
Allioli

Els avanços de l’escola de la II República, les innovacions pedagògiques dels 
freinetistes durant el franquisme, l’assemblearisme democràtic del moviment 
de mestres en la Transició, el naixement de les primeres escoles d’estiu o l’ex-
tensió de l’ensenyament en valencià són, entre altres, valors clau d’un patri-
moni que cal preservar i reivindicar. 

EL  PATRIMONI EDUCATIU  VALENCIÀ DEL SEGLE XX
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E nguany commemorem el 150é ani-
versari de l’Escola Normal Femenina 
de València –precursora de l’actual 

Facultat de Magisteri– i el 50é del Moviment 
Cooperatiu d’Escola Popular, dues efemèri-
des que seran un bon pretext per a enten-
dre millor com era ahir l’educació al País 
Valencià. 

Una història de l’educació valenciana 
contemporània que incorpore i 
contextualitze els fets més significatius del 
nostre comú passat, requereix iniciatives 
que rescaten aquest llegat i eviten el 
desconeixement o l’oblit de tot tipus de 
produccions, testimonis, documents i 
experiències. A més de constituir una 
legítima reivindicació historicista, l’accés al 
patrimoni educatiu valencià del segle XX per 
part de moltes treballadores i treballadors 
de l’ensenyament que encara el desconeixen 
els permetrà descobrir-ne experiències 
valuoses amb què s’han escrit les millors 
pàgines de la nostra educació. 

No es tracta, però, d’un reconeixement 
nostàlgic, sinó d’una aposta lúcida per 
a trobar en aquests orígens la identitat 
d’una educació per la qual seguim lluitant, 
d’una escola que continuem construint. 
Un model que desborda els murs de les 
aules, que va més enllà de currículums o 
metodologies didàctiques i aposta per la 
renovació pedagògica. Que beu de les fonts 
del propi entorn i escolta les veus de la 
poesia i de l’art, que s’esforça per ensenyar 
en la llengua pròpia i incorpora els valors 
democràtics a la gestió institucional. Que 
s’implica en el teixit cívic, construeix espai 
públic i manté ben encesa la torxa de la 
utopia. Aquest és el patrimoni necessari que 
reivindiquem. 

Però els fonaments i el vigor d’aquest 
model educatiu a penes estan 
presents en els plans d’estudis 
universitaris o en les instàncies 
de formació permanent del 
professorat. Ara mateix, les 
institucions valencianes 
s’haurien de comprometre 
amb la salvaguarda i la 
promoció d’aquests sabers 
que urgeix rescatar i 
posar-los en valor. Si no es 
fa de manera immediata, 
es corre el risc de perdre 
una oportunitat històrica 
irrepetible de recuperar 
testimonis insubstituïbles 
com va ocórrer, per motius 
dramàticament diferents, amb 
els de l’escola de la II República. 
En el tram del segle XXI que ja 
hem recorregut s’estan retirant de la 
pràctica docent centenars de protagonistes 
d’una etapa que acaba en 1995. L’actual 
govern de la Generalitat hauria d’esmenar, 
sense més dilacions, la desfeta pedagògica 

i l’exercici de desmemòria envers els 
moviments renovadors que van aplicar des 
d’aleshores els governs de la dreta. 

Els treballs recollits en aquestes pàgines, 
generoses col·laboracions de persones 
a les quals agraïm immensament el seu 
esforç desinteressat, esbossen aspectes 
que mereixen ser desenvolupats. Hi ha 
quedat sense abordar moltes experiències 
innovadores, com ara la Institución Libre de 
Enseñanza, la Escuela Moderna, l’Instituto-
Escuela o l’Escuela Cossío, els cursos 
de valencià dels instituts de ciències de 
l’educació, el pla experimental Barceló 
per a l’ensenyament de la llengua o un 
llarg repertori de col·lectius de renovació 
pedagògica escampats per les comarques 
valencianes. També hi constatem l’absència 
d’un grapat de mestres que van mantindre 
vius els ensenyaments de la República i que 
en el tardofranquisme donaren el seu suport 
al moviment assembleari de mestres, o la 
de tants i tantes docents que s’incorporaren 
a l’escola en aquells mateixos anys i que 
en van impulsar de manera entusiasta la 
democratització. En moltes ocasions, com 
s’hi pot constatar, l’acció pedagògica i la 
sindical s’entrecreuen de manera inevitable, 
perquè molt sovint comparteixen objectius 
i estan protagonitzades per les mateixes 
persones, subjectes que abans, com ara, 
compaginen ambdues esferes i no les 
viuen com una contradicció sinó com un 
compromís indefugible.

EDITORIAL
Qui perd els orígens 
perd la identitat

L’actual govern de la 
Generalitat hauria 
d’esmenar, sense més 
dilacions, la desfeta 
pedagògica i l’exercici de 
desmemòria envers els 
moviments renovadors 
que van aplicar des els 
governs de la dreta

No es tracta d’un 
reconeixement nostàlgic, 
sinó d’una aposta lúcida 
per a trobar en aquests 
orígens la identitat 
d’una educació per la 
qual seguim lluitant, 
d’una escola que 
continuem construint

A la patronal i les altres enti-
tats de l’ensenyament privat que 
presenten la supressió d’unitats 
escolars com un atac a la lliber-
tat i es neguen a admetre que la 
responsabilitat de l’Administració 
és garantir l’educació pública i no 
dilapidar uns recursos escassos 
que són de totes i tots els valen-
cians.

ALL

Per a la banda ZOO i la seua 
cançó “La mestra”, tema que 
homenatja Marifé Arroyo, mili-
tant de l’MRP i d’STEPV que va 
protagonitzar en la seua escola 
de Barx una revolució pedagògi-
ca, democràtica i de compromís 
exemplars amb la llengua del 
País Valencià: “No van poder, mai 
no podran, d’aquella mestra hui 
som alumnat avantatjat”.  

OLI
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_PATRIMONI EDUCATIU_

QUÈ ÉS EL PATRIMONI 
EDUCATIU VALENCIÀ 

DEL SEGLE XX? 
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Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen.  
Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren: vienen con la edad de un siglo, y son viejos cuando vienen.  

Miguel Hernández (1910-1942)

És la voluntat i la intel·ligència 
de les persones les que 
han produït un cabalós riu 
de coneixement que, per 
valuós i útil, no volem que 
acabe oblidat ni obviat

Ensenyar i aprendre en un país com el nostre, 
amb una peculiar realitat sociolingüística, 
aconsella acostar-se a les iniciatives individuals i 
col·lectives i als protagonistes de la història recent 
de l’educació valenciana que han conformat un 
patrimoni immaterial que cal rescatar i difondre.

U n dels aspectes que intervé en la va-
loració social del professorat és la 
formació, la qual és responsabilitat de 

les universitats, l’administració educativa i del 
propi professorat. A més de la participació en 
plans institucionals, per al professorat l’auto-
formació amb d’altres és sinònim d’autono-
mia i treball cooperatiu. 

Basant-me en la meua experiència, cons-
tate que qui arriba a les escoles per fer pràc-
tiques de Magisteri, així com el professorat 
recentment incorporat a les aules en general, 
no ha rebut unes nocions significatives del que 
podem anomenar patrimoni educatiu valencià. 

El coneixement professional s’ompli de con-
tingut amb el temps ben aprofitat, però ací ens 
referim a un desconeixement de partida cab-
dal, com ara què significa treballar en un país 
amb dues llengües i, més concretament, les 
implicacions didàctiques que comporta que es 
troben en situacions d’ús dissemblants. Junt 
al coneixement de la situació sociolingüística, 
hi ha els valors que els múltiples actors del 
món educatiu han decantat com a positius i efi-
caços al llarg del temps, i molt especialment 
aquells que han sorgit de tenir en compte el 
propi context. Vull destacar dos àmbits a tall 
d’exemple: el significat de la diversitat perquè 
tota l’acció docent siga inclusiva i igualitària, i 
la gestió d’una escola democràtica que incloga 
la participació rellevant de tots els sectors de 
la comunitat educativa. 

Em referisc, al capdavall, a experiències 
i coneixements que conformen un patrimoni 
immaterial, doncs espais i objectes queden 
al marge d’aquesta reflexió. Descarte ací un 
plantejament historicista per a subratllar, en 
paraules del professor Alejandro Mayordomo, 
que “em sembla més que interessant la posi-
ció d’integrar i no aïllar de l’actualitat el con-
junt d’elements que el conformen”, aquest pa-
trimoni. És a dir, la seua provada utilitat davant 
els reptes actuals.

Sense la pretensió de configurar cap inven-
tari exhaustiu, concrete de què parlem quan 
diguem patrimoni educatiu, l’origen del qual és 
molt divers. Per destacar la seua importància, 
cite les paraules de Jaume Carbonell: “el País 
Valencià és una de les Comunitats Autònomes 

que gairebé sempre han estat a l’avantguarda 
de l’educació”.

MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 
Els Moviments de Renovació Pedagògica 
(MRP) valencians ens ofereixen, ara mateix, 
els seus treballs, anàlisis i idees per acarar 
l’actualitat educativa. Només cal entrar al 
web de la Federació d’MRP del País Valencià. 
I així ha estat des d’aquell històric 30 de juny 
de 1976, quan es va celebrar la I Escola d’Estiu 
del País Valencià, segons el testimoni directe 
d’Albert Sansano.

Durant dècades, l’activitat més popular 
dels MRP han estat precisament les esco-
les d’estiu, repartides pel País. En aquests 
espais autònoms de formació van incidir un 
seguit de factors que avalen la seua validesa, 
entre altres la mobilització per la llengua, el 
moviment contra la privatització, la denúncia 
de les polítiques educatives governamentals 
i la defensa d’un model d’escola pública amb 
tres eixos vertebradors: renovació pedagògica, 
gestió democràtica i ensenyament del valen-
cià i en valencià. Finalment, les Escoles d’Estiu 
van configurant un nou espai crític per pensar 
d’una altra forma l’escola, per mantenir la uto-
pia: sempre s’hi ha de distingir la renovació pe-
dagògica del reciclatge.

EL MOVIMENT SINDICAL
La construcció d’alternatives sindicals a l’ei-
xida del franquisme ha estat reiteradament 
tractada en les publicacions de l’STEPV i de la 
Confederació STES, bé a Allioli, bé en llibres 
autopublicats. Però sí que cal deixar constàn-
cia, perquè els estudis publicats ho solen obvi-
ar, que des de la seua fundació, el sindicalisme 
assembleari que representem ha projectat la 
seua acció sobre dos eixos indestriables: la 
defensa dels drets i les condicions laborals del 
ensenyants i la construcció d’un model d’Esco-
la Pública democràtica i arrelada al País. 

Per a donar coherència a la seua activitat, 
el nostre sindicat s’incorporà a la comissió or-
ganitzadora de la III Escola d’Estiu en 1978 i ja 
no l’abandonarà mai. És ben eloqüent aquest 
compromís històric de les seues afiliades i 
afiliats, primigenis impulsors actius del Mo-
viment Freinet i després de les coordinadores 
comarcals pel valencià.

LA GENERALITAT 
L’autogovern valencià es constitueix amb 
l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, en juliol 
de 1982. A partir d’ací, la Conselleria d’Educa-
ció desplega les seues competències al màxim 
nivell legal possible. Amb l’aprovació de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) en 
1983 tenim la segona fita cabdal en matèria de 
política educativa valenciana. També es consti-
tuïren els equips didàctics, les assessories de 
valencià i el Gabinet d’Ús i Ensenyament. D’al-
tra banda, cal esmentar la tasca assessora i 
formativa dels primers Centres de Professors, 

amb incomptables les iniciatives promogudes 
des de l’Administració i les què han engegat 
els centres educatius amb el seu suport, mol-
tes, esplèndides i millor conegudes pel profes-
sorat com més recents.

LES UNIVERSITATS 
A més de la formació inicial, les universitats 
valencianes també han jugat un paper impor-
tant en la formació contínua, doncs el seu 
professorat ha participat en totes les adapta-
cions a les quals s’han vist abocats els ense-
nyants. D’ací que la participació de determi-
nats docents de la universitat en els MRP fóra 
important, en alguns casos determinant. 

Abans que s’aprovara la LUEV, els ano-
menats Instituts de Ciències de l’Educació de 
les Universitats (ICE) impartien els cursos de 
Lingüística Valenciana i la seua didàctica, de 
manera que, en entrar en vigor l’obligatorietat 
del valencià en 1983, l’Administració va poder 
comptar amb centenars de mestres ja formats 
per iniciar la tasca. 

LA FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA
La primera Trobada d’Escoles en Valencià es 
realitza en 1986. Des d’aleshores, cada any, 
un moviment social sense precedents al País 
celebra i reivindica l’excel·lència pedagògica 
que té com a nucli la llengua pròpia. Escola 
Valenciana, a més, ha organitzat cinc congres-
sos. Dia a dia desenvolupa, amb una constàn-
cia granítica, un catàleg d’activitats d’abast 
enciclopèdic: cinema, voluntariat pel valencià, 
Oficina de Drets Lingüístics, música, ràdio, lli-
ga escolar de debat, Premis Sambori, etc. 

EXPERIÈNCIES ESCOLARS CAPDAVANTERES 
Ens referim en aquest punt tant a escoles 
públiques com a les de fundació i gestió coope-

rativa, les quals no van esperar l’impuls insti-
tucional per engegar una alternativa a l’escola 
franquista. Avui, són un exemple de perseve-
rància en les bones pràctiques.

Pel que fa a les cooperatives d’ensenya-
ment, seguint Carme Agulló, “sorgeixen (...) a 
finals dels anys seixanta, en l’àmbit territorial 
de l’Horta de València i del desenvolupisme 
franquista, quan conflueixen diverses perso-
nes amb una llarga trajectòria d’activisme en 
moviments cívics, en el desig d’impulsar una 
nova manera de fer escola”.

La Llei General d’Educació (1970) va obrir 
una escletxa per a l’ensenyament de les llen-
gües vernacles, una possibilitat que van apro-
fitar algunes escoles públiques on hi havia 
mestres compromesos amb la renovació pe-
dagògica i social del País. Ho van fer a partir 
del Pla Experimental del curs 1978-79. Hi van 
haver seriosos enfrontaments a Barx o la Font 
d’En Carrós, fruit de la “batalla de València”. 
Però d’altres col·legis públics donaren pas, ja 
en els 80, a les primeres escoles públiques en 
valencià: Almoines, Cullera, etc.

INICIATIVES PEDAGÒGIQUES INDIVIDUALS 
Les entitats i institucions són, fonamental-
ment, les persones que les creen i les fornei-
xen. Hi ha d’altres elements importants, però 
és la voluntat i la intel·ligència de les persones 
les que han produït un cabalós riu de coneixe-
ment que, per valuós i útil, no volem que acabe 
oblidat ni obviat. Està fora de lloc que inten-
te fer ací una relació exhaustiva de persones 
notables, a les quals sempre caldria afegir una 
legió de les què són anònimes. Ajustant-me al 
segle XX, i a manera d’homenatge, cite només 
Carles Salvador i Gimeno, Enric Soler i Godes i 
Gonzalo Anaya.

I, per acabar, faig esment d’una mestra la 
trajectòria de la qual resumeix eloqüentment 
el lligam entre persona i patrimoni educatiu: 
Carme Miquel i Diego, mestra jubilada. Ex 
presidenta d’Escola Valenciana, escriptora 
i columnista de premsa, es pot dir que en-
carna perfectament el magisteri que volem 
transmetre.

Per a saber-ne més:

MARRERO, M. (coord.) (2003). Sindicalismo 
autónomo y asambleario en la enseñanza. 25 años 
y más. Madrid, Confederación de STES.

MAYORDOMO, A., AGULLÓ Mª Carme, GARCÍA 
FRASQUET, Gabriel (coords.) (2011). El patrimoni 
historicoeducatiu valencià. V Jornades d’Història de 
l’Educació Valenciana. Universitat de València. [En 
línia: http://fmrppv.blogspot.com.es/]

Patrimoni Educatiu Valencià: http://www.
patrimonieducatiuvalencia.com

Allò que no es valora s’acaba perdent. El 
que no s’indentifica com a part del pre-
sent, perd vigència i pot acabar igualment 
menystingut i oblidat.

El patrimoni educatiu acumulat durant 
el segle XX viu, explica i condiciona, encara, 
la nostra realitat escolar. Tinc la impres-
sió, no obstant això, que comença a des-
dibuixar-se, a perdre significació entre els 
claustres, a no trobar el sentit a qüestions 
centrals del sistema escolar actual. S’ig-
nora, quan no es qüestiona, la importància 
de la participació de les famílies; s’aposta 
sovint per un plurilingüisme irreflexiu que 
només pretén augmentar la presència de 
l’anglés; s’obvia la didàctica que cal tenir en 
compte quan l’alumnat parla una llengua i 
desconeix l’altra; el llibre de text domina 
el currículum i, per tant, també la manera 

d’ensenyar; l’organització escolar és uni-
forme, no atén contextos diferents; perd 
vigència l’avaluació per a copsar contínu-
ament què passa i, consegüentment, què 
cal fer al respecte... Sobre totes aquestes 
qüestions trobem reflexions i pràctiques en 
el nostre patrimoni educatiu.

Recuperar aquest patrimoni, fer-lo visi-
ble, interessa especialment en determinats 
àmbits docents i universitaris, però no hi ha 
iniciatives rellevants per part de l’Adminis-
tració, quan els poders públics tenen un 
manament explícit per a «protegir, conser-
var i restaurar el nostre patrimoni». La Llei 
5/2007, que modifica la Llei 4/1998, així ho 
ordena, a més de fer-ne ressaltar la condi-
ció identitària degut al fet que és element 
de cohesió.

RECUPERAR EL PATRIMONI EDUCATIU 
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LES LLUMS 
I L’ÀNIMA 
DE LA 
REPÚBLICA: 
EL MAGISTERI
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“Sed buenos y no más. Sed lo que 
he sido para vosotros: alma”. Antonio 
Machado a don Francisco Giner de los Ríos, 
en Campos de Castilla

L
a proclamació de la Segona Repú-
blica, el 14 d’abril de 1931, és re-
cordada com un dia lluminós, re-
flex de la il·lusió que s’havia depo-
sitat en un règim democràtic que 

havia arribat de manera pacífica i que, sem-
blava, acabaria amb el retard històric del país. 
Al voltant de quina hauria de ser l’eina fona-
mental per a poder avançar i arribar a la mo-
dernitat, existia un ampli consens: l’educació 
i, en especial, l’escola. Aquest era el primer 
pas en la formació de ciutadans i ciutadanes 
d’una societat democràtica. Però consens no 
significa unanimitat i, mentre la Institución Li-
bre de Enseñanza demanava l’educació per a 
regenerar la societat, Pablo Iglesias i el PSOE 
exigien educar els obrers com a instrument 
per a fer la revolució social, i des de l’Escola 
Moderna de Ferrer i Guàrdia es practicava la 
doble acció de canviar escola i societat.

Totes tres ideologies van conviure durant 
l’etapa republicana i, de manera simultània, 
van conformar un model pedagògic, el 
republicà, que amb propietat no es pot 
considerar original perquè els seus pilars 
bàsics emanen de les tres, a què caldria 
afegir l’influx dels nacionalistes i, en el 
terreny metodològic, de l’Escola Nova.

De la síntesi d’aquestes propostes 
innovadores sorgirien els trets directrius 
de la nova política educativa, reflectits en 
la Constitució republicana que establia 
–article 48– la laïcitat de l’ensenyament i 

l’obligatorietat i gratuïtat de l’escola bàsica. 
El treball seria l’eix de la seua activitat i 
tindria com a objectiu la solidaritat humana, 
línies generals que es veurien completades 
en l’article 50, que establia l’obligatorietat 
de l’ensenyament del castellà i la possibilitat 
d’una organització educativa pròpia en els 
territoris amb cultures diferenciades.

La República dels intel·lectuals plantejava, 
doncs, la necessitat de la creació i 
sosteniment de l’Estat docent, entés com 
l’únic garant d’una escola pública, basada 
en la independència entre l’Església i 
l’Estat, que facilitaria l’accés a l’educació en 
igualtat de condicions a tots els sectors de 
la societat, i que permetria l’ensenyament 
en la llengua pròpia . Una educació que 
hui anomenaríem compensatòria, ja que 
tractava d’eliminar les diferències entre 
sexes, residència, idioma i classe social, 
mitjançant l’establiment de beques, 
activitats d’extensió cultural, promoció de 
l’escola mixta i respecte idiomàtic.

“MÉS ESCOLES I MILLORS MESTRES”
Tot plegat, la materialització d’aquestes 
directrius bàsiques i obligatòries, es veuria 
concretada per les mesures establertes 
pel Gabinet del Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts, al front del qual es 
trobaven el mestre Marcelino Domingo i el 
director general d’Ensenyament Primari, el 
normalista Rodolfo Llopis, unes directrius 
que es podrien resumir en el lema “més 
escoles i millors mestres”. S’encetà un pla 
de creació i construcció d’edificis escolars 
per pal·liar l’històric dèficit estructural; 
s’intentà vitalitzar l’escola mitjançant 
cantines i colònies; es dinamitzà la 
participació en la gestió escolar a través de 
las Juntas Locales de Enseñanza primaria 
i s’estengué l’educació i la cultura a tots 
els àmbits, en especial el rural, gràcies al 
Patronato de Misiones Pedagógicas.

Una escola vital a la que li correspondria 
un magisteri educat en l’ideal de 
transformació social a què aspira una 
República que, en paraules de Marcelino 
Domingo, “no pretende solamente levantar 
las paredes de una escuela: aspira a dar a 
la Escuela un alma. Con esta reforma, que 
es a la vez social, cultural y económica, la 
República tiene la convicción de formar, 

independizar, sostener y fortalecer el alma del 
maestro, con el fin de que sea el alma de la 
escuela”.

Aquesta idea del mestre o la mestra 
identificada amb l’ànima de l’escola és la 
més utilitzada per la República, que parlarà 
de formar apòstols, missioners, proletaris, 
treballadors de l’ensenyament, tot coincidint 
en el model del professional compromés 
amb la renovació pedagògica i social, 
transformador de l’escola i ciutadà actiu.

Per aconseguir-ho, partint de la no 
depuració ni exclusió de cap professional en 
un intent d’incloure a tots en el seu projecte, 
es dissenyà un pla global, que relacionava 
la formació inicial, la contínua i el procés 
d’accés al funcionariat. Remarquem 
l’actualitat i la importància d’aquest pla 
conjunt de reforma, que la contemplava de 
manera interrelacionada, complementària, 
per la qual cosa proposava solucions 
conjuntes.

Per millorar la formació inicial, s’unifiquen 
les Normals i s’implanta un Pla Professional 
on, per primera vegada, s’exigeixen els 
mateixos requisits per accedir a Magisteri 
que a una carrera universitària, el que 
implica la dignificació de la professió. Les 
criticades oposicions són substituïdes 
pels cursets de selecció, i per garantir 
l’actualització pedagògica del magisteri 
en actiu es crea una xarxa de propostes 
innovadores: centres de Col·laboració, 
Setmanes Pedagògiques i Escoles d’Estiu 
–a Catalunya–. S’implica al col·lectiu 
docent en la seua pròpia formació i es fa 
de manera participativa, activa, motivadora 
i fins i tot lúdica: les reunions de treball 
van acompanyades d’excursions i visites 
culturals.

Mestres de l’escola pública hauran de 
coincidir en el principi de respectar la 
consciència del seu alumnat, perquè front a 
l’adoctrinament de qualsevol signe, l’acció 
educativa es fonamentarà en la tolerància. El 
laïcisme, la neutralitat partidista, el respecte 
a les idees divergents i l’esperit crític hauran 
de presidir el dia a dia de l’escola.

Unanimitat en l’ideal educatiu republicà, 
però total respecte a la varietat de 
propostes metodològiques, a la possibilitat 
de desenvolupar accions pedagògiques 
innovadores, fins i tot, contraposades. 
Existents, és clar, abans de la proclamació de 
la República, però que ara, animades des de 
l’Administració, gaudiran d’una major difusió.

ARRIBA LA RENOVACIÓ EDUCATIVA
I s’obriren mil flors: l’escola pública 
permetrà experimentar amb diversitat de 

pràctiques educatives renovadores. Eladio 
Garcia Barruete treballarà la democràcia 
a l’escola seguint el paradigma de Dewey; 
Juan Lacomba i Maria Ibars dissenyaran 
centres d’interès; la metodologia Montessori 
es practicarà a escoles de pàrvuls –
Carmen Maestre, Adelina Barrés–; les 
tècniques Freinet gaudiran d’una difusió 
extraordinària, tal vegada per resumir 
els principis constitucionals d’activitat, 
solidaritat, treball, llibertat i cooperació, així 
com permetre l’arrelament al medi natural 
i social –Enric Soler i Godes, Antoni Porcar, 
Carmen Valero, Marina Fiol, Marianne 
Durà...–.

Junt a ells, partidaris de la introducció del 
valencià a l’escola –Carles Salvador, Amparo 
Navarro, Llorenç Ferri...– participants en 
Misiones Pedagógicas –Enriqueta Agut–, 
pacifistes –Luis Ballester, Julio Valiente...–. 
Un ampli ventall de mestres que intentaren 
dur endavant un doble compromís pedagògic 
i social, exercint de regidors, diputats 
en Corts –José Ballester Gozalvo, Pepe 
Uribes–, dirigents de partits polítics...

Una tasca innovadora en què s’implicaren 
les mestres republicanes, convertides 
en models de ciutadanes per a les seues 
alumnes, i que encarnaven la modernitat 
dins i fora del marc escolar. Innovadores 
socials, seran regidores –Guillermina 
Medrano– i alcaldesses –Maria Crespo–, 
participaran en partits polítics i sindicats 
–Ángeles Soriano, Magdalena Marzal–, i 
s’ocuparan de l’alfabetització de les adultes 
–Josefina Castelló–. Ensenyaran a tenir cura 
del cos, practicant activitats higièniques 
–Paquita Sanchis, Carmen Valero–, tindran 
relacions personals lliures i demostraran 
amb la seua cuidada estètica que l’alegria 
ha de presidir el dia a dia d’una societat 
en transformació cap una utòpica terra de 
llibertat, igualtat i solidaritat.

Temps de guerra trencarien el model 
de mestre republicà, que seria destruït i 
soterrat pel franquisme. Una dura repressió 
i anys en blau i gris seguirien a l’abril 
republicà, apagant les seues llums.

De tota la il·lusió del magisteri republicà, 
del seu doble compromís, del seu 
entusiasme, del seu model, recuperem 
i fem nostres per al temps actuals, les 
paraules del mestre de mestres Manuel 
Bartolomé Cossío, quan la també mestra 
María Sánchez Arbós li manifestava el seu 
desànim, la incomprensió que, malgrat el 
seu esforç, patia per part de les famílies i 
fins i tot dels seus propis companys: “Alma, 
María, alma”.

Per a saber-ne més

AGULLÓ DÍAZ, Mª Carmen, Mestres valencianes 
republicanes, Universitat de València, 2008.

FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLÓ 
DÍAZ, M. Carmen, Una escuela rural republicana 
(L’experiència del mestre Vicente Calpe a 
Otos), Universitat de València 2004.

LLOPIS, Rodolfo, La revolución en la escuela. 
Dos años en la Dirección General de Primera 
Enseñanza, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. 

RAMOS, Alfred, Mestres de la impremta. El 
moviment Freinet a València (1931-1939), Universitat 
Jaume I - Càtedra Enric Soler i Godes, 2015.

Els mestres catalans, de la guerra a 
l´exili. CGT Catalunya, 2011. (https://www.
youtube.com/watch?v=DQ8taSlwnDc)

Entrevista a Salomó Marqués: «Nosotros les 
enseñábamos a pensar, no a almacenar, eso 
era lo que quería la educación republicana». 
La guerrilla comunicacional, 2017. (http://
laentrevistadelmes.com/2017/03)

Aquesta idea del mestre 
o la mestra identificada 
amb l’ànima de l’escola 
és la més utilitzada per la 
República, que parlarà de 
formar apòstols, missioners, 
proletaris, treballadors 
de l’ensenyament, tot 
coincidint amb el model del 
professional compromés 
amb la renovació pedagògica 
i social, transformador de 
l’escola i ciutadà actiu

Amb tres pilars clau, 
personificats en Giner de los 
Ríos, Pablo Iglesias i Ferrer i 
Guàrdia, el model pedagògic 
regenerador de la República 
va acollir les avantguardes 
pedagògiques de l’època. 
En 1936, un colp d’estat va 
destruir, també al País Valencià, 
una escola renovadora que 
començava a fer camí.

Ma Carmen 
Agulló Díaz 
Universitat de València

La llengua valenciana és la mateixa que la de Catalunya o les Balears. Els que pretenen negar eixa unitat de l’ idioma i afirmar 
l’existència d’un idioma valencià independent d’un idioma català, ho fan per raons polítiques 

Manuel Sanchis Guarner (1911-1981).
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E
nsenyeu els xiquets en la seua llengua”. 
El castellonenc Enric Soler i Godes 
(1903-1993) féu seua aquesta frase re-
petida en els congressos de la llengua i 

la mateixa UNESCO, i fou el model d’escola i 
les tècniques Freinet que l’ajudaren a engres-
car-se amb aquest compromís sense cap col-
laboració ofi cial i burlant la llei que prohibia 
el valencià en l’escola.

En 1923, l’any que Soler va aprovar les opo-
sicions, Primo de Rivera –per combatre el ca-
talanisme– va suprimir el dret dels mestres a 
treballar en el districte universitari on havien 
aprovat les oposicions i creà la llista única. 
“La barreja fou tremenda; mestres catalans a 
Castella, valencians a Galícia, i jo vaig ser un 
d’ells, i andalusos a Catalunya”, recordava. En 
1930 arriba a Moró (la Plana Alta), una escola 

de 70 xiquets, després de passar per l’esco-
leta mixta d’un llogaret –Portas de Chantada, 
Lugo– i per Ortells (Ports). “Jo era llavors un 
jove mestre carregat d’il·lusió, de vocació i 
d’amor a l’escola.”

Pocs mesos després es proclamà la Repú-
blica i mentre Catalunya, Euskadi i Galícia ac-
cedien a l’autonomia, València continuà sense 
aconseguir-ho: les escoles continu-aven de-
penent de Madrid i el valencià era un idioma 
prohibit a les escoles.

L’estiu de 1932, convidat per Carles Salva-
dor, el mestre Soler i Godes assistí a l’Escola 
d’Estiu de Barcelona, becat per la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat  de Catalunya: 
“Aquella Escola d’Estiu va ensenyar-me que 
les vacances es podien passar treballant, 
aprenent i convivint amb quasi un miler de 
companys, compartint cursets i debats amb 
temes importants com l’ensenyament del 
llenguatge”. Animat per aquesta experiència 
hi tornà l’estiu següent i fou allí on conegué 
les idees de Celestin Freinet, aleshores mes-
tre de Bar-Sur-Loup, un poblet francés dels 
Alps marítims, que impartí unes conferències 
sobre la nova tècnica d’escola activa i el coo-
perativisme al servei de l’educació.  “La tècni-
ca Freinet (...) va calar molt fondo en mi i em 
va fer vore que en part solucionava el proble-
ma de la llengua”.

Les propostes de Freinet, immerses en el 
paradigma de l’Escola Nova, no li van semblar 
teòriques ni utòpiques, ell mateix les duia a 
terme. Però quan Soler i Godes va conéixer 
l’ús de la impremta en l’escola va quedar tras-
balsat: com que en la seua família havien sigut 
impressors, de seguida va dur la proposta a 
l’aula. 

Encoratjat per l’inspector de primera ense-
nyança Herminio Almendros, juntament amb 
altres mestres d’arreu de l’Estat, va introduir 
i difondre a les nostres terres aquelles pràcti-
ques pedagògiques perquè estava convençut 
que eren les més adequades per a l’alumnat. 
També van constituir la Cooperativa de la Tèc-
nica Freinet per a facilitar l’adquisició de ma-
terials: impremtes, rodets, tinta, etc. 

LA REVISTA SEMBRA
Fidel a la pedagogia Freinet, en la seua clas-
se a Moró, instaurà l’estratègia del text lliu-
re amb el qual les criatures escrivien sobre 
esdeveniments viscuts al poble, descripcions 
geogràfi ques, refl exions sobre textos llegits... 
I tot això ho podien escriure i publicar en la 
llengua pròpia, el valencià. “La impremta 
a l’escola fou un èxit, puix la col·laboració 
d’aquells alumnes completa i entusiasmada 
féu possible la publicació de la nostra revista 
Sembra”. 

Després del procés de redacció, el text era 
corregit de forma col·lectiva i es dissenyava 
la composició per a la revista. Es feia una 
nova correcció i es creava una il·lustració 
que es reproduïa en un gravat a linòleum, 
s’imprimia –amb la impremta que el mestre 
havia comprat– se’n feien les còpies, se 
n’imprimien després les cobertes i es 

cosien fi ns que estaven enllestides per a la 
distribució.

Els alumnes majors que podien llegir 
rebien un exemplar de Sembra, convertit en el 
seu llibre de lectura. Se’n feien còpies també 
per a intercanviar-les amb altres escoles i 
la col·lecció de revistes s’incorporava a les 
biblioteques d’aula. Com explicava el mestre 
castellonenc, “el llibre comprat a la tenda, és 
un menut però gran autòcrata, que s’instal·la 
en la classe dirigent, per sobre del mestre, 
per damunt dels interessos dels xiquets, tota 
l’activitat escolar. Però el llibre pensat, escrit, 
il·lustrat i creat pels xiquets és un gran 
col·laborador de la diària tasca, una realitat 
pedagògica i una satisfacció personal dels 
alumnes”.

Els darrers anys de la seua vida va donar 
el seus materials per a una fundació que 
promocionés la renovació pedagògica en les 

escoles del País Valencià. Amb aquest llegat, 
l’any 1999 es va constituir la Fundació Càtedra 
Enric Soler i Godes. “Si això vaig poder fer-
ho jo sol, sense col·laboració ofi cial de cap 
classe, burlant la llei que prohibia el valencià a 
l’escola, què no podreu fer vosaltres, mestres 
jòvens sense traves ofi cials, amb la quantitat 
de material i de llibres que ara hi ha per als 
infants?”.

Per a saber-ne més:

AAVV, 1988: Sembra. Homenatge a Enric Soler 
i Godes. Conselleria de Cultura Edu-cació i 
Ciència de la generalitat Valenciana. València.

AAVV, 2001: Enric Soler i Godes. L’escola i la cultura. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Castelló.

AAVV, 2012: Pàgines Vives. Quaderns Freinet. 
Les revistes escolars de la segona re-pública. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Castelló.

Càtedra Enric Soler i Godes: http://
www.catedrasolerigodes.cat

CORTÉS, S., 2013: Enric Soler i Godes. Una 
aproximació bibliogràfi ca. Publicacions 
de la Universitat Jaume I. Castelló.

GARCÍA MADRID, A., 2013: Mestres, 
Escoles i Periòdics. Publicacions de la 
Universitat Jaume I. Castelló.

VIDAL I BELLÉS, F., 2014: Antoni Porcar i Candel. 
El mestre que va donar la paraula als infants. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Castelló.
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El mestre que va importar 
les tècniques Freinet 

Hermini Segarra 
Marín 
Mestre, Càtedra Enric Soler i 
Godes, Castelló de la Plana

Els eixos bàsics del llegat educatiu d’Enric Soler i Godes i Carles 
Salvador –les tècniques Freinet i l’ensenyament en valencià, 
respectivament– vertebren les maneres d’exercir l’ofi ci de dos 
mestres que han inspirat el professorat compromés amb la llengua 
i la innovació pedagògica.

El blaverisme és un secessionisme lingüístic que acabaria amb la desaparició del valencià. És la nova ofensiva de la dreta per acabar 
amb la llengua... Volen fer analfabet el nostre poble separant-lo de la ciència fi lològica (...) reduint-lo a un populisme inculte. 

Enric Valor (1911-2000)

Fidel a la pedagogia, 
instaurà el text lliure amb el 
qual les criatures escrivien 
sobre esdeveniments, 
descripcions, refl exions... I 
tot això ho podien escriure 
i publicar en la llengua 
pròpia, el valencià  



9265/ MAIG 2017

El blaverisme és un secessionisme lingüístic que acabaria amb la desaparició del valencià. És la nova ofensiva de la dreta per acabar 
amb la llengua... Volen fer analfabet el nostre poble separant-lo de la ciència filològica (...) reduint-lo a un populisme inculte. 

Enric Valor (1911-2000)

P er  endinsar-nos en la personalitat 
de Carles Salvador i Gimeno (Va-
lència, 1883-1955) cal partir de la 
seua condició de valencià intrínse-

cament inquiet, dolgudament sensible a la 
realitat ambiental valenciana i, en definitiva, 
de ciutadà compromès amb el seu país. De 
fet, la vida del mestre de Benassal va pivotar 
a l’entorn d’un pol d’atracció: la militància 
valencianista, política o cultural; regenera-
cionista, al capdavall. I és amb aquest perfil 
que, enfront d’una societat apàtica, hi opo-
saria un ampli programa renovador, sovint 
amb empenta avantguardista: a l’escola i en 
la creació literària, a la política lingüística i 
en l’activisme periodístic.

D’entrada, notem que hi hagué una 
venturosa coincidència entre el seu primer 
curs a l’Escola Normal i el descobriment 
de la pròpia identitat nacional. Ben aviat, 
també a l’autobiografia La vida nova, hi 
establia l’horitzó de la reforma de l’escola, 
que no era cap més que aconseguir l’escola 
valenciana, això és, «obtenir l’ensenyança 
valenciana íntegra, rònega», amb el 
benentès que «solament amb aquesta 
obligació justa de reformar l’organització 
escolar de les primeres lletres i de les 
segones també, haurem València gran, 
ennoblida, forta, digna de parió amb les 
nacions del món». Heus ací un projecte 
pedagògic de profundes arrels nacionals.

L’escola valenciana per a C. Salvador 
era, doncs, primer que res, escola en 
valencià. No perdem de vista que, tot al llarg 
del primer terç del segle XX, la màxima 
herderiana que identificava la llengua 
amb la nació fou una de les constants que 
marcaren els moviments nacionalistes 
europeus. En sintonia amb una tal 
percepció, C. Salvador va desplegar una 
activitat incansable, a través d’articles a la 
premsa i conferències, conjuntament amb 
iniciatives diverses com ara l’organització 
de mestres valencianistes, la creació de la 
biblioteca escolar o la promoció de l’edició 
de lectures en català per a ús escolar, etc. 
Ben mirat, aquest esdevenia un programa 
no sols renovador sinó profundament 
transgressor de l’escola envellida que 
sostenia el sistema.

Així doncs, per a ell la llengua dels 
escolars havia de vertebrar l’escola nova, 
un postulat racional que va manllevar al 
nostre humanista pedagog Lluís Vives i que 
posteriorment il·luminarien Girard, Froebel, 
Herbard, Dalcroze, Decroly, Pestalozzi o 
Montessori, els referents de la pedagogia 
salvadoriana. 

LA LLENGUA, VERTEBRA L’ESCOLA 
La constatació del fracàs de l’aula que actua 
al marge de la llengua de l’entorn esdevenia 
un axioma irrefutable en localitats com Aielo 
de Malferit, la Pobla de Benifassà, Benassal 
–la vila que ell va situar dins el mapa de 
la renovació pedagògica– o Benimaclet. A 
partir de l’etapa educativa monolingüe, en 
què els infants han assolit el domini de la 
llengua materna, l’escola els obrirà l’accés a 
una segona llengua que, en el cas valencià, 
hauria de ser l’espanyol. La proposta, al 
capdavall, no es limitava a propugnar un 
sistema educatiu que garantira el domini 
de les dues llengües, sinó que s’avançava 
a postular una escolarització prolongada, 
la qual contemplava un tercer idioma, o 
llengua franca, que aleshores no podia ser 
altre que l’esperanto. Per descomptat, era 
aquest un plantejament d’avantguarda. 

També n’eren, sens dubte, 
d’avantguardistes d’altres eixos de la 
pedagogia salvadoriana, com ara la defensa 
de l’escola creativa, així com l’obertura 
de l’aula a la natura, juntament amb les 
tècniques pedagògiques de la impremta 
escolar, el text lliure o les excursions. Fet i 
fet, Carles Salvador vindicava l’ensenyament 
primari monolingüe –en la llengua dels 
infants–, públic i general, gratuït i obligatori, 
laic i coeducatiu.

De Benassal estant, el mestre es 
mantingué atent a la renovació pedagògica 
que irradiava Barcelona i n’esdevingué una 
autoritat de referència al País Valencià. 
En aquest procés fou remarcable la seua 
presència a l’Escola d’Estiu de la Generalitat 
de Catalunya, l’any 1932, a la qual s’havia 
endut un jove mestre, Enric Soler i Godes, 
que aviat es mostrà colpit per l’experiència i 
que esdevindria un freinetista qualificat. Els 
dos amics, amb els companys Antoni Porcar 
i J. Francesc Boix van dur a terme, un any 
més tard, l’emblemàtica Colònia Escolar 
Valencianista, a Sant Pau d’Albocàsser. 
Tots quatre, més Serafí Salort i Joan B. 
Borràs integren la nòmina dels mestres 
que renovaren l’escola a les comarques 
valencianes del nord.

Per a saber-ne més:

García Madrid, Antonio. Mestres, 
escoles i periòdics. Castelló de la 
Plana: Universitat Jaume I, 2012. 

Simbor, Vicent. Carles Salvador. Papers 
de premsa. València: Institució Alfons 
el Magnànim, 2000, p. 81-172.

Vidal, Francesca. Antoni Porcar i 
Candel (1904-1947). Castelló de la 
Plana: Universitat Jaume I, 2014.

Carles Salvador 
vindicava 
l’ensenyament primari 
monolingüe –en la 
llengua dels infants–, 
públic i general, 
gratuït i obligatori, 
laic i coeducatiu

Vicent Pitarch
Institut d’Estudis 
Catalans

L’escola, fonament 
de la nació
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J
o vinc d’un silenci antic i molt llarg”, canta-
va Raimon en els anys seixanta del segle XX. 
Era el gran silenci imposat pel franquisme, 
que ens amagava el passat per tal que ningú 
no poguera construir un present i un futur 

diferents als que la dictadura ens tenia dissenyats. Per 
això, l’escola d’aquells temps va ser l’escola que servia, 
i alhora transmetia, la ideologia del nacionalcatolicisme, 
la del feixisme en estat pur.

I coherent amb aquests plantejaments era la forma-
ció dels estudiants en les escoles de Magisteri. Unes 
escoles que atorgaven el títol amb només 17 o 18 anys. 
Els futurs professionals de l’ensenyament eren, per tant, 
persones molt joves –xics i xiques que estudiaven en 
espais separats– que rebien una formació molt pobra i 
amb poca pedagogia. Sí que vam estudiar els Principi-
os del Movimiento, i tot el corpus de la religió catòlica. 
Església i Estat estaven íntimament lligats en l’adoctri-
nament, en la teoria i en la pràctica d’aquella formació 
(misses, exercicis espirituals, campaments, serveis 
socials...).

No obstant això, alguns futurs mestres vam desco-
brir en la societat Lo Rat Penat de la ciutat de València 
algunes fissures d’aquell sistema polític, unes possibili-
tats que vam aprofitar per a la nostra formació personal 

i professional i el nostre activisme. En aquella entitat 
vam poder treballar durant uns quants anys gràcies 
al tarannà democràtic i tolerant del que fou president, 
senyor Segura de Lago.

LA SECCIÓ DE PEDAGOGIA DE LO RAT PENAT
Una de les seccions de Lo Rat Penat era la de Joventut, 
en la qual hi havia dos o tres mestres. En una altra, 
la dels Cursos de Valencià, hi acudien mestres per 
aprendre la pròpia llengua. I en un moment donat ens hi 
vam trobar. Seria en 1964, a partir d’un nucli inicial de 
tres persones , que uns ensenyants joves, alguns encara 
estudiants, vam decidir tractar qüestions relatives a 
l’educació i començàrem a reunir-nos. Tots teníem clar 
que la nostra formació en l’Escola Normal havia sigut 
un frau, i per trobar aixopluc on realitzar les nostres 
activitats vam activar la Secció de Pedagogia.  

L’adscripció a Lo Rat Penat, dins de la Secció de 
Pedagogia, ens facilitaria una visió diferent del nostre 
paper de mestres. En principi, molts de nosaltres, per 
influència familiar o per descoberta pròpia, havíem fet 
una tria cultural a partir de la llengua del País Valencià. 
A poc a poc, ens féiem més conscients del nostre dret 
a expressar-nos amb aquesta i de la nostra voluntat 
d’ensenyar-la a l’escola com un dret natural.

L’ACTIVISME PEDAGÒGIC 
EN LES ESCLETXES DEL 
FRANQUISME
A mitjan anys seixanta, la Secció de Pedagogia de Lo Rat 
Penat va servir d’aixopluc a un nucli de joves decebuts amb 
la formació rebuda en l’Escola Normal de València. Adscrits 
després al moviment Freinet, el col·lectiu ha sigut una 
referència per a l’educació valenciana en el postfranquisme.

_AVANTGUARDES PEDAGÒGIQUES_

Carme Miquel, 
Ferran Zurriaga
Mestres jubilats, ex membres 
de la Secció de Pedagogia 
de Lo Rat-Penat

Per a que l’avanç que s’ ha produït en l’educació es trasllade al món professional i hi haja 
una igualtat real caldria que es transformara el pensament masculí.

Alejandra Soler (1913-2017)

ESCOLA EN VALENCIÀ I RENOVACIÓ: LO RAT-PENAT I EL MOVIMENT FREINET
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S’elaboraren unes 
normes ortogràfiques 
secessionistes (les 
normes del Puig) Però 
la major part dels 
ensenyants valencians 
mostraren una oposició 
resistent i avançaren 
amb decisió cap a la 
introducció del valencià en 
l’ensenyament, utilitzant 
l’ortografia coneguda de 
les Normes de Castelló

Per a que l’avanç que s’ ha produït en l’educació es trasllade al món professional i hi haja 
una igualtat real caldria que es transformara el pensament masculí.

Alejandra Soler (1913-2017)

Per començar a autoformar-nos, deci-
dírem llegir i comentar alguns llibres –El 
bilingüisme en l’educació (1928), El espíritu de 
la Escuela Primaria (1955) d’Eduard Spranger, 
i Hay que cambiar de educación (1946) de 
Robert Dottrens–, en els quals vam descobrir 
que ens calia una educació funcional que 
possibilitara aprendre a aprendre, amb argu-
ments per a ensenyar en valencià i transfor-
mar l’escola.

A la fi del curs 1964-65, amb el títol 
d’Escola, iniciàvem la publicació d’una revista 
de la Secció, on ens presentàvem com una 
“Comunitat pedagògica de treball de mestres 
valencians” i entre altres coses déiem: «Avui 
nosaltres, uns mestres del País Valencià, 
hem de sentir-nos responsables i començar 
a treballar per un futur més esperançador 
per al nostre poble, per un ideal de convivèn-
cia mundial i per una escola més justa amb 
la personalitat de l’infant». D’Escola, se’n van 
fer 10 números i es publicà fins a l’any 1969.

El nostre mètode de treball consistia en 
unes reunions cada dissabte a la vesprada, 
on tractàvem alguns aspectes teòrics però, 

sobretot, posàvem en comú la nostra pràc-
tica escolar amb l’intercanvi d’experiències. 
També féiem reunions de cap de setmana o 
més llargues: els estatges. En el primer es-
tatge sobre llengua i cultura, en 1967, a Sant 
Pau d’Albocàsser, ens vam plantejar, per 
primera vegada en la postguerra valenciana, 
arguments, reivindicacions i experiències 
d’ensenyament en valencià.

EL CONGRÉS DE LA DESCOBERTA
En 1966, l’Institut Cooperatiu de l’Escola 
Moderna (ICEM) que agrupava els mestres 
d’arreu del món practicants de les tècni-
ques Freinet, va celebrar a Perpinyà el XXII 
Congrés Internacional de l’Escola Moderna. 
L’assistència a aquell encontre dels sis 
companys que hi vam anar ens va permetre 
obrir-nos cap a l’exterior, vam conéixer altres 
mestres i altres projectes.

Aquell Congrés va representar la desco-
berta d’una manera d’entendre l’escola i l’ofi-
ci de mestre i ens permeté refermar-nos en 
la cooperació educativa i la reflexió col·lectiva 
a l’entorn del treball de l’aula. La Secció de 

Pedagogia de Lo Rat Penat es va integrar en 
el Moviment Freinet i a poc a poc ens anàrem 
convertint en un referent de l’Escola Moderna 
a l’Estat espanyol.

També l’any 1966, vam contactar amb la 
pedagoga Marta Mata, fundadora a Catalunya 
de la Institució Rosa Sensat, i l’estiu d’aquell 
mateix any quatre companys vam assistir a 
la primera Escola d’Estiu de Catalunya, que 
no comptava amb aprovació oficial i es va 
realitzar de manera pseudoclandestina.

El curs 1968-69 va funcionar, per primer 
vegada al País Valencià, una escola coope-
rativa en la nostra llengua, la Tramuntana, 
impulsada per uns pares i persones relle-
vants de la societat valenciana, membres de 
la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat.

MOVIMENTS PRESINDICALS
Alhora, els integrants d’aquella Secció de 
Pedagogia no vam deixar de participar en tot 
allò –com ara els moviments presindicals– 
que tinguera a veure amb la nostra profes-
sió. I l’any 1970 amb motiu de la nova llei 
d’educació, llei Villar Palasí, que es va voler 
presentar amb un caire democratitzant i en 
el seu articulat feia referència al “cultivo de 
las lenguas nativas”, nosaltres vam adreçar 
un escrit al Ministeri on entre altres coses 
expressàvem: “Pensamos que representa un 
adelanto el haber tenido en cuenta las lenguas 
vascuence, gallega y la valenciano-catala-
na-balear, pero conociendo los problemas 
pedagógicos que el empleo exclusivo de la 
lengua oficial desde los primeros años ha 
acarreado en la instrucción y en la capacidad 
expresiva de los niños de estas zonas, record-
amos la recomendación de la UNESCO en su 
libre «Empleo de las lenguas vernáculas en la 
educación, de enseñar en lengua materna en 
los primeros años e introducir posteriormente 
la oficial cuando entre ambas no se produzcan 
interferencias en la mente del niño.”

L’extensió del Moviment Freinet arreu de 
l’Estat espanyol ens va obligar a buscar una 
via legal per a les nostres actuacions i vam 
constituir ACIES (Associació de la Correspon-
dència i la Impremta Escolar); i a poc a poc 
anàrem abandonant Lo Rat Penat com a lloc 
de confluència i trobada.

En 1976 se celebrava la Primera Escola 
d’Estiu del País Valencià en què la totalitat 
de membres dels grups Freinet van trobar 
el seu lloc d’expressió i divulgació. En 1977 
el nom de l’Associació es va canviar pel de 
Moviment Cooperatiu de l’Escola Popular 
(MCEP), tal com es designa internacional-
ment el Moviment Freinet, i ens organitzàrem 
en grups de treball segons matèries. Allà 
estaven presents nombroses publicacions 
escolars realitzades amb les tècniques del 
limògraf o la coca, i il·lustrades amb la tècni-
ca del linòleum, unes tècniques motivadores, 
també per a l’ensenyament del valencià. Com 
ho eren, d’altra banda, alguns plantejaments 
que aleshores eren molt avançats: l’estudi 
del medi i els itineraris didàctics urbans i de 
la natura, la dinàmica del càlcul viu o l’as-
semblea de classe.

ACTIVISTES PER TOT ARREU
Aquells anys i els que es van succeir, van 
estar plens d’activitat política, social i 
sindical i els diferents integrants dels nostres 
col·lectius no en van ser aliens. Associacions 
de veïns, partits polítics, sindicats i grups 
culturals i socials diversos van ser espais 
als quals gairebé tots els companys freine-
tistes vam dedicar esforços. I també vam fer 
les nostres aportacions a les institucions 
que, ja de manera oficial, treballaven en la 
normalització del valencià –l’ICE i els cursos 
de Valencià i la seua Didàctica per a profes-

sors, el Pla Experimental d’Ensenyament 
del Valencià impulsat pel primer conseller 
d’educació de l’etapa preautonòmica, Josep 
Lluís Barceló... –. Els moviments d’ense-
nyants començaven a ampliar-se i a prendre 
força.

Cal precisar que aquells van ser també els 
anys en què es produïa l’anomenada Batalla 
de València, on la normalitat social i política 
es va veure entrebancada per actuacions 
de diferents tipus –campanyes en premsa, 
aldarulls i fins i tot agressions físiques– que 
suposadament pretenien «defensar la llen-
gua valenciana i els valencians de la infil-
tració catalanista». I pel que fa a la llengua, 
s’elaboraren unes normes ortogràfiques 
secessionistes (les normes del Puig). L’es-
cola no va ser aliena a l’esmentada situació, 
i en un moment donat des de la Conselleria 
d’Educació del Consell preautonòmic, amb la 
consellera Amparo Cabanes, es pretengue-
ren oficialitzar les esmentades normes com 
a úniques a utilitzar en l’ensenyament del 
valencià. Però la major part dels ensenyants 
valencians mostraren una oposició resistent 
i avançaren amb decisió cap a la introducció 
del valencià en l’ensenyament, utilitzant l’or-
tografia coneguda de les Normes de Castelló.

Durant aquest temps, el MCEP continuava 
actiu, tot i que els seus membres estaven 
també fortament implicats en un altre tipus 
de moviments socials i professionals per una 
escola pública valenciana i de qualitat.

Actualment, passats més de 50 anys des 
de la creació de la Secció de Pedagogia de 
Lo Rat Penat, podem manifestar la vigència 
i consolidació de molts dels plantejaments 
pedagògics que vam defensar. El de l’ense-
nyament en valencià n’és un. El de la recerca 
d’una renovació pedagògica motivadora i 
possible n’és un altre. I l’intercanvi d’ex-
periències i el principi del treball cooperatiu 
constitueixen l’eina que sempre permet 
seguir avançant.
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_FRANQUISME I TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA_

EL MOVIMENT ASSEMBLEARI DE MESTRES,  
UN ASSAIG D’AUTOORGANITZACIÓ DEMOCRÀTICA

Pedro Olivares 
Martínez

(Alacant, 1943)

Estàvem molt 
obsessionats per la 
seguretat. Bastants anys 
després, vam confirmar 
que teníem fitxa policial

E l juliol del 1971, a Alacant, un grup de 
mestres vinculats amb els cristians 
de base i la comissió pedagògica del 

Club d’Amics de la UNESCO vam constituir 
l’Associació d’Antics Alumnes de Magisteri, 
plataforma que fou l’inici del que seria el 
moviment assembleari de mestres. El gener 
del 1976, aquella plataforma provincial s’in-
tegrava en una coordinadora estatal. 

El juny d’aquell mateix any vaig ser elegit 
representant provincial del professorat 
d’EGB. Per a facilitar la meua tasca –amb 
l’aparell de la Dictadura encara intacte– 
el delegat provincial d’Educació envià un 
substitut al meu col·legi i ens va oferir, 
per reunir-nos i fer assemblees, el col·legi 
Rafael Altamira. 

Amb les massives mobilitzacions d’aquella 
etapa, en què exigíem la dignificació 
professional dels mestres juntament 
amb una escola pública de qualitat, ens 
vam guanyar el respecte de la societat i 
aconseguírem que canviara la percepció 
que hi havia dels mestres com un col·lectiu 
submís i gens conflictiu. Teníem una 

consciència no funcionarial, érem classe 
treballadora. 

Va ser una època amb una càrrega 
reivindicativa –la primera victòria fou 
aconseguir la dedicació exclusiva– en 
què primava la solidaritat, la unitat i la 
il·lusió per canviar la societat. Recorde 
que el responsable de l’ordre públic del 
Govern Civil –un cert Marrajo– m’obligava 
a personar-m’hi per obtenir informació de 
les reunions i signar una “comparecencia 
voluntaria”. No faltaven les dificultats, els 
entrebancs i també alguns desenganys. 

En la vaga del novembre del 1976 el 
governador civil de Madrid, Juan José Rosón 
–que posteriorment seria ministre amb 
la UCD– se’ns va oferir al comité de vaga 
estatal per mediar amb el Ministeri i facilitar 
el diàleg.

Però també hi havia temps per a la 
distensió i la festa. Una nit a Madrid 
–després d’una esgotadora sessió 
negociadora d’aquella mateixa vaga–, 
els representants de València i Alacant 
decidírem acudir a l’espectacle dels 
famosos Tip i Coll. Abans de començar, un 
d’aquells delegats, paisà de Tip, va saludar 
l’humorista i li va explicar els motius de 
la nostra vaga. Minuts després, seguts en 
primera fila, els nostres semblants van 
quedar xocats quan, iniciat el seu xou, Coll 
llegia el titular del diari que tenia en les 
mans, “Más de 80.000 maestros en huelga”, 
i un dels focus de la sala apuntava la 
nostra taula mentre Tip li responia: “Y los 
sinvergüenzas de sus representantes, aquí de 
juerga”.  

“Vam aconseguir canviar la percepció social que 
hi havia dels mestres”  

Vicente Sellés 
Serrano

(La Vila Joiosa, 1945)

Els nostres semblants 
van quedar xocats 
quan, iniciat el seu xou, 
Coll llegia el titular del 
diari “Más de 80.000 
maestros en huelga”

A l principi érem una petita avantguar-
da que socialitzava experiències edu-
catives i aspirava a organitzar-se com 

a treballadors, però vam saber dotar-nos de 
mitjans organitzatius perquè el professo-
rat se sentira a gust. Va sorgir l’Associació 
d’Antics Alumnes de Magisteri d’Alacant, la 
col·laboració quinzenal –amb el suggestiu 
títol La enseñanza a examen–, en el diari La 
Verdad, el Moviment de Renovació Pedagò-
gica i un grupet redactor de pamflets que, 
des de la clandestinitat, enviàvem massiva-
ment als centres encoratjant el professorat a 
organitzar-se i a manifestar el seu desacord 
amb els baixos salaris i les deficients con-
dicions materials que comportava el treball 
docent. Recorde els nostres dits embolicats 
amb cel·lo per a evitar les empremtes en els 
enviaments i els viatges a Múrcia en el meu 
Seat 600 des d’on els distribuíem. Estàvem 
molt obsessionats per la seguretat. Bastants 
anys després, vam confirmar que teníem fitxa 
policial.

Aquell treball, sense sectarismes, va 
contribuir a ampliar notablement la base d’un 
encara incipient moviment de mestres que, 
en les primeres eleccions a representants 
provincials del professorat –que el ministre 
d’Educació es va veure forçat a convocar en 
1976– va arrasar amb qui era llavors el seu 
representant, Vicente Sellés.

El compromís per a derrocar les 
estructures del franquisme va fer que 
multiplicàrem els nostres esforços per 
avançar cap a un altre model d’escola en 
una societat democràtica. Precisament, 

la necessitat de l’assemblea que va sorgir 
llavors contribuïa a enfortir el significat 
d’aquella democràcia desitjada que feia 
que ens reunírem i debatérem a tota hora, 
en les assemblees de centre, localitat, 
comarca i intercomarcals. Ens reuníem 
també amb les famílies per explicar-los 
que les reivindicacions salarials i laborals 
també pretenien dotar de qualitat i prestigi a 
l’escola pública, l’escola de tots. Passàvem 
el dia junts, treballàvem a temps complet 
de manera altruista, sense cap persona 
“alliberada”.

La identitat sociopolítica del sindicat 
implicava que els debats desbordaren de 
llarg l’esfera estrictament professional. 
Recorde més d’una reunió –quasi a la 
mitjanit, amb la gent esgotada després 
d’hores i hores d’arguments i rèpliques–, en 
què algú advertia que faltava per abordar 
“una qüestió que encara no s’ha tractat”... 
Tot va començar amb un petit nucli de 
“conspiradors”! 

“L’assemblea de mestres enfortia el significat de 
la democràcia”  
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E ren els anys finals del franquisme –no 
recorde amb precisió la data exacta– 
quan es van convocar eleccions per a 

representants sindicals. Aleshores comptà-
vem amb aquella Coordinadora de Mestres, 
perquè estàvem farts que ens conduïren i 
havíem decidit prendre el ramal de la nostra 
vida en societat. 

Per a un grup de companyes i companys, 
canviar l’escola havia sigut el primer pas. 
Xiquetes, xiquets i mestres havíem començat, 
per mitjà de l’assemblea, a organitzar tota la 
vida de la classe –dic “classe” perquè érem 
poquets els decidits a fer una escola diferent, 
la majoria eren unes illes dintre d’una escola 
amb moltes unitats–. Per a intercanviar 
idees ens cridàvem per telèfon o quedàvem a 
prendre café, no disposàvem de cap lloc per a 
reunir-nos i parlar tranquil·lament. 

Al mateix temps, fora de l’escola, era l’inici 
d’aquelles assemblees multitudinàries... 
Allò era increïble: una majoria no havíem fet 
encara els trenta anys, no teníem por de res, 

només volíem canviar. Canviar, perquè el 
nostre somni es fera realitat.

Les assemblees les féiem a les escoles, 
això sí, amb el permís reglamentari. Allà 
al fons hi havia els grisos –els agents de la 
Policia Armada, amb l’uniforme d’aquest 
color– fent acte de presència per si ens 
n’anàvem de la llengua... Encara puc sentir 
allò de “¡Todos fuera, con el carnet en la 
boca!”. I així féiem camí, dia a dia, mes a 
mes... No paràvem, ni sindicalment –millor 
dit, presindicalment– ni pedagògicament. 

En 1966 vaig començar a treballar a 
Xixona amb una classe “diferent” i en 2014 
vaig deixar la docència, a Monte Benacantil 
d’Alacant –31 anys ininterromputs–, 
amb una classe també “diferent”. La 
meua escola no ha sigut mai una escola 
tradicional. Reunions, assemblees, vagues, 
manifestacions, congressos, escoles d’estiu... 
Allò era una mateixa cosa, tot estava 
relacionat i no es podia separar. Tot era 
vàlid perquè ajudava que els nostres ideals 

es feren realitat: un sindicat assembleari 
i una l’escola cooperativa on tots podíem 
intervindre, organitzar i decidir. En la classe, 
l’assemblea era també l’ànima i l’eix que ens 
unia, tot girava al voltant de l’assemblea.

A les generacions de mestres més joves 
els correspon ara continuar la lluita. Si 
encara no han començat, que pregunten i 
es comuniquen amb les companyes i els 
companys compromesos, abans i ara, amb 
un model d’escola i de sindicat que fa temps 
vam començar a construir.

“A les generacions de mestres més joves els 
correspon ara continuar la lluita” 

Glòria Armengol 
Guillén

(Alacant, 1943)

Una majoria no havíem 
fet encara els trenta anys, 
no teníem por de res, 
només volíem canviar. 
Canviar, perquè el nostre 
somni es fera realitat

P osar la mirada en els anys que trans-
corren entre mitjan dècada dels se-
tanta i final, em porta a la memòria 

un cúmul ingent d’imatges i de vivències. En 
l’educació, la majoria d’aquestes imatges es-
tan lligades al moviment democràtic de mes-
tres, els moviments de renovació pedagògica i 
la gestació del nostre sindicat.

Va ser una època amb un activisme intens. 
Les reunions de tot tipus se succeïen de 
forma vertiginosa. Les deficiències d’una 
escola hereva del franquisme, juntament 
amb la necessitat d’impulsar un canvi polític, 
ens va espentar a implicar-nos activament en 
un procés col·lectiu que pretenia transformar 
l’educació. El fil conductor de totes les 
accions era el compromís de millorar 
i prestigiar l’escola pública, dignificar 
les condicions laborals del professorat i 
contribuir a una profunda transformació 
social. 

Però sense assolir resultats concrets en 
matèria reivindicativa era difícil prosseguir 
i exigir objectius més globals. Perquè les 
actuacions foren efectives les reivindicacions 
havien de permetre la identificació del 

conjunt del professorat, un objectiu que en 
aquells anys es va aconseguir de manera 
generalitzada. Calia comptar amb la 
confiança del col·lectiu docent i guanyar-
nos la seua credibilitat. A les comarques 
del sud del País Valencià, en alguna ocasió, 
la participació en la lluita dels treballadors 
i treballadores de l’ensenyament va ser 
unànime. 

En la difusió de les dades de participació 
en les mobilitzacions érem molt rigorosos. 
En una ocasió vam arribar a donar dades 
de vaguistes lleugerament inferiors a les 
reconegudes per la mateixa Administració, 
un fet insòlit que va provocar que, per a no 
tornar a equivocar-se, Educació contrastara 
les seues xifres amb les del nostre sindicat. 

L’activisme es va convertir en un 
procés formatiu d’elaboració col·lectiva –
innumerables reunions, assemblees, cursets, 
seminaris, trobades...– que va suposar una 
font d’enriquiment professional i personal i 
que, al seu torn, va generar múltiples llaços 
afectius i amistats que encara perduren. 
I per descomptat, aquells esforços ens 
van permetre dotar-nos d’un sistema de 
representació col·lectiva: una organització de 
treballadores i treballadors l’ensenyament 
que inclou tots els corrents ideològics, un 
sindicat unitari i de classe que fonamenta el 
seu funcionament i la presa de decisions en 
la participació directa en l’assemblea.

“L’activisme es va convertir en un procés formatiu 
d’elaboració col·lectiva”  

José Pérez 
García, Sofo

(Alacant, 1951)

En una ocasió vam arribar 
a donar dades de vaguistes 
lleugerament inferiors a les 
reconegudes per la mateixa 
Administració, un fet insòlit 
que va provocar que, per 
a no tornar a equivocar-
se, Educació contrastara 
les seues xifres amb les 
del nostre sindicat

Amb un sistema educatiu que havia eliminat les conquestes 
de la República, una minoria de mestres inquiets –amb un 
nucli molt actiu a les comarques d’Alacant– comproven que és 
impossible una escola pública sense democràcia, que el canvi 
en l’escola va lligat al de la societat, i decideixen organitzar-se.

La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, l’escola ha de modificar les seves tendències 
per tal d’adaptar-se a les necessitats del present i a les que es dibuixen en els horitzons de l’esdevenidor.

Rosa Sensat (1873-1961)
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_FRANQUISME I TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA_

E n 1972, quan treballava a Algorfa, el 
Ministeri d’Educació va convocar uns 
cursos d’especialització destinats a 

formar mestres de la que llavors era la sego-
na etapa d’EGB [els actuals 6é de primària, 
1r i 2n d’ESO]. Vaig assistir a un i, a través del 
company Rafael Campillo, vaig establir con-
tactes amb el grup d’ensenyants que, per mit-
jà de l’Obra Social de l’antiga Caixa d’Estalvis 
del Mediterrani, es dedicaven a fer xarrades 
sobre la situació de l’ensenyament. Els últims 
anys del franquisme, aquest tipus d’activitats 
no estava exempta de riscos. 

Al final d’una d’aquelles xarrades, al casino 
de Novelda, un assistent va qüestionar 
les paraules del ponent: “Escolte, vosté 
només parla de les coses negatives del 
nostre sistema educatiu”; a què el company 
conferenciant va respondre: “És que les 
positives ja les repeteix la premsa oficial 
del govern”. Vam eixir d’allí ben de pressa, 
abans que ens sorprenguera alguna visita 
desagradable vestida de verd. 

Aquell grup, del qual jo formava part en 
la meua comarca, el Baix Segura, publicava 
quinzenalment en el diari La Verdad “La 
enseñanza a examen”, una pàgina d’actualitat 
sobre el món de l’educació. Després de 
discutir-ho en el mateix grup, al cap d’algun 
temps decidim constituir l’Associació d’Antics 
Alumnes de Magisteri –les associacions 
sindicals o polítiques estaven prohibides–, 

germen de la Coordinadora de Mestres des 
de la qual vam prosseguir la lluita per canviar 
l’educació i la situació dels ensenyants. 

En el transcurs d’una vaga en defensa de 
les condicions laborals del professorat i de 
l’ensenyament, un grup de 30 o 40 docents 
vam decidir tancar-nos en un col·legi de 
Dolores. Molt entrada la nit, s’hi va presentar 
l’alcalde, pistola en mà, acompanyat 
d’agents de la Guàrdia Civil. El subjecte 
es va dirigir als presents i ens va exigir 
que ens identificàrem. Un dels tancats, de 
nom Francisco Manuel Franco, va pensar: 
Collons! Veurem com acaba açò quan li 
diga com em diuen i es pense que vaig de 
conya. Per sort, els agents, conscients que 
l’autoritat municipal anava “passat de rosca”, 
van tranquil·litzar els ànims i l’anècdota 
no va anar a més. La tancada va concloure 
immediatament, però vam denunciar l’alcalde 
en el jutjat. De les conseqüències d’aquella 
denúncia ningú no en va saber res més.

“En el franquisme, aquestes activitats no estaven 
exemptes de riscs”

José González Box
(Rojales, 1945)

Un grup de 30 o 40 
docents vam decidir 
tancar-nos en un col·legi 
de Dolores. Molt entrada 
la nit, s’hi va presentar 
l’alcalde, pistola en mà, 
acompanyat d’agents 
de la Guàrdia Civil

Q uan, després de tres anys d’excedèn-
cia, l’any 1977 vaig reingressar en el 
magisteri, era conscient que assistíem 

a una època decisiva de la nostra història –la 
que després s’anomenaria Transició demo-
cràtica– amb la qual deixàvem arrere la Dic-
tadura franquista. 

La meua reincorporació a l’ensenyament 
no podia ser, de cap manera, una mera 
dedicació professional circumscrita a 
l’escola, necessitava actuar de manera 
decidida en el camp sociopolític. En aquell 
context, el sindicalisme va ser l’àmbit que em 
semblava més apropiat per a lluitar per una 
educació i un sistema educatiu en sintonia 
amb els nous temps. 

Però, quin sindicalisme? Existien ja les 
dos grans opcions sindicals de classe i 
unes quantes més de caràcter professional 
i corporatiu. Però alhora existia també un 
moviment independent de mestres organitzat 
en una coordinadora que funcionava de 
manera assembleària i que va anar gestant 
el sindicalisme autònom i assembleari, 
qualitativament diferent de la resta 

d’organitzacions, almenys en el sector de 
l’ensenyament. En la coordinadora convivien 
docents implicats en nombrosos grups i 
moviments de renovació pedagògica. Jo era 
dels que pensaven que aquest era l’àmbit 
on podia germinar i desenvolupar-se un nou 
model sindical. 

Des del primer moment, em vaig 
identificar amb la gent que defensava el 
caràcter assembleari com el principal 
senyal d’identitat d’un moviment que es 

convertiria en una nova organització sindical. 
Des d’aleshores, STEPV és la ferramenta 
més poderosa de què han disposat els 
treballadors de l’ensenyament des dels 
anys de la Transició, i els nostres senyals 
d’identitat del sindicat segueixen sent tan 
vàlids com el primer dia. L’heterodòxia  és 
també patrimoni de tot el sindicat, que 
sempre ha garantit la màxima llibertat als 
seus membres. Seguisc convençut que la 
pràctica assembleària ha sigut, és i seguirà 
sent el talismà d’un eficient sindicalisme.

Ara bé, cal distingir entre assemblearisme 
i sindicalisme. L’assemblea no ha d’estar 
necessàriament per damunt de tot, encara 
que, en moments de mobilització, és una 
eina central per a prendre decisions. El 
nostre és un sindicat assembleari, amb una 
organització que tria democràticament els 
seus representants i els seus òrgans de 
direcció. En les decisions, sempre que és 
possible, participa tota la gent afectada per 
una determinada situació.

“L’assemblea era el principal eix d’identitat del 
que seria el nou model sindical”

Guillermo Armengol 
Guillén 

(Alacant, 1940)

Existia un moviment de 
mestres organitzat en 
una coordinadora que 
funcionava de manera 
assembleària i que va anar 
gestant el sindicalisme 
autònom i assembleari, 
diferent de la resta 

La implantació al País Valencià del sin-
dicalisme autònom i assembleari en el se-
gle XXI no es pot entendre sense conéixer 
el que va significar, en l’etapa històrica que 
transcorre des del tardofranquisme fins la 
predemocràcia, l’extraordinària acumulació 
d’experiències que un creixent col·lectiu de 
mestres va forjar des de la rebel·lia contra 
un règim totalitari que també havia ocupat 
l’espai escolar. Les lluites d’aquelles dones i 
homes no es conformaven amb la millora de 
les seues condicions de treball. En aquelles 
circumstàncies, les reivindicacions laborals 
estaven en la mateixa òrbita que el compro-

mís pedagògic amb una altra escola pública 
al servei de la majoria social. Ambdós camps, 
el (pre)sindical i l’educatiu, només es podien 
abastar de manera plena des d’un nou marc 
polític que garantira l’exercici ple d’uns drets 
encara per assolir. D’aquesta manera, sindi-
calisme, pedagogia i democràcia van teixir 
una sòlida xarxa que la vitalitat i la puixan-
ça d’un moviment d’ensenyants forjat en la 
pluralitat va conduir a bon port, la gènesi de 
l’actual organització hegemònica de l’ense-
nyament valencià. 

Els huit textos reunits en aquestes pàgines 
–docents que treballaven a les comarques 

d’Alacant, on el moviment assembleari de 
mestres es va manifestar de manera ben elo-
qüent– rescaten en primera persona retalls 
d’història amb records, anècdotes i vivències. 
Són protagonistes destacats, junt amb altres 
companyes i companys, de la crònica d’una 
escola que havia decidit alliberar-se de les 
cadenes i guanyar la llibertat. La història que 
van començar a escriure encara continua.

SINDICALISME 
AUTÒNOM I 
COMPROMÍS 
PEDAGÒGIC
Allioli
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E n 1976 l’Administració franquista con-
voca eleccions per a representants 
provincials del professorat d’EGB i el 

grup organitzat entorn de l’Associació d’Antics 
Alumnes de Magisteri d’Alacant decideix 
presentar-s’hi. El candidat, Vicente Sellés, 
guanya les eleccions, molt per davant del re-
presentant d’ANPE, l’organització hereva de 
l’antic sindicat vertical. Els resultats, similars 
en la majoria de províncies –l’Estat encara no 
s’organitzava territorialment en comunitats 
autònomes–, estimulen el plantejament de 
constituir una “coordinadora”.

A partir d’ací s’articula la participació 
en el procés dels mestres d’escola, en 
un primer moment, i del professorat 
d’institut, sobretot interins, a continuació. 
La Coordinadora és des del seu inici un 
moviment “plural, autònom, assembleari, de 
classe, unitari i compromés amb la situació 
que es vivia”, que prepara el camí per al 
següent pas organitzatiu: la constitució d’una 
confederació de sindicats de l’ensenyament 

i d’una coordinadora estatal de professorat 
interí, a la qual s’incorpora el professorat 
no numerari d’institut i universitat (els 
PNN), en defensa de la seua estabilitat 
laboral. L’organització assumeix idèntiques 
característiques que les coordinadores de les 
quals procedia.

A Alacant, es va celebrar un primer congrés 
per constituir el Sindicat de Treballadors de 
l’Ensenyament d’Alacant (STEA), que des del 
primer moment va ser conegut popularment 
com “el Sindicat”. A aquesta organització, 

amb les mateixes característiques de 
les anteriors coordinadores, es va anar 
agregant el professorat del sector privat, 
d’ensenyaments mitjans i universitat, la qual 
cosa va desembocar en la constitució de les 
respectives organitzacions sectorials.

Les línies d’acció sindical van ser, 
bàsicament, la defensa de les condicions 
laborals del professorat, associada a la 
d’una escola pública laica, democràtica 
i compensatòria de les desigualtats 
socials. S’exigia una millor preparació del 
professorat, una disminució de les ràtios, un 
augment de la despesa en ensenyament –fi ns 
al 6% del PIB– i l’estabilitat del professorat 
interí: “A igual treball igual salari.”

Tot això va bastir les primeres 
mobilitzacions en l’ensenyament, en les 
quals va participar una gran quantitat de 
professorat –tant d’interí com de contractat–, 
i que es van traduir, en 1977, en una al crida 
al boicot contra la convocatòria d’oposicions 
de magisteri.

“Una escola pública, laica, democràtica i 
compensatòria de les desigualtats socials” 

José Manuel 
López Grima 

(Rojales, 1950)

A Alacant, es va 
celebrar un primer 
congrés per constituir 
el STEA, que des del 
primer moment va ser 
conegut popularment 
com “el Sindicat” 

M’ agradava conduir i creuar assí-
duament el port de la Carras-
queta, anant i tornant d’Alcoi a 

Alacant, per trobar-me amb els companys i 
companyes. Era un plaer contemplar unes 
muntanyes atapeïdes d’ametlers que escla-
taven a l’hivern per sembrar el paisatge de 
fl ors i perfums. Però, sobretot, el que em feia 
més feliç era el que passava dins del cotxe. 
L’anada i tornada a bord d’aquell Seat 127 era 
una conversa contínua sobre la vida, l’ofi ci 
de mestres, les criatures... Les reunions del 
sindicat teixien amb la paraula un mosaic de 
riquesa on pensàvem l’escola des de la plura-
litat de tonalitats amb què la vida es mani-
festa. Res ens era alié. Entre nosaltres, les 
difi cultats obrien un ventall d’oportunitats per 
a fer-se presents allà on érem. 

A Alcoi, ens presentàvem sense complexos 
en les sessions plenàries de l’Ajuntament 
per presentar propostes educatives, 
criticar insufi ciències o reivindicar una 
educació pública, popular i valenciana. 
Un programa en l’emissora local, Suya 

es la radio, ens convidava sovint a donar 
solta i mesura als nostres desitjos. La vida 
organitzativa a l’Alcoià i el Comtat prolongava 
i retroalimentava l’educació que es produïa 
en cada aula. 

Per als meus alumnes de Batoi, l’escola 
era un espai privilegiat de protecció d’una 
vida externa hostil amb ells, de vegades 
massa dura. A l’aula, en canvi, la vitalitat, 
creativitat i entusiasme que mostraven em 

donaven la força i la il·lusió que necessitava 
per a mamprendre noves sendes educatives. 

L’amor com a mediació en les relacions 
entre els éssers humans; el reconeixement 
de cada persona en allò que fa i viu; la 
resolució dels confl ictes com una possibilitat 
per a aprendre; el descobriment col·lectiu 
d’un espai propi de creixement; la 
comprensió del nostre món... Tot això i més, 
són pràctiques escolars o sindicals? Jo les 
vaig viure com a fi lles de la mateixa mare. 
No les recorde com una càrrega feixuga, 
deures que calia complir. El compromís amb 
cada criatura, amb totes les difi cultats que 
es presentaven, no plantejava cap entrebanc 
insuperable que impedira reconéixer-nos 
amb alegria. De fet, réiem molt.

La disponibilitat a abraçar experiències 
que de la nostra mà donaren un sentit nou 
a l’escola, al sindicalisme, a la trobada amb 
altres va impregnar els nombrosos moments 
de lluita d’aquells anys. També va forjar 
relacions autèntiques amb vincles que encara 
perduren.

“Les reunions teixien un mosaic, 
pensàvem l’escola des de la pluralitat” 

Pilar Tormo 
Sainz 

(Massanassa, 1951)

La resolució dels 
confl ictes com 
una possibilitat 
per a aprendre; el 
descobriment col·lectiu 
d’un espai propi de 
creixement... Tot això 
i més, són pràctiques 
escolars o sindicals?

L’educació del gos consisteix a ensenyar-li qui és el seu amo. Com totes les educacions.
Joan Fuster (1922-1992)

“Durant aquests primers temps del movi-
ment d’ensenyants [anys setanta del segle 
XX], es van anar forjant les característiques 
fonamentals del que després va ser STEPV. 
El procés de debat i presa de decisions en va 
anar consolidant l’esperit unitari i partici-
patiu, a què va contribuir, sens dubte, l’ús 
de les assemblees com a òrgans màxims de 
decisió, les quals van suposar les primeres 
manifestacions de democràcia directa que 
es donaven entre els ensenyants. En les 
assemblees es tractaven totes les propostes, 
s’analitzaven les diferents situacions i es 
prenien decisions, que eren vinculants per 

a tots els assistents. Especial rellevància 
tenien aquelles en què es decidia sobre la 
realització de mobilitzacions o sobre l’accep-
tació de propostes d’acord amb el Ministeri 
d’Educació, i era l’assemblea la que, davant 
de les necessitats de coordinació amb altres 
províncies, sufragava les despeses: es “pas-
sava la gorra” i tots i totes aportaven una 
quantitat de diners per cobrir les despeses, 
que eren justifi cades, amb posterioritat, 
davant de la mateixa assemblea, de mane-
ra que les persones participants tenien el 
control de tot el procés i n’eren els protago-
nistes directes”. (pàgs. 25-40)

PER A SABER-NE MÉS

BLANCO, J. (coord.) (2010). 35 anys 
fent camí. El sindicalisme autònom i 
assembleari en l’ensenyament al País 
Valencià
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LES ESCOLES  
COOPERATIVES, 
UN MODEL  
PEDAGÒGIC  
REEIXIT 

L es escoles cooperatives varen sorgir a 
les acaballes dels anys seixanta com 
un model alternatiu a l’escola nacional 

franquista i al de l’escola confessional catò-
lica, ambdós models autoritaris i dogmàtics. 
El règim franquista començava a manifestar 
mostres d’esgotament i des de diverses orga-
nitzacions d’oposició al règim –polítiques, sin-
dicals, culturals i cíviques– s’enceten debats i 
lluites per cercar la democratització de la so-

cietat. Estava tot per fer i tot podia esdevenir 
possible i també créiem fermament que entre 
totes i tots ho podríem aconseguir. 

En l’àmbit de l’ensenyament valencià hi 
havia qui va veure la necessitat peremptòria 
d’una alternativa a la situació existent, al 
sistema educatiu  d’un règim dictatorial. Calia 
trobar un model democràtic d’organització 
escolar, de participació de tota la comuni-
tat educativa, de continguts curriculars, de 
respecte als drets dels infants, d’introducció 
del valencià com a llengua vehicular d’en-
senyament i aprenentatge. Era de tot punt 
necessària una innovació metodològica i una 
renovació pedagògica que ens connectara 
amb Europa i el món, que posara l’infant al 
centre del procés, que donara resposta a 
les seues necessitats, que facilitara la seua 
educació integral. 

Tot això no era gens nou. En temps de la 
II República (1931-1939), tots aquests temes 
van formar part del debat polític i social del 
moment i eren presents en l’agenda dels 

_RENOVACIÓ I CANVI_

En 1968 naixia Tramuntana, la 
primera escola cooperativa de 
marcat caràcter renovador que 
prompte va patir la intolerància 
d’un règim polític incompatible 
amb el seu ideari progressista. 
Al País Valencià, el van succeir 
altres centres cooperatius 
que han consolidat un model 
educatiu reeixit.

50 ANYS DE COOPERATIVISME EDUCATIU VALENCIÀ

Francesc Navarro 
Carratalà
Mestre de l’IES Veles 
e vents de Torrent, 
membre del MCEP-PV

No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. 
No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu.

Vicent Andrés Estellés (1924-1993)
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Vicent Andrés Estellés (1924-1993)

governs progressistes republicans. Per tant, 
altres ciutadans, en un altre context demo-
cràtic, ja havien adobat el terreny i sembrat 
la llavor, només calia tornar al camí de l’es-
perança d’una societat més lliure i millor.

LA PRIMERA: TRAMUNTANA
L’octubre de 1968 –enguany farà 49 anys– 
naixia al Vedat de Torrent la primera escola 
en valencià del País Valencià, la Tramun-
tana –tota una metàfora d’aquest vent del 
“nord enllà,/ on diuen que la gent és neta/ 
i noble, culta, rica, lliure,/ desvetllada i 
feliç!”,  en paraules de Salvador Espriu–. 
Amb uns inicis difícils, aquesta escola va 
nàixer amb un esperit fortament renovador. 
Ben prompte les autoritats franquistes 
s’adonaren del que aquella escoleta 
representava i li ficaren tots els entrebancs 
al seu abast. Per tal d’encarar la situació 
d’ofegament, el centre que s’havia constituït 
com a societat limitada, es va transformar 
jurídicament en cooperativa de pares i 

mares. En l’actualitat és una cooperativa de 
mestres. 

La Tramuntana va anar canviant de nom, 
d’ubicació, de famílies i de mestres: en 
un primer moment passà a anomenar-se 
Mistral (1973) i finalment La Masia (1975). 
Però l’esperit pedagògic fundacional s’ha 
mantingut al llarg del temps amb l’evolució 
que tot organisme viu i dinàmic necessita 
per a adaptar-se i per a créixer.

L’ideari pedagògic de Tramuntana estava 
estretament vinculat a les experiències vitals 
i ideològiques de la gent que la va fundar: 
Enric Alcorisa, Adela Costa i Carme Mira. 
Tots tres mantenien lligams molts estrets 
amb la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat 
i els grups freinetistes. Eren coneixedors a 
través de les lectures i debats dels corrents 
de l’Escola Nova, de pedagogs com ara 
Decroly, Dewey, Montessori, Ferrer i Guàrdia, 
Freinet, les experiències de l’Escola de Bar-
biana de Lorenzo Milani, d’A.S. Neill i l’escola 
Summerhill... Amb tot aquest bagatge, 
molta il·lusió, entusiasme, dedicació i treball 
posaren en marxa aquest innovador projecte 
pedagògic, tot i sent sabedors dels riscos que 
corrien.

El mateix any de la creació, explicitaren la 
finalitat que perseguien: “Crear una autèn-
tica escola, que responga a les caracterís-
tiques culturals del nostre poble amb un 
esperit nou d’ensenyança que afavorisca la 
desclosa progressiva de les aptituds individu-
als de l’infant.” 

UNA CULTURA PEDAGÒGICA PECULIAR 
Després de l’experiència de Tramuntana en 
va nàixer de noves: La Nostra Escola Comar-
cal (1973, Picassent), l’Escola Nova (1973, 
Alzira), l’Escola Gavina (1975, Picanya), Les 
Carolines (1976, Picassent), Grans i Menuts 
(1976, Castelló de la Plana) i Aire Lliure 
(1976, Alacant). També es varen crear coope-
ratives en l’àmbit de la formació professional 
per trobar alternatives per als joves que 
volien formar-se per al món laboral, com ara 
l’Escola de Formació Agrícola L’Horta (1973, 
Catarroja) i el Centre de Formació Professio-
nal La Safor (1974, Beniarjó).

Totes i cadascuna d’elles, amb diferents 
matisos, tindrien com a eixos dels seus res-
pectius projectes educatius els sis principis 
anteriorment enunciats. Totes elles també 
han generat una nova cultura pedagògica 
amb uns trets singulars, com es confirma a 
la 7ª Declaració Educativa de la Unió de Coo-
peratives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) 
de 2016, que es referma en els principis de 
democràcia, participació, autonomia, educa-
ció, formació, cooperació i equitat: “Cada dia 
l’escola és una experiència única, oberta a 
la investigació pedagògica, a l’estudi i al co-
neixement. Sabem adaptar-nos a la mirada 
de cadascú: mestres, xiquets i famílies. Som 
aprenents i ensenyants en aquest laboratori 
en què investigació, experimentació, cons-
trucció, manipulació, pensament i diàleg 
són eines imprescindibles. Les cooperatives 
d’ensenyament hem estat capdavanteres de 
transformacions socials, creadores d’una 
ampla xarxa de cooperació entre escoles, 
exemple d’implicació i col·laboració amb el 
territori i les persones, amb la llengua i la 
cultura, amb les famílies, amb els alumnes.”  

Com plantegen Carmen Agulló i Andrés 
Payà, dos estudiosos del tema, aquests 
centres pretenien oferir mitjançant la forma 
legal de cooperativa, uns serveis educatius 
que donaren resposta a les necessitats 
del moment, creant i organitzant, a través 
de mètodes cooperatius –pares i mares, 
mestres i infants –una escola alternativa, 
autodefinida en els seus principis bàsics com 
a valenciana, democràtica, activa i laica. 

UN MODEL DE QUALITAT
Les iniciatives pedagògiques desplegades en 
les cooperatives d’ensenyament des del final 
del franquisme són un model educatiu reeixit 
i de qualitat. De fet, hi ha encara alguns 
d’aquests trets pedagògics pendents de 
resoldre a l’escola pública. Són bàsicament 
aquells que fan referència a l’alt nivell d’au-
tonomia pedagògica, l’organització escolar, 
la coherència dels projectes, l’estabilitat dels 
equips i el treball cooperatiu dels mestres. 

En un moment de la seua trajectòria, les 
escoles cooperatives de la comarca de l’Horta 
van voler esdevenir escoles públiques, però 
les condicions excessivament restrictives, poc 
flexibles i uniformadores que exigia l’Adminis-
tració pública ho feren molt difícil i complicat. 

Per a saber-ne més
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TRETS COMUNS DE LES 
ESCOLES COOPERATIVES

Les escoles cooperatives tenen uns 
trets en comú que les identifiquen 
i singularitzen com un col·lectiu de 
referència en la història contemporà-
nia de l’educació al País Valencià.
nnn Són centres pioners i capdavanters 

a posar en marxa projectes i experi-
ències de renovació pedagògica que 
han contribuït a consolidar mitjançant 
pràctiques pedagògiques, una escola 
democràtica, activa, integral, laica i 
coeducativa.
nnn Van representar un paper rellevant 

en la recuperació de la nostra llengua i 
cultura i en la missió de fer País.
nnn Han contribuït a la normalització 

democràtica de la societat valenciana.

DEMOCRÀTICA, 
ACTIVA, COOPERATIVA, 
VALENCIANA, LAICA 
I COEDUCATIVA 

L’escola Tramuntana, des del primer 
dia, es fixà els principis marc següents:

nnn Tindre en compte l’esclat progressiu 
de l’infant.

nnn Fer de l’escola una veritable comu-
nitat i fomentar la col·laboració dels in-
fants amb la societat.

nnn Introduir en l’escola la vida: el medi 
natural de l’infant, la llengua viva, la 
seua pròpia cultura ha d’ésser el punt 
de partida de la seua educació.

nnn Ser una escola de treball: unir a 
les activitats manuals els treballs de 
l’esperit acostant l’infant, per mitjà de 
l’observació i de la seua pròpia activitat 
al treball, considerat com a creació de 
valors materials.

nnn Reemplaçar la disciplina exterior 
per una disciplina interior lliurement 
consentida.

nnn Els mestres treballaran en equip, 
considerant l’escola com una comunitat 
de treball

nnn En la mesura que ho permet l’ac-
tual legislació escolar, es realitzaran 
assaigs de coeducació. 

Un projecte. Escola Experimental “Tra-
muntana”, València, Impremta Fermar, 
1968
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PRÀCTIQUES  
DEMOCRÀTIQUES  

EN ESCOLES 
PÚBLIQUES 

I VALENCIANES

L’ensenyament del valencià i, molt més encara, el valencià com a vehicle educatiu té 
unes resistències, i una bona part estan motivades justament.

Joan F. Mira (1939)
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D es de l’acabament de la Guerra Civil 
fins al Pla Nacional d’Estabilització i 
Liberalització econòmiques de 1959, 

l’educació tenia com a finalitat ben clara la 
transmissió de la ideologia dels vencedors, 
això és, l’adoctrinament en el terreny ideolò-
gic, tant en el religiós com en el polític (naci-
onalcatolicisme). En aquest període, a l’Estat 
espanyol, el deteriorament de l’ensenyament 
primari públic –en mans d’addictes al règim– 
i una forta privatització dels ensenyaments 
mitjans –gestionats per ordes religiosos, 
majoritàriament–, impedia l’accés a l’educa-
ció mitjana i superior a àmplies capes de la 
població.

Però la cosa canvià a partir de l’accés al 
poder de tecnòcrates de l’Opus Dei i de l’apro-
vació del Pla d’Estabilització (1959). S’inici-
ava una època de creixement econòmic i de 
transformació radical de l’estructura social: 
fort creixement de la població; intens procés 
d’urbanització; disminució de la població 
agrària i aparició d’una nova classe obrera; 
sorgiment d’unes noves classes mitjanes; 
increment dels nivells d’alfabetització i d’es-
colarització; lleugera incorporació de la dona 
al mercat de treball i als nivells superiors de 
l’ensenyament.

L’anquilosat aparell educatiu franquista 
era incapaç de resoldre les necessitats i les 
contradiccions d’aquest procés de desenvo-
lupament, que requeria als futurs treballa-
dors una major preparació tècnica. Comença 
a plantejar-se la necessitat de remodelar 
i modernitzar les estructures educatives 
i s’imposa a poc a poc una concepció de 
l’educació com una inversió rendible pensant 
en el futur desenvolupament del país. Així, 
es promulga la Llei General d’Educació (LGE, 
1970), impulsada pel ministre valencià Villar 
Palasí. S’obri pas una concepció tecnocràtica 
(neocapitalista) de l’educació: l’educació és 
una necessitat econòmica; el rendiment de les 
inversions i l’eficàcia són imprescidindibles 
per al bon funcionament del sistema educa-
tiu; el contingut de l’ensenyament ha d’anar 
lligat a l’aplicació pràctica; la pedagogia ha 
de basar-se en la pisologia de l’aprenentat-
ge individual; el tipus mitjà d’alumnat ha de 

constituir la base de l’educació; els valors 
tradicionals de la societat són el fonament del 
benestar social. Amb tot, fins i tot en els anys 
seixanta, es mantenen algunes constants de 
l’escola franquista: disciplina, autoritarisme, 
omnipresència de la religió catòlica, adoctri-
nament polític, etc. 

BROTS DE DEMOCRÀCIA A LES AULES
És en aquest context on apareixen les 
primeres iniciatives de democràcia en escoles 
valencianes. Experiències de democràcia 
radical es dugueren a terme en coopera-
tives d’ensenyament que practicaven una 
organització assembleària i adaptaven el 
currículum al propi medi social i cultural. 
L’exemple d’aquests centres cooperatius es 
va escampar, no sense dificultats, a la xarxa 
pública, amb estils de gestió democràtica 
–assemblees, comissions mixtes de famílies 
i mestres, direcció col·legiada, consells de 
centre– i la incorporació del valencià com a 
llengua vehicular i d’ensenyament. El nou 
projecte d’escola democràtica i valenciana 
que impregnava aquestes pràctiques va ser 
impulsat pels elements més inquiets de la 
comunitat educativa, estimulats per la força 
de col·lectius socials que reclamaven una 
profunda democratització social i política: la 
transformació democràtica havia d’anar de la 
mà d’una escola alternativa a la franquista.

En les escoles de titularitat estatal impe-
rava el model educatiu del règim, atés que 
la formació dels mestres i les condicions 
de treball a penes havien canviat. A més, el 
control exercit per la inspecció educativa i les 
actituds immobilistes i antidemocràtiques –de 
famílies, però també de mestres– dificultaven 
aquestes experiències de manera tan global 
com va ser possible a les cooperatives d’ense-
nyament. Hi havia excepcions, però insufici-
ents per a canviar el penós estat general de la 
institució escolar al País Valencià. No obstant 
això, les estructures de gestió democràtica 
dels centres educatius públics valencians van 
anar obrint-se camí. 

En les escoles públiques on hi havia mestres 
del moviment freinetista hi havia aules on es 
practicaven metodologies actives, l’arrela-
ment al medi i l’assemblearisme. Pràctiques 
innovadores conegudes en aquesta línia hi 
havia en els col·legis Gregori Mayans de Mis-
lata, Sara Fernández del barri de Sant Marce-
l·lí de València, al d’Orba d’Alfafar, a Bonrepòs 
i Mirambell, Toixa, Aielo de Rugat, Beniarjó o 
Benimodo. En escoles com El Castell d’Al-
moines, Lluís Vives d’Ontinyent o Batoi d’Alcoi, 
les famílies van donar suport a la introducció 
d’ensenyament en valencià. En tots els casos, 
va ser decisiva la militància pedagògica de 
persones vinculades al que havia sigut el 
moviment assembleari de mestres, l’embrió 
medular d’STEPV, una circumstància que, 
a més, va permetre que les reivindicacions 
d’índole laboral s’anaren incorporant als trets 
identitaris d’aquests centres. Es tractava 
d’obrir l’escola a la realitat social i proporcio-
nar veu a totes les inquietuds dels estaments 
de la comunitat educativa. 

ASSEMBLEARISME
Les dificultats de la pràctica assembleària en 
contextos més amplis dugueren a la creació 
de diferents òrgans de govern. És el cas, a 
títol il·lustratiu, del col·legi Blasco Ibáñez de la 
Malva-rosa de València, que es va dotar d’un 
consell escolar de docents, pares i mares. En 
l’escola Cronista Chabret de Sagunt el claus-
tre va establir un torn rotatiu per exercir les 
responsabilitats didàctiques i una “direcció 
col·legiada”, alternativa a l’exercici personal 
de la funció directiva. El director depositava el 
complement retributiu que rebia per la direc-
ció en un compte gestionat públicament pel 
claustre. Altres centres valencians van adop-
tar els mateixos criteris que aquestes escoles 
capdavanteres. Posteriorment, en 1985, la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació (LODE) reco-
neixia els consells escolars com a òrgans de 
presa de decisions, amb representació de tots 
els sectors de la comunitat educativa. Però la 
norma refusava les assemblees i els claustres 
oberts als centres on ja existien i va frustrar 
les expectatives d’una participació integral.

COOPERACIÓ, DINS I FORA DE L’AULA
Una característica singular de les pràctiques 
democràtiques d’aquests centres va ser la 
cooperació, entesa com a ruptura dels límits 
burocràtics, jeràrquics i d’assignatures. En 
les escoles es van formar equips pedagògics 
per treballar de manera conjunta i renovar 
l’ensenyament, i es van constituir els primers 
departaments a fi de potenciar la coordi-
nació docent. Però aquests equips prompte 
superaren el límit del centre per a convertir la 
comarca en territori de referència. Els grups 
locals o comarcals solien centrar-se en l’ela-
boració de materials que permeteren, alhora, 
la introducció del valencià i l’estudi del medi 
més proper. Al principi, per a les mestres més 

innovadores es tractava sovint d’una tasca 
solitària i no hi trobaven, en el propi centre, 
complicitats amb les quals compartir aquest 
afany renovador. 

Les experiències individuals de mestres 
avantguardistes per a fer del valencià la llen-
gua d’expressió de l’alumnat topaven sempre 
o amb la incomprensió de la resta de docents, 
o amb uns horaris a respectar per a les matè-
ries curriculars, o amb els canvis de mestres 
que impedien la continuïtat del treball fet, 
o a la manca de material... Els col·lectius 
comarcals que es van anar constituint arreu 
del País Valencià, de manera més o menys 
formal, eren seminaris de reflexió i debat que 
organitzaven activitats de formació d’ense-
nyants amb una incidència més que important 
entre el col·lectiu docent. Hi havia mestres 
que establien relacions de cooperació amb 
els col·lectius de renovació pedagògica o que 
–sempre de manera desinteressada i sense 
cap compensació econòmica, acadèmica o 
laboral– impulsaven experiències innovadores 
en els centres de treball. 

UNA ESCOLA OBERTA A LA SOCIETAT
La democratització de l’escola va comportar, a 
més, la participació de tota la comunitat edu-
cativa en l’elaboració del projecte de centre i 
en la presa de decisions sobre els continguts 
i la metodologia. Al mateix temps que els 
mestres s’organitzaven en equips docents, les 
famílies feien el mateix en les associacions de 
pares d’alumnes, les APA d’aquell temps. I en 
alguns centres, famílies i mestres constituïen 
comissions mixtes de treball, en les quals 
també participava l’alumnat: una verdadera 
comunitat escolar. Aquestes comissions 
mixtes de treball posaren els fonaments 
d’iniciatives “complementàries” singulars que 
obrien l’escola a les famílies i el veïnat. Les 
activitats abastaven un ampli ventall temàtic: 
jornades pedagògiques, literàries, mediambi-
entals, de convivència o esportives, setmanes 
culturals, cineclubs, exposicions, excursions i 
acampades, celebracions pacifistes i festives, 
etc. És impossible citar la inabastable relació 
de centres públics que, en aquell context 
històric, van impulsar aquests tipus d’iniciati-
ves. En totes, cal insistir-hi, els promotors van 
ser mestres, homes i dones amb altes dosis 
de responsabilitat social i d’energia cívica que 
desbordaven els murs de les aules.

Nascudes a les acaballes d’un règim que 
calia desmuntar i escampades en els anys 
posteriors, aquestes iniciatives culminaven en 
les escoles valencianes de titularitat públi-
ca la represa de les experiències escolars 
democràtiques interrompudes pel colp d’estat 
de 1936 i posaven els fonaments formatius de 
les noves generacions que començaven a es-
colaritzar-se en un País Valencià formalment 
democràtic. 

Per a saber-ne més
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Les escoles valencianes de la xarxa pública on hi 
havia mestres amb inquietuds van allotjar, en la 
Transició democràtica, pràctiques innovadores 
i metodologies actives i arrelades al medi. La 
seua militància pedagògica anava lligada a 
l’impuls de la cooperació, l’assemblearisme i la 
democràcia escolar.

El nou projecte d’escola 
democràtica i valenciana 
va ser impulsat pels 
elements més inquiets de 
la comunitat educativa, 
estimulats per la força 
de col·lectius socials 
que reclamaven una 
profunda democratització 
social i política

L’ensenyament del valencià i, molt més encara, el valencià com a vehicle educatiu té 
unes resistències, i una bona part estan motivades justament.

Joan F. Mira (1939)
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La moderna renovació valenciana beu, entre 
altres, de la Institución Libre de Enseñanza, 
l’Escola Moderna i Freinet. El plural i divers 
moviment pedagògic, desplegat de nord a sud 
del País, fixa el seu punt de partida en l’Escola 
d’Estiu de 1975, que el règim va prohibir.

La suma era dos més dos. El resultat era quatre (...) Els pupitres eren bruts. Els que sèiem érem pobres (...) 
L’ensenyança era com era. Els ensenyats el que som (...) El resultat era un, la jugada era perfecta. 

Ovidi Montllor (1942-1995)

Àngels Martínez 
Bonafé 
Professora de l’IES Isabel 
de Villena de València, 
MRP Gonçal Anaya

 

Es deixaven la barba i 
es posaven la minifalda. 
Van canviar els rosaris 
per la música i el joc, 
i van estendre una 
educació «contra la 
por als cossos i a favor 
de la lliure expressió 
dels sentiments»

Al País Valencià, els primers brots del 
que serien els moviments de reno-
vació pedagògica (MRP) nasqueren 

trencant el franquisme pedagògic, estètic i 
moral. Les persones que els integraven par-
laven valencià a les aules, assajaven mèto-
des cooperatius antiautoritaris, ensenyaven 
la història i la cultura del País, participaven 
en el debat polític «per una alternativa de-
mocràtica a l’escola», es deixaven la barba 
i es posaven la minifalda. Van canviar els 
rosaris per la música i el joc, i van estendre 
una educació «contra la por als cossos i a 
favor de la lliure expressió dels sentiments».

Aquells MRP recuperaven les propostes 
de la Institución Libre de Enseñanza, l’Esco-
la Moderna, de Freinet i d’ensenyants que la 
Dictadura havia silenciat. Agafaven de Freire 
i dels revolucionaris de Llatinoamèrica ideals 
d’emancipació i noves concepcions de cultu-
ra popular. La gent dels MRP llegien llibres 
i traduïen el debat pedagògic en pràctiques 
d’aula, donaven ressò a les experiències 
d’ensenyament enfrontades a les desigual-
tats i a l’ordre social injust: «Per una escola 
no neutral i, per tant, afavoridora dels sec-
tors socials oprimits, marginats o explotats».

Minories actives com la pólvora multipli-
caven la seua veu per les comarques amb 
imaginació i creativitat, amb jornades de 
debat sobre el model docent o l’avaluació. 
Van constituir més de cent seminaris sobre 

ensenyament globalitzat, democratització, 
diversitat, coeducació... I quan arribaven les 
vacances, la primera setmana en juliol, or-
ganitzaven les escoles d’estiu on ensenyants 
practicaven la convivència i intercanviaven 
experiències enmig de cursets, tallers, xar-
rades, assemblees, festes i debats polítics i 
pedagògics de caire formatiu i reivindicatiu. 

La constitució de la Federació de MRP en 
1986 va visibilitzar un moviment de mestres 
de caire social amb un discurs pedagògic 
compartit –«per una escola pública, popular 
i valenciana»– que reclamava recursos per 
sostenir xarxes autònomes. Professores i 
professors «pràctics», fan la teoria necessà-
ria per transformar la realitat, per aproximar 
la utopia d’un ensenyament crític, amable, 
científic i útil per una ciutadania emancipada, 
solidària i conscient, protagonista del futur. 

Cada any, la Federació celebra unes jorna-
des per reflexionar i presentar experiències. 
També edita llibres i publicacions en defensa, 
per exemple, d’un model de professorat ac-
tiu, investigador i crític. Han presentat cent 
mesures per la millora l’escola publica i difós 
també un centenar d’experiències de partici-
pació als centres i a les aules. Amb les am-
pes i els sindicats d’esquerres van publicar 
el “Manifest per un currículum democràtic 
quan apareixia la LOGSE, cridaren a la de-
sobediència a la LOCE i a la vaga contra la 
LOMQE”.

La constitució de la 
Federació de MRP en 
1986 va visibilitzar un 
moviment de mestres 
de caire social amb 
un discurs pedagògic 
compartit –«per una 
escola pública, popular 
i valenciana»– que 
reclamava recursos 
per sostenir xarxes 
autònomes

CORATGE 
PER DEFENSAR
LA UTOPIA

FEDERACIÓ D’MRP DEL PAÍS VALENCIÀ
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La suma era dos més dos. El resultat era quatre (...) Els pupitres eren bruts. Els que sèiem érem pobres (...) 
L’ensenyança era com era. Els ensenyats el que som (...) El resultat era un, la jugada era perfecta. 

Ovidi Montllor (1942-1995)

Tot i que la Federació d’MRP ha estat 
present en el Consell Escolar Valencia, 
però l’administració socialdemòcrata es 
va negar a signar un conveni estable per 
facilitar els projectes de formació. Des-
prés, els governants neoliberals els ha 
combatut amb duresa, els ha negat les 
subvencions i els ha privat de veu i pre-
sència pública. 

Tanmateix, en març passat, les gents 
de la Federació commemoraven discre-
tament la trentena edició de les seues 
jornades, convençudes que de la barbàrie 
i la paràlisi del sistema escolar segrega-
dor, només ens salvarà una mirada atre-
vida i utòpica.

Per a saber-ne més: 
Federació de MRP del País Valencià: http://
fmrppv.org

MARTÍNEZ BONAFÉ, À. (2008): «La pedagogia 
socialment compromesa: el MRP Escola 
d’Estiu del País Valencià, 1975-1995». En 
MAYORDOMO, A. , AGULLÓ, C. , GARCÍA G. 
(coords.) (2008): Canviar l’escola, canviar la 
societat. IV Jornades d’Història de l’Educació 
valenciana. Universitat de Valencia, CEIC 
Alfons el Vell, Gandia. 

SANSANO, A. (2003) L’Escola que volem 
(25 anys d’Escola d’Estiu del País Valencià 
a l’Horta). Premi Melchor Botella a la 
Renovació Pedagògica, Ajuntament d’Elx. 
València, Tàndem.

La recuperació de l’autonomia de l’MRP
ESCOLA D’ESTIU DE CASTELLÓ 

En 1981 s’organitza la primera Escola d’Es-
tiu a Castelló, amb 241 alumnes matriculats 
i cinc dies de durada. Els temes polítics i 
sindicals donen pas a altres específicament 
pedagògics, i es consoliden els col·lectius 
com organitzacions estables que donen con-
tinuïtat a les activitats dels moviments de 
renovació pedagògica (MRP) i a l’establiment 
de trobades anuals.

Els primers anys s’acceptaran subvenci-
ons i es convidaran persones i autoritats que 
comparteixen els principis de l’Escola. En 
1983, amb 10 dies d’activitats i una oferta de 
54 cursets, la matrícula es dobla fins els 420 
alumnes. Alhora, s’aconsegueix el reconei-
xement oficial de de les Escoles d’Estiu com 
a impulsores de la renovació pedagògica. Un 
any després, en un àmbit més comarcal, es 

crea l’Escola d’Estiu de l’Alt Palància, valo-
rada molt favorablement. Amb el desenvo-
lupament de les activitats, s’hi constituei-
xen grups permanents de treball al llarg del 
curs: seminaris de preescolar, psicologia, 
matemàtiques, didàctica del valencià... Per a 
tots aquests col·lectius, l’Escola  és un espai 
per a la reflexió i l’intercanvi de treballs i ex-
periències.

En 1989 la temàtica central se centra en 
reflexionar sobre la pròpia Escola, i es fa una 
avaluació sobre la seua continuïtat. Amb la 
creació dels Centres de Professors (CEP) 
l’administració oferia al professorat activitats 
institucionals de formació. Començava doncs 
una etapa de resistència.

Durant vora deu edicions, a Castelló s’or-
ganitzen cada any un parell de jornades –de 
primavera i de tardor– gràcies a un conveni 
signat amb la Universitat Jaume I. La nova 
iniciativa provoca, tanmateix, la desaparició 

de l’activitat i la identitat del moviment que 
representava l’Escola d’Estiu.

En juliol de 1998, però, amb quatre dies de 
durada, reviscola una nova Escola d’Estiu, ara 
a la Marina de Castelló, amb 60 participants. 
L’MRP recupera l’espai autònom de reflexió 
i intercanvi que el docents demanaven, amb 
una oferta alternativa a la institucional. Des 
de l’any 2000 – es convoquen les escoles 
d’hivern i les escoles d’estiu, amb renovades 
ofertes de formació i una nombrosa partici-
pació d’ensenyants. Una part important de 
l’èxit cal atribuir-lo al seminari Bufanúvols, 
que reuneix més de 150 docents d’infantil, 
primària i secundària.

Per a saber-ne més:

MRP Castelló: http://mrpcastello.blogspot.com.es/

Grup de treball Bufanúvols: https://prezi.com/
dangvy5kcho9/grup-de-treball-bufanuvols/

Tere Roca, Tica Saura

 En les assemblees d’ensenyants que funci-
onaven a Elx (Baix Vinalopó) durant la tran-
sició, la gent jove teníem moltes ganes d’or-
ganitzar-nos per canviar la situació social, 
laboral, educativa. Parlàvem de condicions 
de treball, de la situació política, de la cons-
trucció de centres, de les noves metodologi-
es que arribaven d’altres escoles d’estiu.

Entre les circumstàncies determinants 
per iniciar l’Escola a les comarques del Sud 
cal destacar-ne algunes. Hi havia ensenyants 
que havien participat en l’organització de les 
escoles de València i Dénia i que vingueren a 
treballar a aquesta comarca. A més, hi ha-

via molts docents amb capacitat de treball i 
ganes d’organitzar-la. L’ecosistema social 
d’Elx, amb associacions, iniciatives i institu-
cions van facilitar aquesta Escola d’Estiu.

En la tardor de 1982, en posar-se el punt 
final a l’edició de Dénia, un nucli de partici-
pants, sobretot del Baix Vinalopó i l’Alacan-
tí, van iniciar la gestació de la trobada per a 
l’estiu següent. En la primera edició, a l’es-
cola El Palmeral, participaren 560 persones,  
40 d’elles en tasques d’organització. 

Entre els acords de l’assemblea de l’Es-
cola destacava la necessitat de desenvolu-
par el treball en seminaris i grups de treball 
permanent durant tot el curs. Amb tot, es 
va conformar un grup cohesionat al voltant 
d’uns pocs eixos vertebradors: l’aposta pel 
canvi educatiu, el compromís amb l’educa-
ció pública i crítica i amb la incorporació al 

sistema escolar de la llengua pròpia i la cul-
tura popular. L’Escola d’Estiu era també una 
proposta cultural, que durant set o deu dies 
oferia a tota la ciutadania una àmplia oferta 
cultural en valencià.

Fou una mostra de treball conjunt, en què 
els afectes, les relacions personals i els ob-
jectius compartits —«construir un nou món», 
«apropar-nos a les utopies»— possibilitaven 
un treball molt llarg en hores, debats, elabo-
ració de documents, muntatges festius, etc. 
Tot això suposava al capdavall una catarsi 
d’alegries i satisfaccions pel treball realitzat 
entre persones de les comarques del sud, de 
tots els nivells educatius, amb ideologies i 
sensibilitats diverses, unides per la satisfac-
ció de l’esforç col·lectiu que en animava cada 
estiu a prosseguir una aventura —educativa, 
social, cívica— apassionant i enriquidora. 

Entre palmeres, juntes per canviar l’escola
ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DEL SUD

Lola Martínez, Geles Ros,
Joana Sánchez,  Assumpció Boix

En 1975 el governador civil de València prohi-
bia la primera Escola d’Estiu del País Valen-
cià. Des d’aleshores, cada primera setmana 
de juliol s’han celebrat escoles d’estiu amb 
centenars —en ocasions milers— de mestres 
que han generat experiències i reflexions crí-
tiques amb els models escolars dominants. 

Cada edició desenvolupa un tema central: 
el valencià a l’escola, les reformes educati-
ves, la formació del professorat, la renovació 
pedagògica, els projectes de centre, el currí-
culum, la pedagogia crítica, la democràcia a 
l’escola, el saber per al segle XXI... Atenta al 
que passa al carrer, l’Escola critica el Vè Cen-
tenari del «descobriment», es solidaritza amb 

Cuba i amb Palestina i escolta associacions de 
veïns, oenegés, organitzacions d’estudiants o 
ampes implicades en la democratització de la 
societat.

L’Escola d’Estiu s’identifica com un espai 
de relació teòrico-pràctica «perquè crear un 
espai cultural alternatiu implica observar com 
el poder s’instal·la en les nostres activitats 
quotidianes» (1990). Es viu com una «aventura 
intel·lectual i pedagògica, però també social, 
política i cultural per la qual val la pena orga-
nitzar-se, lluitar» (1994). 

Al llarg del curs es reuneixen els seminaris 
per llegir, intercanviar experiències i difondre 
propostes (arrelament al medi, educació in-
fantil, ensenyament secundari, canviar el cen-
tre, coeducació afectivo-sexual, viure la demo-
cràcia, educació per al desenvolupament…). 

En el cartell d’eixe any es llegia: «Estem fins 
el pirri. Anem a xerrar-ho seriosament: Què 
volem? Una escola de mercat? Al servei del 
ciutadà o del client?».

L’Escola d’Estiu es va concebre com un es-
pai unitari i divers, que es negava a acceptar la 
funció reproductora d’un saber imposat, que 
volia fer l’escola popular «amb el que tenim, 
el que volem i el que fem» (1989).

En 2006, sense cap subvenció i en un con-
text d’hegemonia del mercantilisme en la for-
mació del professorat, s’explicita la impossi-
bilitat de seguir auto-organitzant-la. En 2014, 
grups de joves docents constitueixen el col-
lectiu «Pensar la pràctica» i organitzen unes 
Jornades d’educació i transformació social. A 
hores d’ara, com deia Marti i Pol, «tot està per 
fer i tot és possible».

‘Una escola popular amb el que tenim,  
el que volem i el que fem’

ESCOLA D’ESTIU DE VALÈNCIA, MRP GONÇAL ANAYA

Àngels Martínez Bonafé
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M. Assumpció 
Boix Guilló
Mestra, MRP Escola 
d’Estiu de les Terres del 
Sud del País Valencià

_RENOVACIÓ I CANVI_

El compromís pedagògic, sindical i cívic d’un mestre d’Elx
MELCHOR BOTELLA
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El testimoni de Melchor Botella, mort de manera 
prematura, és una simbiosi emblemàtica de les 
cares indestriables d’un mestre compromés, 
lliurat íntegrament a la renovació pedagògica, la 
democràcia, la classe treballadora, la llengua i la 
cultura del País Valencià. 

Era el guia incansable 
que facilitava que se 
superaren les dificultats 
i les diferències presents 
en el treball col·lectiu. 
Conscient de la necessitat 
de sumar forces entre 
tots els MRP, participava 
en els seus encontres 
i congressos i va 
coordinar la Federació 
del País Valencià

Continuo tenint la mateixa nefasta opinió del capitalisme, el previsible desastre ecològic i el 
masclisme. Encara signaria, avui, allò que vaig escriure en un pamflet el 1970: per un País 

Valencià lliure, socialista, no patriarcal i solidari amb tots els pobles del món.
Josep Vicent Marqués (1943-2008)

A més de mestre, Melchor Botella Mar-
tínez (Asp, 1954 - Bolívia, 1994) era 
un home que entenia l’educació com 

una eina de transformació social. Compro-
més amb el seu temps, impulsà plataformes, 
assemblees i altres estructures de debat i 
coordinació –locals, comarcals, de País Valen-
cià, estatals–, partint sempre del treball i les 
propostes emanades des de la base. Va estar 
en el moment just en el lloc adient en uns 
moments en què l’organització i l’acció eren 
bàsiques per a avançar. 

Tot i la importància de les circumstàncies 
socials i polítiques d’aquell moment histò-
ric, els avanços del moviment de mestres no 
haurien sigut possibles sense l’organització i 
les decisions de persones com Melchor, que 
analitzava críticament la realitat, liderava els 
col·lectius i hi aportava l’equilibri necessari. 
Des del seu lloc de treball, es posava al cap-
davant de les mobilitzacions pel canvi social 
i educatiu en què participàvem ensenyants, 
treballadors i estudiants. Melchor planificava 
i articulava les forces col·lectives, mantenia 
el fil per progressar i arreplegava els acords. 
Preparava a fons les entrevistes amb respon-
sables de l’administració als qui sovint des-
bordava amb propostes tan elaborades que 
era difícil qüestionar. També era qui sovint 
redactava els esborranys dels escrits col·lec-
tius i qui, després d’incorporar-hi les idees de 
la majoria, els enviava als mitjans de comu-
nicació. La seua personalitat alegre i animo-
sa –amb el seu somriure i la seua abraçada 
afectuosa– facilitava les coses. “No se trata de 
salvar a nadie, sino de liberarnos mutuamente, 
no olvidemos nuestros compromisos”, va deixar 
escrit de la seua pròpia mà.

UNA VIDA INJUSTAMENT INTERROMPUDA
En 1961, Melchor es trasllada amb la seua 
família a Elx, on cursa estudis primaris en una 
acadèmia i batxillerat en els Salesians de Sant 
Rafael. Estudia Magisteri en la Normal d’Ala-
cant i treballa durant dos cursos consecutius 
en les escoles del Patronat de Ferroviaris a 
València i retorna a Elx (1975). Després d’apro-
var oposicions, treballa a Algorfa (Vega Baja) 
fins que en 1978 és destinat al col·legi Festa 
d’Elx, on n’assumeix la direcció durant dos 
anys. Ix de l’aula en dos ocasions, en 1986/87 
al Centre de Professors d’Elx, i després com 
a responsable de Política Educativa d’STEPV. 
En 1991 es trasllada a Madrid per assumir 
aquesta mateixa àrea a escala estatal, en la 
Confederació d’STES. En la seua plaça en el 
Festa d’Elx, que sempre va mantenir, tenia 
previst de retornar en deixar les responsabi-
litats sindicals en 1994. Però l’estiu d’aquell 

any, a Bolívia, va contraure un “mal d’altura” 
a conseqüència del qual va faltar el 30 d’agost, 
una mort que va provocar una gran commoció 
en el món educatiu i social.

COMPROMÍS AMB EL CANVI EDUCATIU
En el període de transició a la democràcia, 
les dones i els homes que ens incorporàvem 
a la docència teníem tantes coses per canvi-
ar i renovar, que formàvem grups de treball, 
participàvem en cursos durant les vacances. 
Des del primer moment, Melchor va participar 
activament en les escoles d’estiu de València i 
Dénia, i en la d’Elx va promoure molts projec-
tes innovadors. Des de 1977 fins a 1983, amb 
l’arrelament al medi i el treball en equip com 
a consignes bàsiques, elaborà amb companys 

d’altres escoles públiques materials didàctics 
que van servir per a publicacions posteriors 
que utilitzaven molts centres. Eren temps en 
què començàvem a renunciar a uns llibres de 
text amb continguts molt allunyats dels inte-
ressos de l’alumnat, en particular als barris de 
classe treballadora.

LA DEMOCRÀCIA, DES DE LA BASE
A la capital del Baix Vinalopó, com a director 
del col·legi Festa d’Elx, elegit pel claustre i 
l’associació de pares, Melchor desplegava un 
repertori variat de tasques que ultrapassaven 
de llarg l’àmbit estricte del seu centre escolar. 
A la zona Nord de la ciutat va impulsar la coor-
dinació de les associacions de mares i pares 
del barri, les associacions de veïns... en un 
consell escolar on tothom estava representat. 
En les assemblees, sempre obertes, s’abor-
daven aspectes molt diversos, com exigir que 
es construïren més centres al barri, planificar 
la matriculació de l’alumnat o organitzar car-
nestoltes. La força d’aquells consells escolars 
territorials va propiciar la constitució, en 1985, 

del primer Consell Municipal Escolar de tot 
l’Estat. Posteriorment, tant el Consell Escolar 
Valencià com en el de l’Estat van elaborar múl-
tiples informes i propostes de treball. 

L’ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DEL SUD
Des dels seus inicis, el mestre Botella fou de 
manera ininterrompuda una peça clau d’una 
escola d’estiu que reunia cada any centenars 
de docents de les comarques meridionals 
valencianes. La seua dedicació militant al can-
vi educatiu la traduïa a impulsar la renovació 
pedagògica. La coincidència de companyes 
il·licitanes que havien participat en les ante-
riors escoles d’estiu de Dénia va facilitar unes 
sinergies entre associacions i institucions 
compromeses amb la formació, l’intercanvi 
d’experiències i el desig d’acostar la llengua 
i la cultura a les escoles i a la societat. En 
aquella comesa, era el guia incansable que 
facilitava que se superaren les dificultats i les 
diferències presents en el treball col·lectiu. 
Conscient de la necessitat de sumar forces 
entre tots els MRP, participava en tots els seus 
encontres i congressos i va coordinar la Fede-
ració del País Valencià. En tots els espais, va 
saber trobar les millors maneres per a sumar 
voluntats.

LES MARXES PER LA PAU D’ELX 
Impulsades pel Grup d’Educació per la Pau, 
de què Melchor era fundador, durant quatre 
anys es van fer a Elx unes marxes per la Pau 
protagonitzades per xiquetes i xiquets amb un 
gran ressò, atés que hi participaven la majoria 
de les 70 escoles de la ciutat. Alumnes, pro-
fessorat i famílies marxaven juntes amb pan-
cartes, globus i imatges al·legòriques sobre 
la pau que partien des dels diferents barris i 
confluïen en el centre de la ciutat. Les marxes 
paralitzaven el trànsit en molts carrers, però 
la bona organització evitava que es produïren 
queixes. La Marxa per la Pau finalitzava amb 
una catarsi multisensorial que no deixava nin-
gú indiferent, amb música, poesies, cançons, 
globus, coloms, etc. L’èxit d’aquelles marxes 
–en un context en què molts exigíem un refe-
rèndum per a eixir de l’OTAN– descansava en 
les vivències i aprenentatges vinculats amb la 
cultura de pau que es desenvolupaven en una 
setmana prèvia de treball intens en cada cen-
tre educatiu. 

L’ASSESSORIA PEDAGÒGICA A ELX
Quan a mitjan anys huitanta la Conselleria 
d’Educació va anunciar la creació del centres 
de professors (CEP), tant STEPV com els movi-
ments de renovació pedagògica (MRP) van 

demanar participar en la seua gestió demo-
cràtica i que facilitaren mitjans als col·lec-
tius renovadors. En el mateix sentit, els llocs 
per a les assessories havien de ser ocupats 
per persones compromeses amb la renova-
ció. Després de ser debatut pels MRP locals, 
Melchor Botella va concórrer a un concurs de 
mèrits i en 1986 va ocupar una plaça d’asses-
sor tecnicopedagògic en el CEP d’Elx. Però les 
dinàmiques de treball i la gestió interna no es 
corresponien amb les expectatives inicials. La 
funció assessora que se li va assignar també 
va decebre les exigències que havien plantejat 
grups renovadors i centres per a reflexionar 
i impulsar el canvi educatiu. Decebut amb 
aquell escenari, amb importants debats en el 
si dels MRP, Melchor va demanar al cap de poc 
de temps que li rescindiren la comissió de ser-
veis i va tornar a la seua escola com a mestre.

MOVIMENT ASSEMBLEARI 
La participació de Melchor en la constitució 
del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament 
d’Alacant –l’STEA, germen a les comarques 
del sud d’STEPV–, el va convertir en un mili-
tant destacat del sindicalisme assembleari. A 
partir de 1988, com a alliberat, va protagonit-
zar una etapa molt activa: en el Consell Esco-
lar Municipal d’Elx, el Consell de l’MRP, els 
òrgans comarcals i intercomarcals d’STEPV. 
Com déiem els seus amics i amigues, Melchor 
estava en tot: analitzant críticament la realitat 
social, elaborant propostes per avançar, orga-
nitzant i coordinant tota mena d’iniciatives i 
reivindicacions socials, laborals i educatives 
per apropar-nos a la utopia de transformar 
la societat i fer-la més justa. En 1990 va ser 
elegir president de la Junta de Personal d’Ala-
cant i l’any següent es va traslladar a Madrid, a 
l’equip permanent de la Confederació d’STES. 
En circumstàncies històriques tan determi-
nants per al desenvolupament de la LOGSE 
–l’aleshores “reforma” educativa–, va desple-
gar un treball infatigable. En les plataformes 
educatives i reunions estatals de sindicats, 
MRP, negociacions amb el Ministeri... va dei-
xar l’empremta de l’ensenyant que exigia con-
sultar sempre les bases: perquè la formació 
permanent arribara a tothom, perquè els cen-
tres gaudiren d’autonomia pedagògica, econò-
mica i de gestió, perquè les cultures i les llen-
gües pròpies foren cabdals en el currículum... 
Aquests i altres temes estan presents en els 
innumerables escrits seus d’aquells anys. Les 
conclusions de l’assemblea de l’última Escola 
d’Estiu en què va participar –que va redactar 
ell mateix– resumeixen la seua concepció de 
l’educació pública: “Hem reafirmat la nostra 
voluntat col·lectiva de continuar fent camí, el 
de tots i totes, compromesos en un projecte de 
transformació de l’escola i la societat.”

Per a saber-ne més

Al llarg de la seua vida Melchor Botella va publicar 
molts escrits, articles d’opinió i tribunes en el 
diari Información i en la revista Allioli. La seua 
empremta està present en la redacció de textos 
sindicals i pedagògics, com les conclusions de 
les Escoles d’Estiu de les Terres del Sud. 

A títol de mostra: “Reforma, municipis i 
participació Educativa”. En VI Jornades sindicals a 
l’ensenyament. Alacant: Diputació Provincial, 1993. 

Hi ha una “Biografía de Melchor Botella” 
en Memoria digital de Elche, Universidad. 
Miguel Hernández [En línia: http://www.elche.
me/biografia/botella-martinez-melchor]

L’ALTRA ESCOLA QUE VA SER POSSIBLE
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C
elebraré una epifania de Gonzalo 
Anaya (Burgos, 1914 - València, 
2008). Epifania és una bella parau-
la que utilitzen els cristians i que 
significa “mostrar, recordar, reve-

lar, manifestar, reconéixer el que queda de bo-
nic al cor d’una persona després d’haver dei-
xat caure a terra les màscares dolentes que la 
vida ha anat ficant-nos per damunt”. L’epifania 
està passionalment construïda des de l’amor, 
i és una forma de fer identitat des del que els 
altres diuen que som. Recordaré unes quantes 
situacions de la nostra relació personal, però 
la intenció és fer, amb la memòria, una teoria 
del valor històric i del valor present de Gon-
zalo. Una teoria de la seua categoria humana, 
intel·lectual i professional.

La primera imatge que recorde de Gonzalo 
és estètica. Estava al bar de l’Escola de Magis-
teri fent-me un cafenet –al bar dels estudiants, 
allà els professors no venien– i va aparéixer un 
profe d’edat avançada, amb jaqueta de pana, 
boina negra i barba blanca. Aleshores jo era un 
jove estudiant canyer que es jugava la pell per 
canviar el món i donava una especial importàn-
cia a tot allò que era simbòlic. La bòfia anava 
de gris i els profes també eren grisos: sota la 
Dictadura tot el país era gris. Trobar-te un do-
cent que venia al teu territori amb una estètica 
diferent de la nostra era tota una descoberta. 
No és cap ximpleria això del territori. En una 
facultat universitària, el bar és un dels espais 
més importants, potser també un dels menys 
colonitzats per una cultura acadèmica insen-
sible i separada de la vida. I allí estava aquell 
profe fent-se un cafè. 

Insistint en la part estètica, a Gonzalo sem-
pre l’he vist amb boina. Quan escrivíem aquell 
llibre sobre el seu magisteri ens va contar el 
perquè de la boina. Va ser una opció durant la 

guerra. Abans de 1936, com molta altra gent, 
ell portava un barret d’ala. Però la gent del po-
ble, a qui ell tant s’estimava, anava amb boina. 
A més, en una fotografia de premsa, el presi-
dent de la República, Largo Caballero, també 
duia boina. Va optar pel canvi i mai més no va 
tornar al barret. 

Deia adés que Gonzalo es prenia un café al 
«nostre» bar, però no recorde ben bé com va 
començar aquella conversa: potser li crida-
ren l’atenció els meus cabells llargs, la barba 
poblada, la camisa de quadres… O la manera 
de mirar-lo: Gonzalo trobava en la mirada una 
pregunta, una interrogació, a què immediata-
ment regalava una resposta. El cas és que per a 
mi tot començà, a mitjan anys setanta, per una 
jaqueta de pana marró…

LES CLASSES DE GONZALO
Ara parlaré de les seues classes o, millor, de la 
valentia cívica i el compromís que tenia amb la 
llibertat de càtedra. Només va ser el meu profe 
un quadrimestre –més que a l’aula, amb Gon-
zalo he fet més hores d’aprenentatge als bars, 
passejant pel carrer o davant una paella– i crec 
que impartia Psicodiagnòstic: quina paraulota! 
Però, curiosament, ell no passava mai de la 
introducció a la matèria. Ens deia que hi havia 
un tema que no apareixia mai en els programes, 
però era el més important. Explicava que no 
podíem aprendre una matèria sense conéixer 
el context de creació del saber i la funció social 
que ocupa, tota una crítica a aquell model de 
formació que fragmentava, sectoritzava i impe-
dia veure el més fonamental: la lectura contex-
tual, la funció social, la mirada crítica. 

Aquella assignatura tenia dues parts i la se-
gona la impartia una altra profe, a la qual no 
anomenaré. En una classe, aquesta dona em va 
preguntar irritada qui m’havia ensenyat totes 
les bestieses que jo estava dient. Em vaig al-
çar per contestar-li tot digne: “Gonzalo Anaya, 
el professor amb qui més aprenem en aquesta 
casa”. La gent va aplaudir. Recorde la crisi bu-
rocràtica –i corporativa– que provocava la fama 
de bon mestre que tenia, perquè tothom volia 
matricular-se amb ell i l’aula se li desbordava. 
Al final, matriculat o no, acabaves sempre dins 
de la seua aula. 

Una altra seqüència. El Seminari eren dues 
coses: un espai i una relació. Jo estimava els 
llibres i Gonzalo en tenia de bons. Jo buscava 
un saber que no trobava a les aules i Gonzalo 
el cultivava i ens el regalava. Els estudiants ne-
cessitàvem un espai d’estudi i investigació més 
nostre, un espai obert al pensament i a la rela-

ció, i ell ens el va oferir. En aquell seminari co-
mençàrem a estudiar Ferrer i Guàrdia i la fun-
ció social de l’escola, vam conéixer els primers 
mestres valencians compromesos que havien 
editat amb una vietnamita La Escuela Moderna 
y la Pedagogía del Oprimido. 

Parlaré també de la fidelitat, potser la millor 
paraula per a definir la relació que mantenia 
amb els MRP i les Escoles d’Estiu. Des de la 
primera fins al la seua darrera –un any abans 
de morir va anar a la Safor– Gonzalo hi assis-
tia any rere any amb papers, amb els guions i 
el saber que es condensava en aquells espais 
horitzontals de formació permanent. Aquesta 
fidelitat de Gonzalo l’he vista també amb els 
amics: quan venia a la meua escola a la Po-
bla, sabia que reforçaria les posicions que jo 
hi mantenia. La seua era una fidelitat radical, 
intrínseca, d’amor a la infantesa.

ACTOR POLÍTIC
Vull recordar també el mestre com a actor 
polític. Gonzalo era un ciutadà compromés, un 
intel·lectual crític, un actor polític en el sentit 
de Hannah Arendt. Al cap d’una setmana d’ha-
ver arribat a València, va participar en la reu-
nió clandestina d’on va eixir el document Una 
alternativa democràtica para la enseñanza, del 
Col·legi de Llicenciats. No es va vincular amb 
exclusivitat a cap isme o corrent de pensament 
i tampoc no es va afiliar a cap organització sin-
dical ni política –fins al final que ho va fer d’una 
manera testimonial a Esquerra Republicana–, 
però va desenvolupar amb tota l’esquerra una 
solidària pràctica militant. 

M’agradaria, en fi, subratllar la seua forma 
de ser intel·lectual: la paraula ben pensada, 
l’argument tranquil, el text clar i directe, la re-

tòrica elegant, com Don Gregorio, el de la La 
lengua de las mariposas… Potser era cosa de 
l’escola de la República.

Gonzalo defensava la llibertat i, per tant, la 
pluralitat radical de les mirades sobre la vida. 
És aquesta llibertat la que dignifica la políti-
ca, la llibertat que va exercir. El seu concepte 
de política no era conspiratori: amb una base 
filosòfica profunda, la política era el carrer, el 
diàleg, la crítica pública, la participació real. 
Algunes de les formes socràtiques de Gonzalo 
eren el passeig, la conversa, l’esperança… que 
no relacione amb l’espai tancat i abstracte del 
llibre, sinó amb la llibertat i la sorpresa que hi 
ha al carrer.    

Per a contrastar-ho amb la il·lusió juvenil, 
Walter Benjamin deia que l’experiència és la 
màscara que amaga l’amargor de l’adult. Pot-
ser era el seu privilegi de treballar amb perso-
nes amb 18 o 20 anys, amb Gonzalo trobàvem 
sempre esperança, il·lusió, ganes de caminar, 
noves ítaques a descobrir. Era un enamorat de 
la joventut, també de la seua eròtica. Una ves-
prada, en la meua aula, ens va parlar de la be-
llesa dels cossos, un discurs preciós que venia 
a dir: “Ací està la vida, el futur, la possibilitat del 
que és nou i diferent». 

CINEASTA
Ara parlaré de Levante Feliz? País Perplex! 
Gonzalo estimava el cinema. Va fer uns quants 
documentals, primer a Galícia, després ací. De 
l’experiència de treballar amb ell el cinema, 
recorde la seua cura pel guió, un clar respecte 
pel país. Va ser un enriquidor procés d’investi-
gació, d’estudi, de treball de camp, de recórrer 
el País…

Podríem recordar Gonzalo sense parar. Una 
nit, a València, xarràvem i ens féiem unes copes 
al Negrito. Les hores passaven i la plaça anava 
abandonant-se d’amants i noctàmbuls. Quan 
la cambrera ens anuncià que eren hores de 
retirada, Gonzalo em preguntà: Y ahora, ¿dónde 
vamos? Era incansable! Després, en acomia-
dar-nos, encara li vaig preguntar: “Et duc amb 
el cotxe?”. No, no. Iré caminando, la noche está 
hermosa… 

Tal vegada el seu acte suprem de saviesa 
el desenvolupara amb només 18 anys quan, 
amb el seu flamant títol de mestre, el van en-
viar a l’escola unitària d’un poblet de Burgos. 
Allí es va trobar amb la mirada interpeladora 
d’un grup de xiquets i xiquetes, i va pensar com 
podia respondre’ls de manera satisfactòria. 
Em contava que de seguida va demanar a les 
famílies llibres i una ràdio. Prompte, però, es 
va adonar que era una altra la necessitat: havia 
d’aprendre a pensar com respondre a les de-
mandes del xiquets. Ací va començar la seua 
construcció pedagògica: pensar per a respon-
dre al xiquet. 

Si ara em preguntaren què em va ensenyar 
Gonzalo Anaya, contestaria que moltes coses i 
molt importants. Però n’hi ha una de primària, 
bàsica, radical: és el xiquet qui interroga la pe-
dagogia, no al contrari. És la pedagogia la que 
ha de saber escoltar el xiquet. 

Tanta primavera, tanta memòria! Ai, però 
també tanta desmemòria!

Per a saber-ne més:
ANAYA SANTOS, G. (1979). Qué otra escuela. Análisis 
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_RENOVACIÓ I CANVI_

Una generació de mestres que va estudiar en 
l’Escola Normal de València recorda el tarannà 
humanista de Gonzalo Anaya, un mestre de la 
República nascut a Burgos, que va descobrir a la 
vora del Mediterrani el millor racó per a exercir el 
seu magisteri crític, sempre centrat en l’infant.

Jaume Martínez 
Bonafé
Professor jubilat de la 
Universitat de València, MRP 
Escola d’Estiu del País Valencià

EPIFANIA D’UN MESTRE  
DE LA REPÚBLICA

Sota la Dictadura tot el 
país era gris. Trobar-te 
un docent que venia al teu 
territori amb una estètica 
diferent de la nostra era 
tota una descoberta



25265/ MAIG 2017

Quan s’estima la democràcia, s’estima el feminisme. El feminisme és l’única eixida viable al caos. Seria l’únic 
que podria civilitzar el conflicte de civilitzacions, o almenys col·laborar d’una manera significativa.

Celia Amorós (1944)
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_RENOVACIÓ I CANVI_

El fi nal de la dictadura va anar acompanyat, en 
l’àmbit educatiu, de l’eclosió de grups de treball 
arreu de les comarques valencianes. Aquests 
col·lectius –dels quals ací només es presenta 
una mostra– simbolitzen la necessitat d’innovar 
i canviar l’escola des de l’arrelament al territori. 

UNA 
PEDAGOGIA 
ARRELADA AL 

TERRITORI 
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Q uan tot just tocàvem amb la punta 
dels dits la democràcia, estudiants i 
mestres acabats de llicenciar somià-

vem construir l’escola d’un món que, per fi, 
es transformava. Tombada l’estaca després 
de quaranta anys de dictadura, el nou dia 
naixia al vent de l’esperança i de la lluita dels 
moviments socials i de renovació pedagògica. 
“Tot estava per fer i tot era possible”, i l’escola 
havia de ser l’agent del canvi. Era molt el que 
ens hi jugàvem i, portats per l’engrescament 
i la responsabilitat que requeria tal comesa, 
ens hi vam lliurar de ple. 

Fruit d’aquesta il·lusió i de l’esforç com-
partits va nàixer a la ciutat de València el Pa-
tronat Municipal d’Escoles Infantils, una gran 
xarxa d’escoletes públiques de barri –més 
de vint!– per a xiquets de 0 a 6 anys: coope-
ratives, respectuoses, obertes a les famílies, 
arrelades al medi, inclusives i innovadores. I 
també vertebradores i cohesionadores, on la 
filla d’un director d’un hospital jugava al pati 
amb el fill d’un obrer, i ambdues famílies se 
n’anaven després a berenar juntes a la plaça, 

teixint vincles, complicitats i empaties. I això, 
en valencià, quatre anys abans de l’aprovació 
de la Llei d’Ús i Ensenyament! 

Aquest n’era només el punt de partença, 
però, vist en perspectiva, ben bé voldríem que 
el temps s’haguera aturat en aquell moment. 
I és que, malauradament, el Patronat tan sols 
va durar quinze anys, ja que, el 1994 va ser 
desmantellat de manera unilateral i il·legal 
per la llavors regidora i empresària del sector 
privat de l’educació infantil, Mª Dolores García 
Broch. 

Des d’aleshores, vam assistir amb impotèn-
cia a la proliferació d’escoles infantils, sovint 
dirigides per grans empresaris aliens a l’edu-
cació. Una privatització que va convertir l’aten-
ció a la primera infància en un negoci i les 
escoletes en guarderies, mers aparcaments 
de xiquets on s’ha imposat la primarització 
de l’educació infantil (fitxes, fitxes i més fitxes 
absurdes... ) i on brillen per la seua absència 
trets bàsics de l’esperit del Patronat –i d’ex-
periències capdavanteres com les de Reggio 
Emilia–, basades en l’experimentació, el joc, 

el lliure moviment i expressió dels infants i el 
respecte als ritmes individuals de cada xiquet. 

Suprimit el Patronat i ofegades i menystin-
gudes les escoletes que n’havien format part, 
només vam poder sobreviure El Bressol, a Be-
nimaclet; Patufet, a Russafa; i El Trenet, a Pa-
traix. Tres escoletes cooperatives que, promp-
te, celebrarem el nostre quaranté aniversari 
amb un desig comú: que el canvi arribe per fi 
a aquesta etapa i que la reflexió i la disposició 
a escoltar siguen les millors aliades per bastir 
una educació infantil pública, de qualitat, i a la 
mida dels xiquets de 0 a 3 anys, l’etapa més 
important de la vida. Una etapa amb identitat 
pròpia i crucial en el desenvolupament neuro-
lògic, sensorial, psicomotor, emocional i social 
de les persones. 

És possible i cal que ho fem real. Amb el 
Patronat com a model i amb l’esperó de posar 
per fi el País Valencià en el mapa de l’avant-
guarda de l’educació infantil. 

Amb debat, trellat i tranquil·litat, i a cara-
mull d’il·lusió i força, recomencem? 

Anna Nácher
Escoleta El Trenet, 
cooperativa valenciana 

E ls darrers anys de la dictadura un lema 
apareixia pintat en parets de molts 
pobles: “Parlem valencià”. El curs 

1973/74 s’iniciaren a Gandia els cursos de 
Lingüística Valenciana, organitzats per l’ICE 
de la Universitat de València. Hi acudiren una 
trentena de persones, la majoria mestres. En-
coratjats per les classes i pel fet de trobar-se 
en una tasca i unes idees comunes i poc cor-
rents entre la societat que els envoltava, va 
anar gestant-se la idea de constituir un grup 
de treball que fera realitat en les aules la 
demanda d’aquella pintada. Així s’inicià una 
experiència pedagògica amb la introducció de 
la llengua pròpia de l’alumnat de preescolar i 
primers nivells d’EGB, com un pas en la nor-
malització lingüística.

Durant el curs 1976/77, sis col·legis de la 
Safor van començar a fer classes en valencià 
i set més iniciaren l’ensenyament de la llen-
gua en els últims cursos d’EGB. Els primers 
passos amb l’idioma propi d’aquell grup de 
mestres permet que –no sense dificultats– 
l’ensenyament del i en valencià  a la comar-

ca s’introduïra de forma generalitzada i sense 
massa entrebancs.

En 1977/78 s’inicià el projecte d’investigació 
“Per millorar l’ensenyament pre-escolar i bà-
sic amb alumnes que utilitzen dues llengües 
d’una manera diglòssica”, avalat per l’ICE de 
la Universitat de València. El seu objectiu era 
“garantir un aprenentatge correcte d’ambdu-
es llengües i reduir l’índex d’àrees d’ensenya-
ment” i afavorir l’ensenyament en i de la llen-
gua pròpia en una escola popular, democràtica 
i valenciana. La figura de Diego Bejarano, ins-
pector de zona i coordinador d’un projecte que 
arreplegava les aspiracions de renovació i de 
canvi, fou determinant. El resultat de la inves-
tigació va ser publicat en 1981 en tres volums 
i tots els partits polítics amb representació a 
la comarca avalaren públicament la investiga-
ció així com els principis psicopedagògics que 
promovia.

En 1981 es constitueix formalment el Col-
lectiu de Mestres de la Safor–Defensem la 
Nostra Cultura (CMS), per “promoure, fomen-
tar i defensar la cultura del País Valencià, amb 

la difusió de la llengua catalana, la història i 
les tradicions pròpies del país a l’àmbit territo-
rial de la Safor”. En el grup es produirà una in-
tensa activitat plasmada en la recuperació de 
festes tradicionals (Carnestoltes, porrats…), 
acampades al convent de Llutxent, adquisició 
d’uns terrenys i una casa de la natura i una in-
finitat de materials, publicacions, diaporames, 
grups de treball, cursos, etc.

Amb l’estreta col·laboració de l’altre col-
lectiu comarcal, l’MRP Escola d’Estiu Mari-
na-Safor, organitzaran les escoles d’estiu que 
ja van per la 32a edició.

Les dones i els homes del CMS no sols es 
convertiren en l’avantguarda de la normalitza-
ció lingüística, sinó que també van ser capda-
vanters d’un canvi decisiu ja que van liderar un 
nou paradigma educatiu basat en l’arrelament 
al medi, amb llibertat i responsabilitat, que 
atenguera la diversitat i la coeducació en el si 
d’una escola oberta i democràtica, cooperativa 
i participativa amb autonomia de govern, i que 
oferira un aprenentatge científic i actiu. En de-
finitiva: una escola popular i valenciana.

Manolo Cabanillas 
Gómez
President del Col·lectiu 
de Mestres de la Safor

P arlar de renovació pedagògica no és 
sols parlar d’escola. Ni parlar del CO-
DERI és només parlar de mestres, sinó 

també de persones compromeses amb el seu 
temps i espai. De ganes de millorar el que 
ens havia deixat el franquisme. De la recerca 
d’idees i d’una escola arrelada al medi. De la 
militància compartida amb qui pensava que, 
per a canviar el món, era imprescindible can-
viar l’escola. De la participació en altres es-
pais de renovació: moviment Freinet, escoles 
d’estiu al Cap i Casal, a Barcelona (Rosa Sen-
sat) o Prades de Conflent. De la decisió, per fi, 
de formar un MRP a la Ribera. 

El CODERI sembrava en terra llaurada pel 
Col·lectiu de mestres de la Ribera –que s’en-
frontà als entrebancs dels immobilistes du-
rant la Transició–, l’Institut Valencià d’Escola 
Rural (IVER) i per la Coordinadora d’Escoles 
d’Ensenyament en Valencià de la Ribera. La 
Coordinadora organitzà la primera Escoleta 
de la Tardor en 1986, iniciativa que des d’ales-
hores ha prosseguit el CODERI.

L’esperit del col·lectiu traspuà en la pa-
raula “Escoleta” que ja és tota una declaració 
d’intencions: estar al costat de l’ensenyant, 
defugir conferències doctrinals i de gurus 
posseïdors de la veritat pedagògica suprema. 
Hi ha la ferma intenció de fomentar un can-
vi des de la base amb el to afectiu i valencià 
d’aquest nom que tant agrada als membres 
del grup. 

Les emocions mai no han faltat a la cita, bé 
amb el recurs als apel·latius –carinyet, perla, 
preciositat– que endolceixen el tracte perso-
nal, bé com a pretext en les activitats  convo-
cades. L’Escoleta de la Tardor responia, en la 
primera edició, a la inflació d’escoles d’estiu 
–al final dels anys huitanta se’n fan quatre al 
País Valencià¬¬–. El pas del temps confirmà 
l’encert de triar aquesta estació.

L’evolució del CODERI és percep en els con-
tinguts que ha tractat en successives edicions. 
En un principi el didactisme s’imposava sobre 
la manca de formació permanent oferida per 
l’Administració. L’obertura dels CEP d’Alzira, 

Xàtiva i Gandia va cobrir les mancances prin-
cipals i el debat educatiu ocupà cada dia més 
espai. L’ensenyament en valencià, el treball 
per projectes, les comunitats educatives, el 
repte del trilingüisme o les noves tecnologies 
són aspectes abordats pel CODERI molt abans 
que aparegueren en el debat públic. Sobre al-
tres temes pendents de debatre, com ara la 
neuropedagogia o els tallers internivells, els 
assistents a l’Escoleta de Tardor ja compten 
amb una formació capdavantera .

Hui en dia, davant de la inflació d’iniciati-
ves formació impulsades sovint des d’àmbits 
políticament conservadors, el CODERI se-
gueix fidel als seus principis: no li interessa 
la innovació mediàtica i mediatitzada pels ul-
traliberals, sinó la renovació pedagògica des 
d’una escola arrelada al medi de la Ribera i 
compartida amb altres MRP del País Valencià 
i de l’Estat.

LA RENOVACIÓ 
PEDAGÒGICA 
FIDEL A LA 
COMARCA

Ramon Torres, 
Col·lectiu d’Ensenyants 
de la Ribera 

MIRAR CAP 
DARRERE 
PER A MIRAR 
CAP AVANT

CAP A L’ESCOLA 
POPULAR I 
VALENCIANA

Descobriu-los [als mestres] la senzilla veritat que no són pràctiques les que s’han de guiar per les teories (...) sinó que és el treball, el 
tanteig, l’assaig, l’experiència a què es lliuren en la realitat, allò que constitueix la base de tot descobriment i de tota construcció útils.  

Herminio Almendros (1898-1974)

COL·LECTIU DE MESTRES DE LA SAFOR (CMS)

COL·LECTIU D’ENSENYANTS DE LA RIBERA (CODERI) 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS DE VALÈNCIA (1979-1994) 
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_RENOVACIÓ I CANVI_
TRANSFERÈNCIES DE L’ESTAT, REFORMA

EDUCATIVA I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Albert Sansano
Estradera

Membre de la Secretaria 
Executiva del Consell 

Internacional del Fòrum 
Mundial de l’Educació, 
exdirector del CEP de 

Godella (l’Horta).

ELS INICIS 
DE LA POLÍTICA 

EDUCATIVA 
VALENCIANA
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L
a Constitució de 1978 i els estatuts 
d’autonomia van assentar les re-
gles de les competències educati-
ves i en 1980, amb la Llei Orgànica 
reguladora de l’Estatut de Cen-

tres Escolars (LOECE), en van ser definits els 
camps: l’Estat es reservava les competències 
sobre ordenació general del sistema, els títols 
acadèmics i professionals, la fixació dels en-
senyaments mínims i l’Alta Inspecció, mentre 
que les comunitats assumien les competènci-
es per al desenvolupament legislatiu i l’admi-
nistració de l’educació.   

Al país valencià, superats els temps grisos 
de Peris Soler i Amparo Cabanes (1979-1982), 
el nou equip del socialista Ciprià Ciscar, trac-
tarà de desplegar, amb escassos recursos, 
una nova política. En 1982, s’aprovava la Llei 
de transferències i l’any següent el decret 
que la desplegava. Les competències rebudes 
permetien gestionar i regular aspectes com 
ara inversions, ubicació de centres, criteris de 
personal o desenvolupament  legislatiu. El nou 
marc possibilitava un model educatiu propi, en 
el qual seria fonamental la creació, en 1983, 
del Consell Escolar Valencià i l’aprovació de la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).  

El nou model implicava un debat social so-
bre el tipus d’escola que volíem i  com avan-
çàvem cap a ella, un tema inclòs des de les 
primeres edicions de les escoles d’estiu i els 
congressos d’STEPV. Mentre el PSOE elabora-

va el seu llibre blanc sobre l’educació valenci-
ana, en el Sindicat  presentàvem el document 
Una política per al present: “El programa elec-
toral del PSOE referit a educació conté sufici-
ents elements positius com per a recolzar-lo, 
sempre i quan es desenvolupen d’una manera 
progressista, en un temps determinat i reforçat 
amb unes mesures de garantia”. No obstant 
això, els responsables del PSPV, carregats de 
prepotència per les victòries estatals i autonò-
miques, van rebutjar la negociació i comença-
ren a desplegar un conjunt de propostes, al-
gunes que van ser aplaudides inicialment –la 
formació permanent del professorat– i altres 

–les concertacions–  que van consolidar una 
xarxa de centres privats, els efectes negatius 
de les quals encara paguem. 

En 1985, la Llei Orgànica reguladora del 
Dret a l’Educació (LODE) va definir la progra-
mació general de l’ensenyament, compartida 
entre l’Estat i les comunitats autònomes. Cinc 
anys més tard, la Llei Orgànica d’Ordenació 
General del Sistema Educatiu (LOGSE) eixam-
plava les competències.

Finalment, els pactes autonòmics de 1992 
entre PSOE i PP van suposar noves lleis or-
gàniques de transferències, amb la reforma 
posterior dels estatuts d’autonomia. 

LA ‘REFORMA’ 
La transició democràtica es va realitzar en el 
marc de la Llei General de l’Educació (LGE) 
de 1970, primer intent de reforma global del 
sistema educatiu des de la llei Moyano (1857). 
També coneguda com a llei Villar, la LGE 
mantenia l’adoctrinament –religió, llengua i 
cultura patriòtica–, estenia els ensenyaments 
a tota la societat amb una intensa política de 
construcció de centres i recuperava el prestigi 
social del professorat. El pla d’estudis de 1971 
transformà les escoles normals de Magis-
teri en escoles universitàries de Professorat 
d’EGB. Però al professorat se li va imposar 
una reforma sense comptar amb ell per al 
seu disseny raó per la qual, en la pràctica, va 
continuar amb la seua inèrcia.

Amb l’arribada de José María Maravall 
(PSOE) al Ministeri d’Educació en 1982 s’inicia 
un període de grans transformacions educati-
ves. Maravall, conscient que la ruptura amb el 
model anterior no pot donar-se sense el su-
port dels sectors més avantguardistes, dóna 
suport al I Congrés dels Moviments de Re-
novació Pedagògica (MRP) (Barcelona, 1983), 
que té una destacada i crítica presència va-
lenciana. Però el congrés, en compte de donar 
un suport crític a les propostes socialistes, va 
representar un punt d’afirmació del moviment 
en defensa de l’Escola Pública i Democràtica. 

Al País Valencià es va produir un procés 
paral·lel. Des de la Conselleria es va donar 
suport a les activitats dels MRP, se’ls va in-
cloure en el Consell Escolar Valencià i es va 
iniciar un procés de debat que desembocaria 
en 1985 en la creació dels centres de profes-
sors (CEP).

La LODE de Maravall era una llei que re-
gulava la dualitat de centres docents –asse-
gurant el finançament dels centres privats– i 
introduïa la seua direcció democràtica. La 
nova llei va provocar la reacció de les for-
ces conservadores, les quals, a iniciativa de 
la patronal de l’ensenyament privat, es van 
concentrar a Madrid amb el lema “llibertat 
d’ensenyament”. Els MRP i els sindicats van 
presentar propostes i aportacions històriques 
perquè la reforma no fóra un simple tràmit, 
sinó un procés que permetera avançar cap a 
l’escola pública. 

Més tard, aquestes organitzacions van de-
nunciar l’exclusió dels aspectes clau de les 
seues aportacions en el Llibre Blanc, i es van 
reafirmar a seguir un procés de debat i llui-
ta per a incorporar-hi aquestes propostes i el 
finançament durant la tramitació parlamen-
tària. El procés es va intensificar amb grans 
mobilitzacions que finalitzaren amb la dimis-
sió de Maravall i la cloenda del període més 
progressista dels governs socialistes.

Entre 1982 i 1995, els governs del PSPV van impulsar la 
política educativa de la Generalitat. Tanmateix, mesures de 
la Llei d’Ús i Ensenyament i de la “Reforma” educativa –amb 
els “centres de professors” i les assessories de valencià–, 
van topar amb respostes crítiques, entre altres, dels MRP.

ELS PRIMERS ‘CENTRES DE 
PROFESSORS’ (CEP) 
A.S.E.

El discurs de la reforma educativa re-
clamava una nova imatge del professo-
rat: investigador, reflexiu sobre la seua 

pràctica, actiu, creatiu, vinculat al context 
del seu treball. Els seminaris i els grups de 
treball permanent tenien una pràctica de for-
mació que garantia l’organització, la continu-
ïtat i un programa que permetia avançar cap 
al model d’escola pública, popular i valenci-
ana. La confluència es va manifestar en 1985 
amb la publicació del decret dels CEP. 

Fins llavors, els grups pedagògics autò-
noms territorials eren el motor de les refor-
mes i els canvis curriculars. Hi havia per això 
un temor racional que, una vegada consolidats 
els CEP, l’Administració no acceptara el soste-
niment de cap altre model de formació fora del 
seu control. Aquesta dialèctica es va resoldre 
amb una estructura que permetia la participa-
ció en aquests centres de persones i col·lectius 
vinculats a la renovació pedagògica. Pel que fa 
a la gestió democràtica i el desenvolupament 
de propostes innovadores, els col·lectius ads-
crits a cada CEP i els grups pedagògics au-
tónoms podien participar, no sols en la gestió, 
en la programació d’activitats i en l’elecció de 
la direcció sinó que, per mitjà del consell di-
rectiu, podíen dissenyar el pla d’intervenció en 
el seu territori. Els MRP, a més, van aprofitar 

les infraestructures dels CEP per a impulsar 
moltes activitats autònomes.

Aquell model va naufragar amb la creixent 
burocratització a què es va sotmetre la políti-
ca educativa. Obsessionats a vendre la refor-
ma més que a construir-la, als responsables 
d’Educació ja no els interessava avançar en el 
canvi de pensament i la pràctica del professo-
rat. Així, van exigir la realització de centenars 
de cursets per a repartir crèdits, amb una 
vertiginosa campanya de venda de projectes 
curriculars i constructivisme de saló en uns 
espais, els CEP, reconvertits en oficines ex-
penedores de certificats. 

En 1993, i amb l’objectiu de canviar el 
rumb dels CEP, es va elaborar un nou decret 
que buidava de competències els òrgans de 
gestió. Començaren les dimissions i, poc des-
prés, en accedir el Partit Popular a la Gene-
ralitat en 1995, Educació va aprofitar les no-
ves estructures, reforçà encara més la seua 
burocratització i va depurar el personal que 
encara no havia dimitit. En 1997 s’aprovava un 
nou decret que canviava la denominació dels 
centres, rebatejats ara com a CEFIRE, unes 
estructures definitivament allunyades de les 
necessitats del professorat transformador.

LES ASSESSORIES PER A 
L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
Vicent Brotons Rico

S etembre de 1983. Encara no s’havia 
aprovat la LUEV i des de la Conse-
lleria  de Ciprià Ciscar s’enllestien 

les estructures que en farien possible l’apli-
cació: naixia el Gabinet d’Ús i Ensenyament 
del Valencià.

En aquest gabinet es va crear un equip 
de professors coordinadors comarcals per 
a l’ensenyament del valencià amb un acti-
visme ben compromés a favor de l’idioma. 
Procedien dels MRP, dels cursos de l’ICE de 
valencià o d’escoles capdavanteres en la in-
corporació de l’idioma.

Aquell col·lectiu de poc més de vint en-
senyants van ser la “punta de llança” de 
l’administració educativa per a fer possible 
les tímides mesures valencianitzadores de 
les escoles. 

Participaren tècnicament en la redacció 
de les disposicions legals que desplegaven 
la LUEV, exploraren i dinamitzaren les pos-
sibilitats organitzatives dels centres per a 
l’ensenyament del valencià, coordinaren el 
professorat dels instituts i els “professors 
extraplantilla” que la Conselleria havia fet 
arribar als col·legis públics, així com la res-
ta de docents i coordinaren les diverses ac-
cions informatives per a implementar totes 

les mesures per a aplicar efectivament la 
LUEV.

Aquestes tasques inicials d’urgència dei-
xaren pas a altres de més didàctiques: ela-
borar materials, impartir cursos, activar se-
minaris, etc. que orientaren la coordinació 
cap a una funció més assessora. En el curs 
1986/87 la coordinació va desaparéixer com 
a tal i es va crear l’Assessoria per a l’Ense-
nyament en Valencià. 

La relativa normalitat, pel que fa al com-
pliment de la LUEV en relació amb l’ense-
nyament de l’àrea/assignatura de Valencià: 
llengua i literatura, va deixar pas a unes as-
sessories més centrades en la promoció de 
Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) 
i del Programa d’Immersió Lingüística (PIL). 
Començaren així els apassionats cursos de-
dicats a engegar l’eficient i verdadera edu-
cació bilingüe, no sense dificultats.

El canvi d’Administració a mitjan anys 
noranta obrí un període per a l’assessoria 
de valencià marcat per la tendència buro-
cratitzant que impedia l’activisme a favor 
de la llengua minoritzada. S’encetava així 
el llarg període de la contraplanificació lin-
güística, també en matèria educativa.    

El vertader coneixement és el que s’ inscriu en la nostra vida, una vegada ha estat 
recreat, dirigit i experimentat fins a fer-se nostre. 

Ferran Zurriaga i Agustí (1938)

Carregats de prepotència 
per les victòries estatals i 
autonòmiques, van rebutjar 
la negociació i començaren 
a desplegar un conjunt de 
propostes, algunes van ser 
aplaudides inicialment  i 
altres van consolidar una 
xarxa de centres privats
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ESCOLA VALENCIANA,  
UNITAT EN LA DIVERSITAT

Fotos: Amadeu Sanz

_RENOVACIÓ I CANVI _

LA IL·LUSIÓ I LA PERSISTÈNCIA DE MESTRES I FAMÍLIES HO VA FER POSSIBLE

Rosa Raga, 
Mestra pionera de 
l’ensenyament en 
valencià a Massanassa

Vicent Moreno,
 Mestre, president 
d’Escola Valenciana FO
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Ara i ací, parlar de societat civil obliga a referir-se a Escola 
Valenciana, l’entitat que, amb les seues coordinadores comarcals, 
lidera des de fa vora 30 anys un formidable moviment social estés 
de Vinaròs a Oriola en defensa de l’educació renovadora, la llengua 
i la cultura pròpies.

S i és primavera, estem de Troba-
da. Poder afirmar açò en qualse-
vol nucli comarcal, bufe tramunta-

na, ponent, xaloc o llebeig, ens parla d’un 
moviment cívic sense precedents al nostre 
país. Potser des d’aquell clam dels setanta 
“Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”, 
no teníem una fita comuna tan unitària, rei-
vindicativa i joiosa com ara les Trobades.

Escola Valenciana, mitjançant les seues 
coordinadores comarcals federades, des 
dels anys vuitanta, amb conjuntures políti-
ques molt diferents, comptant amb autori-

tats municipals diverses, ploga o faça un sol 
que bade les pedres, reuneix vora 200.000 
persones cada primavera, ni més ni menys 
per celebrar un model d’escola i reivindicar 
que s’estenga, que millore, que  servisca 
per als anhels de progrés del conjunt de la 
població. 

Escola Valenciana és un moviment trans-
versal, capaç de reunir els sectors de la 
comunitat educativa en un mateix discurs, 
proclamar-lo quotidianament, fer-lo fugis-
ser i permanent, complex i senzill, puix amb 
l’ensenyament en valencià com a vehicle, 

tenim cinema i ràdio, tenim festa i pancar-
ta, voluntariat i ciència, congressos, debats 
i una activitat en les aules engrescadora i 
multicultural. 

Escola Valenciana fa açò, i molt més, 
complementant el discurs cívic i el polític, 
atemperant les diferències sindicals i par-
tidistes, aconseguint grans o petits consen-
sos. 

Com s’ho fa és més fàcil de resumir que 
de destriar. Però anem a pams: hi juga el 

disseny de les campanyes, també pel seu 
component artístic; compta amb una xarxa 
atapeïda de relacions i convenis –arreu de 
l’àmbit lingüístic, i més enllà–, que repre-
senten el bo i millor de l’associacionisme 
cívic, sense descuidar mai l’àmbit insti-
tucional. És fonamental un funcionament 
vertaderament federal –o més aviat confe-
deral– perquè les moltes energies territori-
als i sectorials troben una canalització que 
acomode tanta diversitat. Escola Valenciana 
té forts lligams amb les universitats, d’on 
obté coneixement i projecta acció popular 
en una síntesi legitimadora recíproca i molt 
productiva. 

En poques paraules, la creativitat i el tre-
llat amb què tracta la realitat valenciana ha 
convertit Escola Valenciana en una entitat 
imprescindible, tant per l’acció com per a la 
interlocució, adreçades a l’àmbit educatiu, 
social i lingüístic al País Valencia.

E scola Valenciana és una entitat cívica in-
tegrada per associacions comarcals i de 
país que té com a objectiu la normalit-

zació del valencià en tots els àmbits d’ús, amb 
especial incidència en el sistema educatiu. Les 
primeres activitats es remunten a mitjan anys 
vuitanta, amb la constitució d’unes coordina-
dores i associacions per la llengua, federades 
el 1990 com a Escola Valenciana - Federa-
ció d’Associacions per la Llengua (FEV), amb 
l’objectiu de potenciar la creació d’un sistema 

educatiu amb el valencià com a llengua vehi-
cular d’ensenyament. 

En el projecte, impulsat inicialment per un 
nucli de persones que van decidir unir esforços 
–Empar Granell, Carme Miquel, Dolors Ibàñez, 
Paqui Gimeno, Josep Chaqués, entre altres– té 
un protagonisme destacat l’organització cada 
any de les Trobades d’Escoles en Valencià, prop 
d’una vintena d’aplecs lúdics i reivindicatius, 
unes festes per la llengua amb un induscuti-
ble ressò públic que reuneixen cada any fins a 
220.000 persones, entre familiars, estudiants i 
mestres. En la presidència d’Escola Valenciana 
s’han succeït Josep Chaqués (1990-1991), Car-
me Miquel (1992-1993), Vicent Romans (1994-
2002), Diego Gómez (2002-2010) i Vicent More-
no, des de 2010.

Les primeres trobades organitzades des 
de les coordinadores comarcals es van fer a la 
Xara (Marina Alta) i a Benifaió (Ribera). Però el 
precedent més antic de les actuals trobades 
–que en 2017 celebren la 32a edició– és una 
“Festa de la Primavera”, organitzada a Elx en 
1982 pel Seminari Permanent de Didàctica de 
la Llengua i l’Ajuntament. 

La celebració de les trobades representa 
la visibilització, per part d’Escola Valenciana, 
que cal traure al carrer la llengua que s’aprén 
a l’escola. Els últims anys, l’entitat ha conser-
vat l’acció en les aules i ha ampliat el treball 
en matèria de normalització a altres àmbits 
d’ús socials: educació, música, cinema, litera-
tura, cultura popular, multiculturalitat, volun-
tariat, sostenibilitat i democràcia participativa. 

Aquests són ara pilars clau d’una visió global 
que Escola Valenciana planteja també com a 
grup de pressió, constant i constructiu, en la 
vida social i política valenciana. Tots aquests 
nous camps d’actuació s’han materialitzat en 
projectes i serveis concrets com el Voluntariat 
pel Valencià, la Gira per la Llengua / Festival 
Itinerant de Música en Valencià, l’Oficina de 
Drets Lingüístics, el Cinema a l’Escola, la De-
vedeteca, la Ràdio-escola, la col·lecció l’Àlbum, 
els Tallers de Cultura Popular o la dinamit-
zació i difusió del Premi Sambori. En l’àmbit 
institucional, l’entitat continua insistint perquè 
s’incremente en tots els centres l’oferta d’en-
senyament en valencià i per avançar cap a la 
normalització plena amb la promulgació d’una 
llei d’igualtat lingüística.

ESCOLA VALENCIANA, 
D’AHIR A AVUI

L a Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(LUEV, 1983), aprovada per les Corts 
valencianes sense cap vot en contra, va 

ser una llei indispensable i clau per a la recu-
peració de la llengua i per a la introducció del 
valencià a les escoles. Abans de la promul-
gació de la LUEV, sense cap suport legislatiu, 
els centres educatius que, carregats d’il·lu-
sió, decidien obrir línies en valencià havien 
d’esquivar una llarga llista d’entrebancs. 

Eren tantes les dificultats, que només un 
reduït nucli pioner d’escoles cooperatives –
Tramuntana, La Comarcal, Gavina, Censal, 
Les Carolines– i d’escoles públiques d’algu-
nes localitats –Almoines, Riola, Massanas-
sa, Cullera...–, van fer el pas. La minoria de 
mestres i famílies d’aquests centres estaven 

convençuts que sense l’escola no era possible 
recuperar la llengua en tots els àmbits de la 
societat.

L’AP0STA DE LES FAMÍLIES
Les escoles cooperatives comptaven amb el 
suport d’unes famílies convençudes i un grup 
de mestres il·lusionats. Als centres públics, 
en canvi, calia estendre el convenciment 
que la renovació pedagògica i el canvi havien 
d’avançar de la mà de la recuperació de la 
llengua. Però no hi havia suficients mestres 
amb capacitació lingüística ni garanties de 
continuïtat del projecte, atés que els concursos 
de trasllats del professorat no exigien cap 
requisit lingüístic. Era imprescindible, doncs, 
comptar amb un grup decidit de famílies amb 
voluntat d’escolaritzar els seus fills i filles 
en valencià. En aquell moment, es tractava 
d’una opció arriscada perquè ningú no els 
assegurava la continuïtat del projecte.

A més, entre el professorat calia comptar 
amb un equip directiu convençut i una inspec-
ció que almenys no entrebancara els primers 
passos del nou projecte educatiu. 

A pesar de les seues insuficiències, sense la 
LUEV és difícil imaginar els avanços de l’escola 
en valencià, una norma que inclou en l’articulat 
que “La incorporació del valencià a l’ensenya-
ment és obligatòria en tots els nivells educa-
tius”, i  que “Atesa la cooficialitat del valencià 
i el castellà, els professors han de conéixer les 
dues llengües”. Dissortadament, més de 30 
anys de vigència de la llei no han servit per a 
assolir la normalització en l’ús de l’idioma pro-
pi, dins i fora dels centres escolars. 

A hores d’ara, la valencianització de l’ense-
nyament està present a tot el territori,  la llen-
gua té futur i l’escola també. Però no podem en-
cantar-nos perquè també hi ha encara actituds 
i interessos –minoritaris però poderosos– per a 
frenar i fins i tot per a fer recular el moviment 

renovador de l’escola valenciana. Les persones 
que apostem perquè avance aquest projecte 
estem convençudes que només guanyarem el 
futur amb l’esforç de famílies, mestres i entorn 
social. Sense aquest suport de la ciutadania i 
de les institucions valencianes resultarà molt 
difícil afrontar les dificultats i els entrebancs 
que amenacen el model d’escola valenciana a 
què aspirem. Però estem convençuts que entre 
totes i tots ho aconseguirem.

Per a saber-ne més

AGULLÓ, C., MALONDA, B. (coords.) (2005) Valencià 
a l’Escola. Memòria i testimoni. CEIC Alfons el 
Vell, Departament d’Educació Comparada i 
Història de l’Educació, Universitat de València.

DD.AA. (1999) 20 anys d’Ensenyament en 
Valencià a Almoines. Ajuntament d’Almoines.

Roda la mola, un documental sobre 
l’escola en valencià (https://www.youtube.
com/watch?v=rSrmFpaVWlU)

ENTREBANCS INICIALS

Un moviment social 
sense precedents
Vicent Esteve

Escola Valenciana 
és un moviment 
transversal, capaç de 
reunir els sectors de 
la comunitat educativa 
en un mateix discurs

O acceptem que tota la societat ha de ser educadora, o l’escola per sí mateixa ho té molt 
malament. És molt difícil educar al si d’una societat que és “maleducadora”. 

Carme Miquel (1945)
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_ENTREVISTA_

Una mestra acabada de graduar i un professor de Magisteri veterà 
conversen sobre la recuperació de la memòria pedagògica en la formació 
inicial dels ensenyants i el seu potencial per a vertebrar l’escola valenciana. 
Clara Martínez conserva frescs els records de la seua etapa d’estudiant 
mentre que Vicent Brotons acumula una llarga trajectòria docent que 
també va començar com a mestre d’escola. Les reflexions que plantegen 
i les històries que rememoren des de les seues respectives òptiques 
no fan més que confirmar la formidable tasca que hi ha pendent. 

Rafa Miralles

Flamant mestra de Música, cursa un màster d’investi-
gació en didàctiques específiques i ha centrat la seua 
atenció en l’anàlisi dels llibres de text. Sensibilitzada 
amb la renovació pedagògica, fa poc s’ha estrenat com a 
mestra i ha fet unes quantes substitucions puntuals. És 
directora de cors infantils.

Clara Martínez Delgado

Professor de la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant amb una llarga experiència docent, primer 
com a mestre d’EGB i després com a assessor de forma-
ció permanent, ha treballat en el Servei d’Ensenyament 
del Valencià i en els centres de professors. És autor de 
diversos llibres de text.

Vicent Brotons Rico 
(Petrer, Vinalopó Mitjà, 1957)

“SI PREGUNTES ALS 
ESTUDIANTS PEL  
PATRIMONI EDUCATIU  
ET DIRAN: AIXÒ QUÈ ÉS?”

“HI HA ENSENYANTS 
QUE PODRIEN FER LA 
MATEIXA CLASSE ACÍ 
QUE A BURGOS”

FOTOS: AMADEU SANZ

 (València, l’Horta, 1993)
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Quina presència té el patrimoni educatiu en la 
formació de qui vol dedicar-se a ensenyar?
Clara Martínez. En Magisteri estudiem el 
patrimoni general, no el valencià. Recorde 
una mestra que ens dictava apunts sobre 
Freinet mentre nosaltres, asseguts en fileres, 
subratllàvem o copiàvem. És contradictori el 
que t’expliquen en classe amb la manera com 
t’ho expliquen. Jo no he tingut cap mestre en 
la meua formació inicial, tots s’han format i 
especialitzat en la universitat. Em pensava que 
en l’assignatura Història de l’Escola em parla-
rien dels moviments de renovació pedagògica 
(MRP), de l’escola de la República, però el 
professor no ho havia previst. 

Li ho vas advertir?
C.M. En una exposició que vaig fer en clas-
se sobre els MRP vaig comprovar que ningú 
no n’havia sentit a parlar. El professor no es 
plantejava que són espais de cooperació entre 
docents, i això és important perquè en l’escola 
has de compartir i cooperar amb altres perso-
nes. Però en la formació universitària, on hi ha 
més espais de competició que de cooperació, 
no et donen pautes ni espais per a treballar en 
equip. En primer, em posava a plorar perquè 
no sabíem treballar en equip, ens repartíem els 
apartats i cada membre del grup feia el seu. 

Et veus reconegut en la queixa de Clara?
VICENT BROTONS. En bona part sí. Quan 
pregunte sobre els MRP o les escoles d’estiu, 
els alumnes en saben molt poc. La formació 
dels futurs mestres ha caigut en un tecnocra-
tisme estèril, amb molt poca ànima. A aquests 
mateixos estudiants, en canvi, els agrada molt 
descobrir el que es mostra en el documental 
Roda la mola sobre l’escola valenciana, un visi-
onat que ens dóna peu per a parlar dels MRP 
encara vigents, d’on vénen, cap a on van. 

Això, forma part del vostre programa de 
formació?
V.B. La majoria dels meus col·legues de Ma-
gisteri en parlen ben poc, del patrimoni educa-
tiu valencià; per a ells no existeix, obliden les 
coses que ens han fet ser com són. Podrien fer 
la mateixa classe ací que a Burgos o a Sevilla.

Quins aspectes destacaries d’aquest 
patrimoni?
V.B. A mi em preocupa molt l’escola valencia-
na, que té una prehistòria i una història, abans 
i després de la Llei d’Ús i Ensenyament. Abans 
de la Llei d’Ús, en el mateix franquisme, hi 
va haver mestres molt actius, com els que es 
reunien a Lo Rat Penat; recorde el llibre Escola 
i llengua al País Valencià, de Carme Miquel i 
companyia. De tot això, n’hi ha molt poca pre-
sència en els ensenyaments universitaris; de 
fet, no hi ha a penes res del valencià. 

Això seria encara la prehistòria...
V.B. Doncs anem a la història. Els programes 
d’immersió, en els anys 90, tot i que els 
governants d’aleshores eren favorables a 
l’ensenyament en la llengua, es van tirar 
avant en contra dels criteris de la mateixa 
Administració. Va haver-hi qui va dir allò 
que “amb tanta immersió ens ofegarem”, 
però la immersió és l’única solució per a 
donar competència lingüística en valencià a 
la immensa majoria dels xiquets. No hi ha 
constància que tot això s’aborde en els estudis 
de Magisteri.

C.M. El que comentes és superinteressant. 
Al País Valencià, tothom hauria de saber 
també qui va ser Gonzalo Anaya: un referent 
imprescindible en la formació del professorat. 
Si férem una enquesta en la meua facultat i ho 
preguntàrem, ningú no sabria respondre-hi. 

V.B. El mateix pot passar amb Rosa Sensat, 
que va ser professora de Magisteri d’Alacant. 
O amb Herminio Almendros, que es va formar 
com a mestre a Alacant i va ser un referent 
en la introducció de Freinet a Catalunya i 
després en la revolució educativa i cultural 
de Cuba.

C.M. En les classes ens parlen de referents 
anglesos, dels Estats Units, de tot arreu, 
menys d’ací. Quins són els mestres que 
ens parleu d’aquests referents? Sou gent 
que esteu a punt de jubilar-vos. Sorprén 
que el professorat més jove no ens parle 
d’aquests temes. Què està passant? Hi ha un 
trencament generacional claríssim. Alumnes 
que hem estudiat sempre en valencià 
arribem a la universitat i ens trobem aquest 
panorama. On són els referents de l’escola 
valenciana? Ningú ens ho ha explicat. 

V.B. Quan es va aprovar la Llei d´Ús, alguns 
es pensaven que ja estava tot normalitzat: 
unes quantes hores de valencià i prou. Però, 
no, hi havia molta faena per fer. Hi havia 
escoles que no es conformaven amb el que 
comportava la llei i hi volien anar més enllà. 
I què fer amb els xiquets castellanoparlants? 
Perquè amb unes quantes hores per setmana 
no en tenen prou per aprendre’n. Aquest pro-
cés cal explicar-lo, perquè no es va produir 
de la nit al matí.

Resumeix-lo.
V.B. L’Ordre d’Immersió Lingüística de 1990, 
s’aplica durant tres o quatre anys i després 
no se’n sap res més; és una llei absolutament 
moderna i exemplar.  La història dels progra-
mes d’immersió és un patrimoni que s’ha de 
portar a l’escola.

Com recordes el teu procés d’escolarització?  
C.M. Jo vaig estudiar en una escola pública 
en valencià que era una meravella. Després 
vaig passar a un macroinstitut i em trobe que 
la meitat del professorat fa les classes en 
castellà. Canvie d’institut i em trobe amb la 
mateixa situació. En batxillerat torne a canviar 
i comprove que la presència de la llengua és 
testimonial. 

V.B. Tot això que dius s’explica en l’Informe 
d’STEPV, com cau el nombre d’alumnes 
que estudia en valencià a mesura que es 
passa a nivells superiors. Garantir que en 
la universitat hi haja una mínima presència 

d’oferta en valencià és complicat, entre els 
responsables predomina la indiferència, quan 
no l’hostilitat.

Però el patrimoni educatiu no és només 
l’ensenyament en valencià.
C.M. Quan parlem de patrimoni tendim a 
pensar en un passat. Però aquest patrimoni 
també és present, perquè l’anem construint 
entre totes i tots. És un estil de pensament, de 
vida i de ser mestra. El patrimoni és viu i hem 
de continuar adaptant-lo als nous temps. 

En quin sentit?
C.M. Per a construir la meua manera de ser 
mestra, necessite tindre un passat a què re-
ferir-me. Ara mateix, si he d’entrar a l’escola, 
puc prescindir del llibre de text i buscar altres 
alternatives. Per què puc fer això? Perquè he 
tingut l’oportunitat de descobrir altres mane-
res de fer. Per a les mestres de Música, per 
exemple, és essencial transmetre el nostre 
patrimoni cultural. Ara mateix estic treballant 
amb les albaes, que són història però també 
són present.

V.B. Una professora d’infantil ha de cantar 
en classe cançons modernes, però també 
cançons tradicionals, ha de beure de la 
tradició popular. El passat encara il·lumina el 
present, això té tota la vigència del món.  

És el mateix que comentaves adés dels 
programes d’immersió...
V.B. Això mateix. La immersió sempre ha anat 
lligada a la renovació pedagògica i la qualitat 
educativa, al treball en seminari, el debat 
entre mestres. No tenim per què renunciar-hi 
i arrancar de nou. És el moment de reprendre 
les moltes coses bones que es van fer.

C.M. Però, on estan ara els espais i els grups 
de discussió en la formació inicial del profes-
sorat? Parlar de patrimoni és reivindicar tam-
bé la funció d’aquests seminaris, semblants 
als cercles de conversa de què parlava Freinet. 
Els meus records, les meues referències són 
les meues mestres de primària, que eren molt 
renovadores i amb les quals vaig aprendre no 
sols com a xiqueta. Si ara sóc la mestra que 
sóc és en bona part per aquella formació.

Per preservar i difondre el patrimoni educatiu, 
què es pot fer?
C.M. Si en Magisteri preguntes als estudiants 
pel patrimoni educatiu et diran: això què és? 

Els estudiants han d’anar a les escoles, co-
néixer mestres que fan renovació pedagògica, 
organitzar-se en grups i reflexionar-hi junts. 
Hi  ha mestres que estan jubilant-se i tenen 
un muntó de recursos, plànols, mapes, etc., 
creats per elles mateixes que caldria heretar i 
adaptar a les noves circumstàncies. 

V.B. M’has donat una idea fabulosa. Es podria 
demanar als estudiants que  feren memòria 
del seu passat educatiu, com recorden la seua 
escola de primària. En els treballs finals de 
grau, també podrien investigar el patrimoni 
educatiu; és a dir, enfocar el treball cap a un 
passat, no en pla nostàlgic, sinó vinculat a un 
present útil per a construir el futur. 

C.M. I què em dius dels materials amb què les 
mestres treballen en l’aula? En tota la carrera, 
ningú no m’ha plantejat una sola reflexió sobre 
l’ús dels manuals, no he analitzat cap llibre 
de text. Hi ha alternatives a aquest model 
d’ensenyament? Sovint no hi sabem respondre 
perquè desconeixem que hi ha qui ensenya 
molt bé sense cap llibre de text.

V.B. Hi ha llibres de text i llibres de text. Conec 
uns dossiers fantàstics sobre figures com Joan 
Fuster o Enric Valor que podrien ser recursos 
ben útils per a recuperar el nostre patrimo-
ni, però són desconeguts. Sé moltes i bones 
propostes didàctiques que dormen encara en 
caixes i carpetes. La nostra Administració hi 
té, en això, una responsabilitat evident.

La immersió és l’única 
solució. No hi ha 
constància que tot això 
s’aborde en els estudis de 
Magisteri. Vicent Brotons

El patrimoni és viu i hem de 
continuar adaptant-lo als 
nous temps. Clara Martínez

La Secció de Pedagogia [de Lo Rat Penat] es va crear com a resposta davant la preocupació pels problemes que patia l’escola 
valenciana fortament castellanitzada i amb una forta ideologia conservadora. Una escola que no tenia en compte l’ infant ni la 

realitat social on es trobava immers. 
Alfred Ramos (1951)
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EL SINDICAT, AL DIA

DESEMBRE 2016     
13 de desembre      
NI LOMQE NI REVÀLIDES 
La Plataforma en Defensa de l’Ensenya-
ment Públic convoca manifestacions per 
exigir la derogació de la LOMQE i les revà-
lides i la reversió de les retallades. També 
reclama la participació de la comunitat edu-
cativa en la negociació del Pacte Educatiu. 

15 de desembre  
CLASSIFICACIÓ DE CENTRES 
La Mesa Sectorial d’Educació negocia una nova 
classificació de centres docents. La negociació 
es produeix gràcies a una sentència guanya-
da per STEPV, que anul·lava la resolució de 
classificació dels centres de 2013, per la qual 
alguns centres (IES i centres d’FPA) van veure 
reduïda la classificació i, per tant, les retribu-
cions dels equips directius. 

22 de desembre
PROFESSORAT INTERÍ
El Sindicat trasllada a la Mesa Sectorial la 
proposta de consolidació i estabilitat del pro-
fessorat interí. L’activació d’aquests processos 
permetrà consolidar el personal interí que fa 
anys que presta serveis, de la mateixa mane-
ra que aspirants de fora del sistema educatiu 
tenen dret a participar en els procediments 
selectius.

SELECCIÓ DE DIRECCIONS
La Mesa Sectorial  negocia dues normatives 
que regulen la selecció de direccions i la lliu-
re designació en els centres integrats públics 
d’FP. El Sindicat es manifesta en desacord amb 
aquestes normes perquè responen a una nor-
mativa estatal de desenvolupament de la LOM-
QE que entrebanca la participació dels claus-
tres i els consells escolars.

29  de desembre
BALANÇ DE 2016
La Conselleria no accepta les propostes de mi-
llora del model del decret de plurilingüisme i 
el Sindicat no valora positivament la negocia-
ció d’aquesta normativa. STEPV planteja tres 
esmenes fonamentals: la reducció dels nivells, 
l’establiment d’un mecanisme per a garan-
tir que els centres progressaran cap al nivell 
avançat i l’acurtament del calendari d’aplica-
ció. D’acord amb l’estructura organitzativa del 
sindicat, aquest anuncia la convocatòria d’as-
semblees comarcals per a valorar el decret. El 
Consell Escolar Valencià és el marc institucio-
nal en què STEPV presentarà de nou les seues 
aportacions sobre la matèria.

GENER 2017
10 de gener
DRETS LABORALS 
Es reprén la campanya “Ara, els nostres drets 
laborals”, posada en marxa el curs passat, per 

a avançar en la recuperació de drets: noves 
plantilles de totes les etapes, reducció de les 
tasques burocràtiques, millora de la normativa 
de permisos, excedències i llicències, recupe-
ració de les retribucions retallades pel govern 
espanyol, entre altres.  

13 i 14 de gener
“LLENGÜES ASSETJADES”
Debatre sobre les propostes de trilingüisme 
impulsades o previstes per diferents governs 
és el centre d’unes jornades organitzades per 
USTEC-STEs i celebrades a Sitges (Garraf).  A 
més de l’STE del País Valencià, hi participen 
representacions de les Illes Balears, Galícia, 
Astúries i Euskal Herria.

14 de gener
DOCENTS INTERINS
La Plataforma Estatal per la Consolidació i Es-
tabilitat del Professorat Interí, reunida a Ma-
drid, considera que l’activació de processos de 
consolidació (funcionarització) i la implantació 
de l’accés diferenciat són les millors fórmules 
per a aconseguir l’estabilitat i la millora de l’en-
senyament. 

19 de gener 
SEXENNIS PELS INTERINS 
D’acord amb la sentència guanyada per STEPV 
al gener, la Mesa Sectorial aborda la incorpo-
ració del professorat interí al nou decret de se-
xennis, perquè reconega el seu dret a percebre 
aquest complement. Per primera vegada, qui 
complisca els requisits percebrà el comple-
ment de formació per sexennis.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
El Sindicat planteja a la Conselleria d’Educació 
que inste el Ministeri a solucionar la proble-
màtica de Tecnologia Industrial que, com altres 
matèries afectades pel nou reial decret que re-
gula les proves d’accés a la universitat, queda 
exclosa de les proves d’accés a la universitat. 

ROF DE LES E.O. D’IDIOMES
El Sindicat, que considera positiu el de-
cret sobre el Reglament Orgànic i Funcio-

nal (ROF) de les Escoles Oficials d’Idiomes, 
presenta propostes de millora: reduir ho-
rari lectiu a les coordinacions, incorpo-
rar-hi personal de Biblioteconomia i Docu-
mentació, dotar les seccions d’un membre 
d’equip directiu, entre altres mesures. 

20 de gener
ESTABILITAT DE PLANTILLES 
La Conselleria presenta una oferta d’estabilitat 
de plantilles, en què tot el personal adjudicat el 
juliol del 2016 podrà optar a repetir en el centre 
el curs següent. Educació pretén aplicar-la de 
forma retroactiva, cosa que provocaria greuges 
comparatius innecessaris, a més d’alterar l’or-
denació del personal afectat. El Sindicat recor-
rerà contra la mesura perquè entén que “modi-
fica les regles del joc a mitjan partida i generarà 
greuges comparatius entre el professorat”. 

25, 26, 27  de gener
AMB ELS CÍRCULOS 
DEL PERÚ
STEPV participa en la trobada de Círculos de 
Autoeducación del Perú, xarxes locals i regi-
onals de mestres, dones i homes innovadors 
dels diferents departaments del país andí que 
fomenten l’autonomia organitzacional i eco-
nòmica. 

29 de gener
DECRET DE PLURILINGÜISME
El Consell aprova el nou decret de plurilin-
güisme, que manté l’exempció al valencià i no 
garanteix l’objectiu prioritari que tot l’alumnat 
finalitze els estudis obligatoris amb un domini 
de les dues llengües oficials i amb coneixe-
ments funcionals d’almenys una llengua es-
trangera. 

30 de gener
PROFESSORAT INTERÍ
La Plataforma Estatal per la Consolidació i 
Estabilitat del Professorat Interí (PECEPI), re-
gistra en el Ministeri d’Educació una sol·licitud 
de reunió amb el titular del departament per a 
tractar la proposta de consolidació del profes-
sorat interí. 

31 de gener
JORNADA FLEXIBLE
Segons les dades d’Educació, més de la meitat 
dels centres públics d’infantil i primària han 
sol·licitat l’aplicació de la jornada continuada. 
El Sindicat reclama la modificació de l’ordre 
que regula el procediment, per a eliminar el 
requisit del cens de pares i mares o la manca 
de finançament de les activitats extraescolars. 

FEBRER
2 de febrer
PERMISOS DE PATERNITAT
La Conselleria  i els sindicats de la Mesa Sec-
torial signen un acord que amplia el permís de 
paternitat a les sis setmanes, en compliment 

de l’acord de legislatura de la Funció Pública, 
signat, entre altres organitzacions, per Inter-
sindical Valenciana.

3 de febrer
PEDAGOGÍA 2017 A CUBA
Conclou el congrés Pedagogía 2017, celebrat 
des del 30 de gener amb milers de participants, 
sobretot de l’Amèrica Llatina i el Carib, amb 
una presència notable de països d’Àfrica, com 
ara Angola. A la trobada assisteix una delegació 
d’STEPV.

15 de novembre
PARALITZAR LA LOMQE 
El Ple del Congrés dels Diputats aprova la sus-
pensió del calendari d’implantació de la LOM-
QE. La totalitat de l’oposició, amb diferents 
matisos exposats al llarg del debat, s’expres-
sen unànimement davant d’un Partit Popular 
incapaç d’escoltar les demandes socials pro-
duïdes des de la imposició de la llei educativa 
més retrògrada i elitista des que va arribar la 
democràcia. No obstant això, el procés que ara 
s’enceta s’estendrà durant diversos mesos fins 
que s’aprove definitivament. STEPV considera 
que hi cal anar més enllà, revertir totes les re-
tallades educatives i derogar la llei de manera 
immediata.

2 de novembre
CÀTEDRES 2009 I ALTRES
En la reunió amb alts càrrecs de l’Adminis-
tració educativa s’aborda la situació dels 
col·lectius afectats per la no-publicació dels 
nomenaments de catedràtics (convocatòria 
2009). STEPV reitera la necessitat d’acatar les 
sentències guanyades i de publicar el nome-
nament d’aquest personal. Quant al col·lectiu 
de docents d’FP sense el B1 de llengua es-
trangera requerit per al màster didàctic i pe-
dagògic, s’anuncia la convocatòria imminent 
d’uns cursos semipresencials amb els quals 
es podrà obtindre una equivalència amb el B1 
d’anglés.

23 de novembre
RETRIBUCIONS DIRECCIÓ
El Sindicat enceta una campanya perquè els 
equips directius perjudicats per una resolució 
de 2013 de classificació dels centres públics. 
STEPV havia guanyat una sentència que anul-
lava aquesta resolució però encara no s’ha apli-
cat. Malgrat les nombroses peticions a la Con-
selleria d’Educació perquè aplique la sentència 
i perquè recuperen els complements retallats 
els equips directius dels centres afectats per 
la nova classificació, l’administració encara no 
ha rectificat. El Sindicat presenta una esmena 
perquè els pressupostos de 2017 garantisquen 
aquests pagaments.
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4 de febrer
VAGA PER AL 9 DE MARÇ
El Sindicat se suma a la convocatòria estatal 
de vaga contra la LOMQE, les retallades, la 
privatització, les contrareformes universitàries, 
per l’increment del pressupost, la recuperació 
de les beques i les plantilles, la dignificació 
de les condicions laborals. STEPV incorpora 
l’accés diferenciat i la consolidació i estabilitat 
del professorat interí.

DESCOMPTES PER MALALTIA
En el Dia Mundial contra el Càncer, el Sin-
dicat demana la supressió dels descomp-
tes que s’apliquen en la nòmina a les per-
sones amb malalties, també les que han 
d’agafar una baixa laboral per patir càncer.  
14 de febrer

AMB ELS CINC DEL BUERO
Una delegació d’STEPV participa en la con-
centració de suport als cinc del Buero, qua-
tre docents i un activista del 15-M processats 
perquè en 2011, quan protestaven per l’aco-
miadament de 800 interins, van interrompre 
el pregó de festes en el Teatro Buero Vallejo 
de Guadalajara. 

23 de febrer

OPOS D’ART I DISSENY
Es presenten al·legacions a la proposta d’oposi-
cions d’Art i Disseny: mèrits, proves pràctiques 
i titulacions requerides per a les borses de tre-
ball. STEPV insisteix que les convocatòries es 
realitzen a través de processos de consolidació, 
incloent-hi els previstos per a 2017 d’Art i Dis-
seny i algunes especialitats d’FP. 

23 de febrer
CONSOLIDACIÓ INTERINS
Una concentració a la plaça de Manises de 
València reclama la negociació de processos 
de consolidació. També s’insta el Ministeri a 
modificar el reial decret que regula l’ingrés 
a la Funció Pública per a introduir-hi l’accés 
diferenciat.

27 de febrer
PEL NIVELL AVANÇAT 
El nivell avançat del programa educatiu pluri-
lingüe és l’únic que garanteix un plurilingüisme 
real. Per això, el Sindicat demana apostar per 
aquest nivell, que garanteix la competència 
lingüística en valencià i castellà, el domini de 
l’anglés i facilita l’adquisició d’altres idiomes.

28 de febrer
PROFESSORAT 
CONTRACTAT DOCTOR 
La decisió de la Conselleria de no autoritzar 
més contractacions en règim d’interinitat de 
professorat contractat doctor en les univer-
sitats públiques valencianes s’ha trobat amb 
l’oposició d’STEPV, que insisteix en la seua 
legalitat. 

MARÇ 2017
2 de març
MOR ALEJANDRA SOLER
Comiat i homenatge a Alejandra Soler, mestra, 
ferma defensora dels ideals de l’escola republi-
cana i activista fins a la mort, als 103 anys. Ale-
jandra és recordada per la defensa de l’alumnat 
en la Primavera Valenciana o l’acompanyament 
a les Tres Magues en el balcó de l’Ajuntament 
de València.

9 de març
SEGUIMENT DE LA VAGA 
Derogació de la Llei de Qualitat Educativa, de 
les retallades i participació de la comunitat 
educativa en el Pacte per l’Educació són les 
exigències d’una vaga convocada per organitza-
cions sindicals, de pares i mares i estudiantils, 
a l’Estat i al País Valencià. La mobilització dóna 
continuïtat a les protestes per la contrareforma 
del PP.

13 de març
ADDENDA RECOL·LOCACIÓ
STEPV signa l’addenda de recol·locació en en-
senyament concertat, que tindrà una vigència 
des d’aquest curs escolar. El Sindicat insisteix 
que cal desjudicialitzar la paga de 25 anys. S’ha 
de poder sol·licitar l’augment del permís de pa-
ternitat a sis setmanes, així com l’abonament 
de les hores de desdoblaments, en el cas d’al-
gunes famílies de cicles formatius.

14 de març
NEGOCIACIÓ PLANTILLES 
El Sindicat reclama negociar les plantilles en 
la Junta de Portaveus. STEPV reivindica nego-
ciar de manera urgent les plantilles de totes 
les etapes educatives. També exigeix millo-
res en les condicions laborals i retributives, 
la consolidació del professorat interí, l’incre-
ment de l’ensenyament en valencià, entre al-
tres qüestions. 

16 de març
NIVELL AVANÇAT
Una majoria de centres educatius ha optat per 
acollir-se als nivells avançats en el model plu-
rilingüe, segons anuncia la Conselleria d’Edu-
cació. Les mesures començaran a aplicar-se 
el setembre del 2017 en l’etapa d’educació in-
fantil. STEPV considera molt positiu que la ma-
joria de centres opte per implantar els nivells 
avançats, tot i que reclama més dades a l’Ad-
ministració educativa per a fer-ne una anàlisi i 
valoració completa.

23 de març
UNIVERSITAT AL CABANYAL?  
L’anunci de l’Ajuntament de València de cedir 
o permutar sòl públic a una universitat priva-
da en el barri del Cabanyal provoca la reacció 
d’STEPV, perquè és “contrari als interessos 
de la majoria social,  ja que suposa hipotecar 
durant 75 anys l’ús de sòl públic”. L’anunci 
municipal recorda iniciatives anteriors dels 
governs del PP, que els partits que ara go-
vernen la ciutat van denunciar en els tribunals 
de justícia. 

31 de març
OPORTUNITAT PERDUDA    
La Intersindical considera que l’acord sobre 
l’oferta pública d’ocupació del 29 de març, sig-
nat pel Ministeri d’Hisenda i tres sindicats, no 
garanteix la consolidació del personal interí de 
la Funció Pública. En el sector educatiu cal ac-
tivar els processos de consolidació del personal 
interí previstos en l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i alhora oferir les places vacants que no 
ocupa cap interí en oposicions lliures.

ABRIL 2017
2 d’abril
CRIDA A LES TROBADES    
STEPV fa una crida a tota la comunitat edu-
cativa a participar en les Trobades d’Escoles 
en Valencià, “una eina clau en la recuperació 
lingüística i un avanç en el model d’escola pú-
blica, valenciana i de qualitat”. Les Trobades 
evidencien que l’ensenyament en valencià és 
l’educació òptima i capdavantera, una escola 
amb valors de solidaritat, igualtat i justícia que 
garanteix el plurilingüisme real. 

6 d’abril
UNIVERSITAT PRIVADA     

Una delegació d’STEPV es reuneix amb el go-
vern municipal de València per estudiar alter-
natives a la permuta de sòl públic al centre 
privat Universidad Europea al Cabanyal. Els re-
gidors Vicent Sarrià i Sandra Gómez, que pre-
senten la permuta com una possible solució a 
la greu situació del barri, escolten la posició del 
Sindicat, que s’oposa al fet que l’Ajuntament 
afavorisca uns interessos privats que pretenen 
fer negoci amb un dret com és l’educació. 

8 d’abril
JORNADA ESCOLAR     
325 centres d’infantil i primària del País Va-
lencià van votar, el 4 d’abril, per aprovar o 
rebutjar el Pla Específic d’Organització de la 
Jornada Escolar, i més de la meitat van acor-

dar establir una jornada contínua per al curs 
que ve, segons les dades que fa públiques la 
Conselleria d’Educació. El Sindicat anima a 
participar en futures votacions sobre aquesta 
qüestió.

19 d’abril
LLENGÜES MINORITZADES
Més de 300 propostes i comunicacions es pre-
senten, a Barcelona i Vic, en un congrés sobre 
revitalització de llengües indígenes i minoritza-
des, “per capgirar el procés d’homogeneïtzació 
lingüística que pateix la humanitat”, que fina-
litzarà el dia 21. STEPV hi presenta una comu-
nicació sobre “El català en el sistema educatiu 
valencià”. 

MOBILITZACIONS
Una assemblea multitudinària, convocada per 
la CPI i STEPV, acorda mobilitzar-se per opo-
sar-se a la repetició de centre proposada per 
Conselleria, perquè no garanteix la repetició 
de plaça i pot crear greuges comparatius. L’as-
semblea manifesta la inquietud per unes con-
vocatòries d’oposicions que amenacen milers 
de llocs de treball, ja que el sistema no garan-
teix l’estabilitat del professorat interí. 

20 d’abril
ARRANJAMENT ESCOLAR 

El saldo que presenta l’arranjament continua 
sent positiu ja que es creen o habiliten més 
unitats en totes les etapes educatives de les 
que se suprimeixen. Amb tot i això, l’increment 
incompleix les expectatives, donat que les cre-
acions d’unitats són testimonials i es dupliquen 
les supressions en 2n cicle d’infantil i primària. 
El Sindicat entén que cal reduir les ràtios en 
tots els nivells.

28 d’abril
DISCRIMINACIÓ 
PROFESSORAT ASSOCIAT 
La UE anuncia que investigarà la situació del 
professorat associat arran d’un escrit de la pla-
taforma constituïda en la Universitat de Valèn-
cia en què aquests docents denuncien les seues 
condicions salarials i laborals i la discriminació 
que pateixen respecte a altres col·lectius.

30 d’abril
CONSOLIDACIÓ DOCÈNCIA
La Plataforma Estatal per la Consolidació i 
l’Estabilitat del Professorat Interí acorda a Va-
lència accions per a reivindicar la consolidació 
del professorat interí, com ara una gran con-
centració de caràcter assembleari a Madrid, el 
27 de maig.
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_ENSENYAMENT PRIVAT_

A mb la signatura de les patronals 
del sector, l’administració i les or-
ganitzacions sindicals –a excepció 

d’USO–, STEPV subscrivia, el 13 de març, 
l’addenda sobre recol·locació del Document 
sobre la implantació de la reforma educativa 
en els centres concertats. La mesura, que 
va entrar en vigor amb efectes retroactius 
el 28 de juliol de 2016, pot prorrogar-se en 
cursos successius, a proposta de la Comis-
sió de Seguiment. 

La ratifi cació de la signatura va ser ma-
nifestada pel sindicat en la Comissió de 
Seguiment de l’addenda. La representació 
d’STEPV va matisar que la signatura podria 
haver-se culminat amb anterioritat, atés que 
la represa de les negociacions del punt desé 
de la recol·locació es reclamava des de feia 
quatre anys. El sindicat sempre ha conside-
rat una prioritat la reactivació de la borsa de 
centres en crisi, aturada des de 2009: “És ne-
cessari i urgent negociar i actualitzar aquest 
punt, que afecta directament els llocs de tre-
ball dels professionals”. 

Durant l’estiu de 2016, representants 
sindicals i de les patronals es van reunir 

per formalitzar una proposta de document, 
una primera versió del qual va ser lliurat a 
la Conselleria d’Educació al fi nal del juny. 
En la  Comissió de Seguiment del 13 de ju-

liol, l’Administració va presentar un esbor-
rany d’addenda que incorporava una part 
de les esmenes d’STEPV. Es tractava d’as-
pectes que incidien en la responsabilitat 
que ha d’assumir l’empresa per a recol·lo-
car les treballadores i treballadors afec-
tats en el centre d’origen en cas d’haver-hi 
vacant i/o en altre centre concertat de la 
zona si no fóra possible la primera opció. 
La representació del sindicat també va tras-
lladar a Educació la necessitat d’aplicar de 
manera adequada la fórmula sobre les plan-
tilles de l’addenda de 2002. Cal recordar 
que en l’últim arranjament el procediment 
s’havia aplicat de manera creixent, quan 
calia que s’haguera fet de manera decrei-
xent. Finalment, l’Administració va modi-
fi car el criteri per fer-lo més proporcional 
i suprimir així 50 hores, en compte de 75. 
L’aplicació del nou coefi cient permet salvar 
un lloc de treball per cada centre afectat.
En la mateixa reunió del 13 març, la repre-
sentació d’STEPV va expressar la satisfacció 
perquè l’acceptació de les últimes esmenes 
del sindicat en la Comissió de Seguiment del 
28 de juliol.

STEPV SUBSCRIU L’ADDENDA SOBRE 
EL PUNT 10é DE RECOL·LOCACIÓ  
La reactivació de la borsa de centres en crisi, 
una prioritat del Sindicat

ESMENES D’STEPV ADMESES EN EL PREACORD 

E smenes d’STEPV 1. Es modifi ca 
l’apartat b), d’exclusió de la borsa 
del model: «formació i funciona-

ment de la borsa de recol·locació». Aquest 
punt excloïa de la borsa el personal que 
rebutjara un lloc de treball. El sindicat va 
plantejar que hi ha casos que no han de 
comportar l’exclusió de la borsa, com ara 
aquells en què la distància del domici-
li propi al centre no permet escollir-lo i la 
persona afectada es veu forçada a rebut-
jar-lo. Amb la nova formulació, els casos 
confl ictius seran estudiats per la Comissió 
de Seguiment, que prendrà la decisió fi nal. 
A més, STEPV va insistir en la necessitat 
que les vacants ordinàries s’incorporaren a 
l’oferta de centres.

2. Es canvia la redacció del punt 
3 sobre docents de les cooperatives. 
La formulació anterior limitava la re-
col·locació als casos amb contracte la-
boral i deixava fora els cooperativistes. 
3. En el punt 4, s’amplia de dos a tres anys el 
període per a demanar la indemnització legal.
4. S’hi afi g el punt 9, que estableix que en la 
primera sessió de la Comissió de Seguiment 
s’elaborarà el calendari de les negociacions. 

5. Al personal docent recol·locat se li per-
metrà retornar a la borsa en acabar una 
recol·locació temporal. 

L’addenda substitueix el preacord del 
28 de juliol del 2016 i resol la situació del 
col·lectiu docent afectat per la supressió 
d’unitats en els centres. Les tres opcions 
que es podran escollir lliurement són:

1. Recol·locació en el mateix centre, si hi 
ha plaça vacant. En cas negatiu, 

en un altre centre concertat de la zona.
2. Sol·licitud de la indemnització legal 

corresponent pels temps treballat.
3. Opció a sol·licitar l’entrada en la 

borsa d’interins de l’ensenyament públic, 
amb les mateixes condicions establides en 
l’acord de personal interí del 2010.

Com s’assenyala en l’addenda, l’em-
presa estarà obligada a recol·locar el per-
sonal rellevista a temps complet. A més, 
de la borsa de centres en crisi s’agafaran 
de manera prioritària professionals que 
impartisquen els programes específi cs re-
collits en l’Ordre del Pla d’Actuació per a 
la Millora (PAM) –PMAR, PR4, PASE i Com-
pensatòria–, negociada el juny del 2016, 
previ al preacord del 28 de juliol. En aques-
ta negociació, STEPV va presentar unes 
esmenes que van permetre l’aplicació, en 
els centres concertats, dels programes 
PMAR i PR4. Aquests canvis han permés 
mantindre els llocs docents, amb les hores 
corresponents en el programa de diversifi -
cació curricular, extingit amb l’aplicació de 
la LOMQE en el segon cicle de l’ESO. 

En aquesta negociació, 
STEPV va presentar unes 
esmenes que van permetre 
l’aplicació, en els centres 
concertats, dels programes 
PMAR i PR4. Aquests canvis 
han permés mantindre 
els llocs docents, amb les 
hores corresponents en el 
programa de diversifi cació 
curricular, extingit amb 
l’aplicació de la LOMQE en 
el segon cicle de l’ESO

Signades les 
taules salarials 
del VI Conveni 
d’Ensenyament 
Concertat

E l 27 de març es feien públiques les taules 
salarials del VI Conveni d’Ensenyament 
Concertat, signades el dia 3. Es desblo-

queja així la situació del personal d’administra-
ció i serveis (PAS) així com del docent de nivells 
no concertats. La signatura també dóna solució 
al problema generat en el pagament delegat 
com a conseqüència de les retallades aplica-
des per les administracions en 2010 i 2011, i 
que impedeixen establir unes taules salarials 
homogènies per a tot l’Estat, perquè cada co-
munitat autònoma ha aplicat les retallades de 
manera unilateral.

El personal afectat percebrà, amb efecte 
de l’1 de gener de 2016, un increment de l’1% 
en tots els conceptes retributius: salari base 
i triennis, excepte el complement autonòmic 
retributiu, pendent de negociar en cada territori 
amb posterioritat a l’aprovació dels correspo-
nents pressupostos autonòmics.

Nivells concertats
En els nivells concertats s’han acordat dues 
qüestions importants. La primera, fi xa unes 
taules salarials per a 2016 d’aplicació a Anda-
lusia, Balears, Extremadura, la Rioja, Ceuta i 
Melilla. Per als altres territoris, s’amplia fi ns 
al 31 de desembre de 2018 el període transitori 
previst en el VI Conveni. 

Fins a aquest dia, sindicats i patronals 
hauran de negociar en les comunitats autòno-
mes, en funció de les situacions particulars. 
S’atendrà, entre altres qüestions, el sistema 
en què es van aplicar les retallades.  L’acord ha 
de permetre, en els terminis de temps i forma 
que s’establisquen, l’adequació dels salaris als 
fi xats en el conveni en anys successius, d’acord 
amb els PGE. Es garantirà, en tot cas, que les 
mesures no provoquen cap pèrdua salarial.

Nivells no concertats
El PAS i els docents dels nivells no concertats 
podran percebre l’increment corresponent a 
2016 i l’actualització de la nòmina en 2017. Al 
País Valencià, al personal docent amb paga-
ment delegat l’Administració els va actua-
litzar les nòmines el gener del 2016 amb un 
increment de l’1%. Per a aquests col·lectius 
només s’hauran d’actualitzar les nòmines amb 
caràcter retroactiu des del gener del 2017, si 
així ho preveuen els PGE.

En els nivells concertats 
s’han acordat unes taules 
salarials per a 2016 
d’aplicació a Andalusia, 
Balears, Extremadura, 
la Rioja, Ceuta i Melilla. 
Per als altres territoris, 
s’amplia fi ns al 31 de 
desembre de 2018 el 
període transitori previst 
en el VI Conveni

La mesura va entrar 
en vigor, amb efectes 
retroactius el 28 
de juliol de 2016
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FORMACIÓ, MÚSICA I 
CANT EN PLENES FALLES 

D urant les passades Falles, mentre 
les valencianes i els valencians ce-
lebraven unes festes declarades Pa-

trimoni de la Humanitat, l’Escola Sindical 
va tornar a coordinar un projecte de l’INJU-
VE dins del programa Erasmus+.

El projecte “La Música y el Canto: Un 
puente de notas entre España e Italia” va 
mobilitzar 25 joves italians i cinc tutores, 
que entre el 10 i el 17 de març, juntament 
amb altres tantes participants locals, van 
dur a terme una agenda plena d’activitats. 
L’última de totes va fi nalitzar en la matei-
xa plaça de la Mare de Déu a València, amb 
una performance entre les dos cultures i 
tradicions, un acte que va atraure un gran 
nombre de gent que omplia la plaça.

Va ser un èxit, tant per la gent que hi va 
assistir i va gaudir de l’actuació com per les 
massives visites al Facebook del projecte. 
Les xifres del seu èxit no admeten discus-
sió: durant la setmana dels actes es van re-
gistrar 9.294 visites totals; del 14 al 20 de 

març, 4.541 reproduccions dels vídeos dels 
assajos i de l’acte fi nal, amb més de 2.985 
interaccions.

El punt fi nal al projecte el posava l’acte 
organitzat en la seu de València d’STEPV, 
amb un sopar entre tots els participants i 
l’entrega de la documentació Youth Pass i 
certifi cats de participació. Posteriorment, 
el 17 de març, amb molta emoció per part 
de totes les persones participants, ens aco-
miadàrem dels amics italians en el mateix 
aeroport de Manises.

PROJECTES DE MOBILITAT D’ALUMNAT
Des de l’Escola Sindical, el 2 de febrer es 
van presentar nous projectes KA1 dins de la 
convocatòria 2017, sobre els quals el Ser-
vicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE) ha confi rmat l’accepta-
ció. Es tracta de tres projectes amb un total 
de 160 places de mobilitat d’alumnat, que 
són continuació dels projectes dels últims 
quatre anys. També hi ha un projecte que, 
en nom de la Confederació d’STEs, preveu 
la mobilitat de 40 persones d’equips direc-
tius i professorat de formació professional 
dels instituts del consorci, que actualment 
ja ha arribat a més de 15 centres de tot el 
País Valencià i està pendent de valoració 
dels resultats.

Més informació sobre projectes: Escola 
Sindical (ESFMB). Tel. 96 391 91 47 
Correu-e: projectes@esfmb.org

A casa nostra

VISITES A NOUS SOCIS

L es visites als nous socis de l’Escola 
Sindical de Formació Melchor Botella, 
en el marc dels projectes de mobili-

tat 2017, cal destacar que entre el 21 i el 24 
de març una delegació de l’Escola es va des-
plaçar a Derry (Irlanda del Nord) per visitar 
les instal·lacions de la nova entitat associa-
da. En el transcurs del viatge, els represen-
tants de la Melchor Botella van ser testimo-
nis d’un succés històric, la mort de Martin 

McGuinness, líder del Sinn Féin i membre 
destacat en el procés de pau que s’ha des-
plegat en aquest país.

Els socis irlandesos van oferir una visita 
cultural per la ciutat. El guia que va acom-
panyar la delegació valenciana, regidor del 
Sinn Féin de l’Ajuntament de Derry, va expli-
car als membres de l’ESFMB els successos 
històrics que ocorregueren al seu país, par-
ticularment durant els anys setanta i huitan-
ta del segle passat. 

El guia va facilitar tot tipus d’informació 
d’aquells angoixosos anys, també sobre els 
processos polítics actuals. En acabar la ruta, 
el guia va deixar els seus socis valencians 
a la porta de la casa del recent líder mort. 
Com feien la majoria dels habitants de la 
zona, els membres de la Melchor Botella 
van presentar el condol a la viuda i els fa-
miliars del líder republicà. Cal recordar que 
Irlanda viu intensament el procés relacionat 
amb el Brexit, així com diverses denúncies 
de greus actes de corrupció per part dels 
unionistes, entre altres.

JORNADES
Modalitat Títol Hores Inici Lloc

Presencial
Jornada d’expressió oral: 
Parlar en els mitjans 
audiovisuals

10 h Seu STEPV València

Presencial Jornada: Trobada de delegats i 
delegades de prevenció 8 h/edic

Presencial Jornada: Condicions Laborals. 
Qualitat de l’aire en l’aula 8 h 06/05/2017 Seu STEPV València

Continuant amb la formació reconeguda per la 
Conselleria d’Educació i dins dels termes que 
marca la normativa actual, el passat novem-

bre des de l’ESFMB vam presentar l’ampliació 
i modifi cació d’activitats formatives d’STEPV 
per al present curs escolar.

ACTIVITATS 
Modalitat Títol Hores Inici Lloc

En línia Anglés per a docents 30 h 04/05/2017 Aula virtual de l’ESFMB

En línia Ús del drive al àmbit docent 30 h 27/04/2017 Aula virtual de l’ESFMB

En línia Coeducant amb diversos 
llenguatges

50h 17/04/2017 Aula virtual de l’ESFMB

PRIMER SEMESTRE 2017

L’Escola Sindical Melchor Botella (ESFMB) és 
l’entitat responsable de la formació de la Con-
federació d’STEs. Amb aquesta nova respon-
sabilitat, l’Escola Sindical encara un nou repte 

per a coordinar activitats formatives recone-
gudes pel Ministeri d’Educació i adreçades a 
tot el personal docent en actiu.

PLA FORMATIU D’STEPV

TALLERS
Modalitat Títol Hores Inici Lloc

Presencial Taller de desenvolupament 
d’intel·ligència emocional 
mitjançant el treball de 
competències

15 08/04/2017 Seu STEPV València

Presencial Estrés laboral. Prevenció, 
conseqüències i solucions

16 20/05/2017 Seu STEPV València

Semipresencial Taller: Elaboració de mate-
rials de prevenció de riscs 
laborals en el treball

20 h/
edic.

Castelló, València, Alacant 
i en l’aula virtual de 
l’ESFMB

CURSOS
Modalitat Títol Hores Inici Lloc

Semipresencial Una nova mirada al voltant 
de la literatura i l’art des dels 
mrps

30 11/02/2017 Seu STEPV València

Presencial Educar en valors democràtics 
d’una manera crítica i creativa

30 06/05/2017 Seu STEPV València

Semipresencial Pensar, ser i sentir des de la 
discapacitat intel·lectual

30 29/04/2017 Seu STEPV València i a l’Aula 
virtual de l’ESFMB

En línia L’EPA (PLE) l’entorn personal 
d’aprenentatge: una eina per a 
la formació i informació a l’aula

30 20/02/2017 Aula virtual de l’ESFMB

En línia Curs: Intervenció logopèdica 
en trastorns de la veu

30 h 03/04/2017 Aula virtual de l’ESFMB

Semipresencial Curs: Polítiques d’igualtat 
d’Alacant

40 h 16/02/2017 Seu STEPV d’Alacant i a 
l'aula virtual de l'ESFMB

Semipresencial Curs: Les accions educatives 
espanyoles a l’exterior

50 h 29/04/2017 Seu STEPV València i a l'aula 
virtual de l'ESFMB

En línia Curs: Moodle per a docents 30 h 29/03/2017 Aula virtual de l’ESFMB

En línia Curs: Una escola més justa. 
Introducció al concepte de 
renovació pedagògica

30 h 08/04/2017 Aula virtual de l’ESFMB

Semipresencial Preparació de la prova de 
concurs de mèrits per a 
l’exterior

40 h 18/02/2017 Seu STEPV València i a l’aula 
virtual de l’ESFMB

ESCOLA DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

Alumnes del projecte La Música y el Canto

PLA FORMATIU DE LA CONFEDERACIÓ DE STES

Membres de l’ESFMB,  a Irlanda



38 265/ MAIG 2017

Fent camí

La taperera, 
un exemple 
d’intel·ligència 
vegetal (II)
JOAN PÉREZ ALBERO

L a taperera (Capparis spinosa L.) és 
una planta perenne de fulles cadu-
ques que pot arribar a viure uns 30 

anys i que roman en estat letàrgic durant 
la tardor i l’hivern per a despertar a la pri-
mavera, i reiniciar el cicle vegetatiu que 
culmina durant l’estiu amb dos pics de 
floració on es du a terme la funció repro-
ductora. 

És una planta predominantment al·lòga-
ma, és a dir, que realitza fecundació creua-
da. Amb l’al·logàmia es garanteix la variabi-
litat genètica i així les noves combinacions 
d’al·lels dins de l’espècie. 

Abans es creia que C. spinosa era herma-
frodita, no obstant això, estudis realitzats 
en 2008 en les regions desèrtiques de la 
part nord de Xinjiang (Xina), van demostrar 
que és una planta andromonoica. L’andro-
monoècia –presència de flors masculines 
(estaminades) i bisexuals (hermafrodites) 
en un mateix individu– és un sistema sexu-
al que sense ser massa comú el trobem en 
moltes plantes molt properes a nosaltres, 
com ara l’olivera, algunes varietats de meló, 
de síndria, de carabasseta, etc. Es calcula 
que aproximadament el 2% de les angios-
permes el presenten. L’andromonoècia va 
evolucionar a partir de l’hermafroditisme 

per la pèrdua de l’estructura reproductora 
femenina, i és el primer pas en l’evolució 
d’un sistema de reproducció cap a la mo-
noècia –presència de flors unisexuals en la 
mateixa planta–.

Una de les hipòtesis més acceptades per 
a explicar l’evolució des de l’hermafrodi-
tisme a l’andromonoècia assenyala que es 
tracta d’un mecanisme per a maximitzar 
els recursos assignats a les funcions repro-
ductives. D’ací s’ha reportat que les flors 
masculines requereixen menor assignació 
de recursos que les flors hermafrodites i 
s’ha postulat que les plantes hermafrodi-
tes, que sovint s’autofertilitzen, inverteixen 
menys en estructures florals per a atraure 
els pol·linitzadors que les espècies que re-
gularment s’entrecreuen. L’evolució cap a 
un o altre tipus sexual depén de les condici-
ons ambientals en què s’haja desenvolupat 
una determinada espècie i dels mecanis-
mes que haja hagut d’adaptar per a asse-
gurar-ne la supervivència i perpetuació de 
la descendència. 

Se suposa que el desenvolupament de 
flors bisexuals o només flors masculines 
està determinat genèticament per l’expres-
sió dels gens masculins en algun moment 
de la gènesi de la flor. Aconseguir l’èxit re-

productiu dependrà de les condicions ambi-
entals (epigenètica) i dels recursos disponi-
bles. Així, l’augment de flors masculines a 
l’inici de la floració s’explica per l’atracció 
que provoca la seua vistositat als pol·linit-
zadors i també per la necessitat de disposar 
d’abundant pol·len i de qualitat per a asse-
gurar l’èxit de la pol·linització. La disminu-
ció es produeix quan les flors bisexuals són 
germinades, desviant aquests recursos per 
a la maduració dels fruits.

TAPEROTS O NO
El ginòfor de la flor perfecta (hermafrodita) 
és fàcilment distingible en les primeres fases 
de la flor i es desenvolupa al llarg del seu 
creixement. En les flors masculines, la dege-
neració del ginòfor s’inicia en les últimes 
etapes del desenvolupament del capoll amb 
l’atròfia de la tija, just per davall de l’ovari, 
cosa que fa que aquest no es desenvolupe 
totalment com ho fa en les flors hermafro-
dites. És precisament aquesta característica, 
l’andromonoècia de C. Spinosa, la que explica 
perquè unes tapereres observades a la vall 
de Beneixama fan taperots mentre que altres 
no en fan. O si en fan, per què alguns anys en 
fan uns pocs i altres anys no en fan cap?

D urant el mes de gener, representants 
d’STE-Illes, STEPV i l’ONGD Ensenyants 
Solidaris es van desplaçar al Perú i a 

Cuba per participar en distintes reunions i ac-
tes sindicals i trobades pedagògiques. La pre-
sència a Lima i a l’Havana de membres de les 
tres organitzacions europees ha sigut enriqui-
dora, tant per l’interés dels intercanvis amb 
institucions educatives i sindicals dels dos pa-
ïsos de Llatinoamèrica com per l’oportunitat 
d’intensificar la coordinació d’actuacions en la 
lluita per l’emancipació social i la solidaritat in-
ternacionalista. 

AMB ELS ‘CÍRCULOS DE AUTOEDUCACIÓN’ 
Del 25 al 27 de gener, amb el lema “La mobilit-
zació per l’enfortiment d’un moviment educatiu 
popular”, el centre Monseñor Óscar Rome-
ro, a Carabayllo (Lima, Perú) va acollir el XXI 
Encuentro Nacional de los Círculos de Auto-
educación Docente (CAD), amb la participació 
de 120 persones. Els CAD són xarxes locals i 
regionals de mestres innovadors peruans que, 
des de l’autonomia organitzativa i econòmica, 
des de l’arrelament a l’entorn socioeconòmic i 
cultural, generen innovacions educatives estra-
tègiques. La trobada, que incloïa conferències, 
tallers, debats, experiències innovadores i acti-
vitats culturals, va afirmar la vigència d’aquest 
fòrum com a motor del canvi educatiu, des de 
l’impuls a les innovacions educatives. 

L’Institut de Pedagogia Popular del Perú, 
entitat impulsora dels CAD, és una associació 

civil sense finalitat de lucre creada des de la 
confluència de persones compromeses amb la 
pràctica social educativa en sectors populars. 
Està adscrita als corrents de l’educació popu-
lar, en la perspectiva de l’educació alliberadora 
de Paulo Freire. 

Durant l’estada a Lima, la delegació europea 
va visitar centres docents de l’Agustino (Lima) 
per conéixer experiències innovadores i reu-
nir-se amb responsables del Sindicat Únic de 
Treballadors de l’Educació del Perú (SUTEP), la 
Confederació General de Treballadors del Perú 
(CGTP) i la junta directiva de l’Institut de Peda-
gogia Popular del Perú.

Entre els objectius de la trobada cal des-
tacar l’anàlisi de la realitat i les tendènci-
es educatives, nacionals i internacionals, la 
identificació de les experiències dels pro-
jectes d’innovació dels CAD en 2016, l’acti-
vació d’una xarxa virtual de treball per a di-

fondre informació dels CAD i dels projectes 
d’innovació i l’avanç de les línies de treball 
de la pròxima trobada, prevista per al 2018. 

‘PEDAGOGÍA 2017’, A L’HAVANA
La mateixa delegació, a què es va afegir una 
representació de la Confederació d’STES, va 
visitar Cuba per participar a l’Havana en el 

Congrés Pedagogía 2017. Encuentro Interna-
cional por la unidad de los educadores. Més 
de 3.000 educadores i educadors de l’Amèrica 
Llatina i el Carib hi van participar en el gran 
esdeveniment que tenia com a objectius: pro-
moure la integració entre països i la unitat 
dels educadors per a avançar cap a l’accés 
universal a l’educació; una educació de quali-
tat, inclusiva i transformadora; l’eradicació de 
l’analfabetisme; la cooperació solidària per un 
món millor. 

La representació sindical valenciana va in-
tervindre en distints fòrums, on van intercan-
viar experiències amb delegacions sindicals 
de Costa Rica, Panamà, el Brasil, Cuba, Mèxic, 
el Canadà, les Illes Balears, Colòmbia, Tur-
quia i l’Argentina. També van intervindre en el 
Diàleg Continental sobre Educació organitzat 
per una comissió del Parlament Llatinoameri-
cà (Parlatino), la Confederació d’Educadors 
Americans (CEA) i l’SNTECD de Cuba amb una 
ponència sobre «La democràcia en l’escola i la 
situació de l’ensenyament a l’Estat espanyol». 
En el debat hi havia una presència destacada 
de representants del Canadà, els Estats Units, 
Mèxic, Panamà, Colòmbia, Cuba, Veneçue-
la, el Brasil, el Perú, l’Equador, l’Argentina, 
Anglaterra, Portugal, Hondures, Nicaragua i 
Costa Rica.

A més de visitar diversos centres educatius 
de l’Havana, les sindicalistes valencianes van 
intercanviar anàlisis i perspectives de treball 
amb portaveus del Sindicat Nacional de Tre-
balladors de l’Educació, la Ciència i l’Esport 
(SNTCD), la Central de Treballadors de Cuba 
(CTC) i la Fundació Nicolás Guillén. També es 
van mantindre entrevistes amb personalitats 
de l’àmbit de l’educació i la cultura, com ara el 
rector de la Universitat de l’Havana, la secre-
tària general del Buró Sindical i la presidenta 
de la Càtedra de la Dona, ambdues de la ma-
teixa institució.

SINDICALISTES EN FÒRUMS 
INTERNACIONALS AL PERÚ I CUBA  

Fent camí

INTERNACIONAL

NATURA VALENCIANA

Representants dels STE, a Cuba
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Escrits

La importància del nom

BEGOÑA SILES OJEDA

Tots sabem, encara que ho ignorem de ma-
nera conscient, que certs successos poden 

malmetre la nostra existència. Successos atza-
rosos que no només aguaiten la destinació dels 
éssers humans, sinó que són en molts relats 
narratius l’origen de la història. La chica des-
conocida, l’última pel·lícula dels germans Dar-
denne, comença amb una tràgica contingència: 
una xica negra toca a la porta de la consulta 
de la doctora Jenny Davin. Aquesta decideix 
no obrir perquè la visita té lloc fora de l’horari 
d’atenció al pacient. Una negativa que provoca 
l’aflorament del sentiment de culpabilitat en la 
doctora, en trobar-se el cadàver de la xica ne-

gra que crida aterrida al consultori demanant 
auxili, uns quants minuts abans de morir. Un 
sentiment de culpabilitat que la doctora podrà 
superar si aconsegueix enterrar dignament 
aquesta xica, el nom de la qual ningú no sem-
bla conéixer perquè és il·legal. 

Una cadena de successos atzarosos s’em-
basten en aquesta trama de la xica desconegu-
da: la tocada, la negativa a obrir i, com a con-
seqüència, la mort de la xica desconeguda, que 
dóna el títol a la pel·lícula.

Antígona
El suspens de La chica desconocida no s’inter-
roga per qui és l’assassí –com és habitual– sinó 
per qui és la víctima. D’aquesta manera, la 
mirada dels Dardenne emfatitza la part ètica 
i èpica de la protagonista, la doctora Jenny 
Davin, una doctora que vol esbrinar quin és 
el nom d’aquesta xica desconeguda per a ins-
criure’l en la làpida de la sepultura: vol donar 
nom a aquest cadàver perquè la dona puga 
ser recordada. No és un acte banal voler que 
el cos inert d’un ésser humà siga nomenat 
dignament en el seu enterrament, sinó tot el 

contrari, és un acte simbòlic. Un acte simbòlic 
que atorgarà un sentit ètic i humà a aquesta 
cadena de successos atzarosos marcats per la 
violència real.

La chica desconocida és fidel, com les pel-
lícules anteriors d’aquests directors belgues, 
als principis ètics que emanen de l’obra del 
filòsof Lévinas, com els germans Dardenne 
reconeixen. Uns principis ètics que en la seua 
obra sustenten amb naturalitat i sense estri-
dències les seues protagonistes femenines. 
Són unes dones amb l’honestedat i la dignitat 
suficient per a sostindre uns principis ètics, 
tant en l’àmbit públic i laboral com privat i íntim 
que semblen anacrònics en aquesta societat de 
capitalisme neoliberal.

Els films dels germans Dardenne són cine-
ma ètic. La doctora de La chica desconocida no 
va cometre cap error legal, sinó un de moral 
–per això el seu sentit de culpabilitat–. Un er-
ror que ella sap que ha de redimir esbrinant de 
manera heroica el nom de la jove, perquè deixe 
de ser un cadàver anònim i il·legal, i adquirisca 
la dignitat de ser. Com assenyala Lévinas: “Sóc 
estimat, sóc anomenat, per tant sóc”.

Aquest volum té l’origen en les colum-
nes que l’autora va escriure expressa-

ment per a  Allioli durant vora de 13 anys. 
En aquests escrits es poden trobar pen-
saments i observacions, denúncies i exi-
gències, expressats en un to clar, ferm, 
compromés i còmplice amb el professorat. 
Des del seu racó al Baix Vinalopó, Torró ha 
escrit una crònica apassionada en què ex-
pressa els punts negres i els avanços es-
perançats de l’ensenyament en valencià en 
unes comarques d’una especial complexitat 
sociolingüística. Les seues reflexions so-
bre la immersió, els prejuís lingüístics, les 
trobades d’escoles, la formació del profes-
sorat, l’eficàcia del voluntariat o la parella 
lingüística, entre molts altres temes, es re-
cuperen en aquesta edició que ix al carrer 
en una conjuntura política diferent de la que 
va acompanyar les cròniques de l’autora. 

ESCRIT AVUI

Eduard Soler, un 
riberenc imprescindible

FERRAN PASTOR I BELDA

Aquest primer diumenge d’abril hem dinat 
amb l’amic Maurici Belmonte, un mestre i 

escriptor de Castelló de la Ribera. Hem parlat, 
entre altres coses, de les visions culturals tan 
originals dels inques del Perú sobre les quals 
escriu Correré els Andes per tu, el seu darrer 
llibre, una novel·la juvenil. Durant la conver-
sa li he dit que enguany és el vinté aniversari 
d’aquesta columna, Escrit ahir, i que encara no 
tenia molt clar el tema. 

–Home, ací a Castelló tens Eduard Soler, 
que fora de la Ribera és un desconegut.

Unes pinzellades que ha fet Maurici sobre la 
biografia intel·lectual d’Eduard Soler i Estruch 
(1912-1999) m’han acabat de convéncer. De fet, 
coneixia diversos aspectes de la seua obra, so-
bretot els articles de divulgació històrica local 
sobre la Pobla Llarga –n’era el cronista ofici-
al–  que amb tant d’entusiasme vaig llegir en la 
meua joventut. Diré que aquesta mateixa afir-
mació la podria fer molta gent d’altres pobles 
on  va estar cronista, com Càrcer o l’Alcora. I 
sobretot dels que com Castelló de la Ribera, on 
va nàixer i es va criar, Carcaixent o Alzira, ha 
tingut una relació humana especial. La seua bi-

bliografia sobre temes locals és molt extensa 
però com es va dir en 2013 en les XI Jornades 
Literàries a Carcaixent, dedicades monogràfi-
cament a la seua obra, va ser aquest poble –on 
es va casar, vivia i exercia de mestre de Mate-
màtiques– el més investigat i publicat.  

Però quin és l’origen de la seua biografia in-
tel·lectual? Soler i Estruch estudia batxillerat 
en una acadèmia del seu poble i es presenta 
per lliure als exàmens en l’Institut Lluís Vives 
de València. Després estudia Ciències i Arqui-
tectura en les universitats de València i Barce-
lona, respectivament. A les dues ciutats és un 
usuari constant de les millors biblioteques. I 
aprén valencià a través del curs que Carles Sal-
vador publicava en el setmanari El Camí. 

Amic de Casp
En el millor estudi que he llegit sobre la seua 
obra, la introducció d’Enric Salom a la reedició 
que en 1997 fa Bromera dels seus contes, m’as-
sabente  que durant la guerra el mobilitzen i 
arriba a ser oficial de l’exèrcit republicà. En la 
guerra coneix Xavier Casp, una amistat que va 
continuar en la postguerra i que explica que 

l’editorial Torre publique en 1961 el seu recull 
de contes De la ingènua veritat. També consta un 
conte seu en l’antologia Recull de contes valen-
cians –publicat el 1958 per l’editorial Albertí de 
Barcelona, amb pròleg de Joan Fuster–. Soler i 
Estruch va escriure en valencià articles, teatre, 
llibrets de falla...  I també va publicar en altres 
editorials, com Sicània. 

La primera impressió que he tingut després 
de rellegir alguns d’aquests escrits és que s’es-
forçava per fer-se llegir. El recurs de Soler i Es-
truch a dites, expressions i paraules nostrades 
és constant. Comentant-li aquestes observaci-
ons a Jesús Huguet –editor fa molts anys dels 
seus llibres Refranyer de la Ribera i Notícia de 
Pepe Estruch–, em digué que el nostre escriptor 
és molt emblemàtic del bon nivell de la genera-
ció que es va formar abans de la guerra.

Per acabar, vull rememorar la il·lusió que 
vaig viure amb el meu primer “Escrit ahir”, ara 
fa vint anys. Va ser Joan Blanco, sabedor de les 
meues aficions bibliòfiles, qui em va proposar 
escriure aquesta columna. A Vicent Esteve li’n 
dec la denominació. 

ESCRIT AHIR

EN PANTALLA

Des del sud valencià. 
Escrits de Resistència 
i Esperança
TUDI TORRÓ 
El Petit Editor, Carcaixent, 2017
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Coeducació, aposta 
per la llibertat
MARINA SUBIRATS

El llibre obri la col·lecció amb què la publi-
cació digital El Diari de l’Educació obsequia 

els lectors i lectores. En aquest llibre, Marina 
Subirats planteja el repte de contribuir, des del 
treball a les aules, al canvi cultural que supo-
sa fer desaparéixer els models de gènere i el 
cultiu de totes les capacitats humanes de les 
xiquetes, però també dels xiquets. 
Des de la seua perspectiva, l’educació actu-
al ha de facilitar i estimular els canvis en els 
perfils dels homes i de les dones. “Què vol dir 
ser nen? Què vol dir ser nena?”, s’hi pregun-
ta l’autora. Coses molt diferents del que sig-
nificava en el passat. Sovint, però, l’educació 
intenta encara imposar models antics, a vega-
des sense que ningú en siga conscient. Del que 
es tracta ara és d’animar un canvi cultural que 
elimine els prejudicis, els límits imposats a les 
criatures pel fet d’haver nascut amb un sexe o 
amb un altre i perquè puguen ser el que són i 
volen ser amb total llibertat.
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Recuperar i millorar 
el poder adquisitiu

Reduir les hores 
lectives 

Disminuir la ràtio 
d’alumnes/aula

Reduir la jornada 
al professorat major 
de 55 anys

Suprimir els 
descomptes per baixa 
mèdica 

Millorar els permisos, 
les llicències 
i les excedències

Complir la llei 
de salut laboral

Ampliar les plantilles 
de professorat

Millorar els centres 
educatius i dotar-los bé

JA TOCA!
Després d’anys de lluita contra les retallades, un nou govern en la 
Generalitat ha permés revertir algunes injustícies comeses contra 
l’escola pública. Tanmateix, sembla que els nostres drets com a 
treballadors i treballadores han quedat a la cua. 
Ja toca recuperar els nostres drets laborals, per a millorar la 
qualitat educativa i per respecte a la nostra dignitat.




