
la segona part del llibre. 
Aquest aspecte, juntament 
amb els comentaris irónics 
deis personatges. eleva el ni
vell de dificultat en la com
prensió del text. Alguns exem
ples: 
-• T'estimo malgrat la teva 
familia .• 
-·1 jo a tu. pel damunt de 
les classes socials•; 
un altre: 
-·Ouan acabi aquests deco
rats em passo a la publici
tat ... 
(Aquests textos estan incor
porats amb bombolles a la 
illustració. potser perque són 
del dibuixant.) 
l'autor té sentit critic ( els 
nostres alumnes li dirien •PrO
gre .. ). és imaginatiu i utilitza 
una gran quantitat de recur
sos. valora aspectes que preo
cupen en l'actuali tat: els sub
alterns ( • Pero en un circ no 
podrien.. si no fos pels aju-
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dants que treballen a la pis
ta .. ). la professionali tat de la 
dona ( • una noia pot ser pi lot 
de curses•). el públic; pero 
sense perdre el sentit de !'hu
mor. per exemple el fill d'un 
domador diu: ·També la meva 
mare en quedar-se v idua es 
va dedicar a domar lleons; 
pero ho feia fata l : els va 
arrancar les dents i va tallar 
les ungles a tots els ani
mals ... • Un altre exemple: 
•la domadora d'elefants ne
cessita una cosa molt difí
cil d'aconseguir .. Necessita 
elefants. Els elefants són molt 
dif icils d'aconseguir. Ja no 
es fabriquen •. 
D'aquests llibres. els que 
presenten més dificultat per a 
la seva comprensió són ·El 
teatro• i •El cine•. 
Els nens de tates les edats 
s'interessen per aquests !li
bres, pero els de 7 i 8 anys 
necessiten l'ajuda de la per
sona gran per interpretar la 
imatge i el text. A partir deis 
11 anys poden comprendre 
aquesta obra sense una ajuda 
especial. 
El preu de cada obra (3 vo
lums. 750 ptes.) suposa lec
tors privilegiats, o lectors 
agrupats (escola. bibliote
ques, tallers de lectura ... ). 
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