resistencia passives. Porser ens hauria aoradat
que aquestes diversos posicions haguessiii quedac
mes patents, i sobretot que s'haguessin pogut valorar, sospesar. En canvi, és evident que no podíem esperar de trobar cestimoiiis d'hüstilicat
frontal: per eliminar-la, precisament, hi havia
hagiit la Guerra Civil i la depuració, i per aixo
hi havia roe el sistema de cauteles repressives. El
món deis mestres gironins durant el primer franquisme, així, apareix com un món sórdid, esporuguit, pero tamhé matisar. En aquesta mateixa
línia caldriü, segurament, aprotundir en el significar i orientaciü de les escoles privades laiques
(17 escoles, l'any 1947, segons l'estudi), per tal
d'aclarir si aixoplugavcn, o no, algún cipus de
dissidéncia respecte al Régim.
En tot cas, la investigació deixa cambé
molt ciar que el component ideoiogic mes notori del primer franquisme, a nivell escolar, va ser
Tincegrisme catbiic. Mok per sobre d'alcres ingredients. com ara el nacionalisme tradicional
espanyol o la retorica falangista. D'aquí deriva
també la immensa pobresa de la pedagogía de
l'época. És evident que Tautarquisme pedagogic
no podía oferir alternatives ais correnrs i mudéis
europeus; difícilmenr eren reemplazables un Decroly, o un Freinet peí P. Manjón, en definitiva,
i per entendre'ns. Aquest vessant pedagogic,
amb tot, és potser el menys treballat en la investigació, maigrat oíerir pistes suficients per a futures recerques.
Una vegada mes apareix, i es reafirma documentadament, la repressió a qué va veure's
sotmesa la llengua catalana, concretament en
l'amhit escolar. Amb algunes notes d'interés en
refació amb la qüestió del monolingüismc i amb
la ignorancia del castella a determinades iones
de la demarcació (casos de Llanars i Sane Miquel de Campmajor). Perú també en relació
amb l'ús oficial del castella a l'época de la Segona Rcpilblica i de la Guerra Civil, com documenten les Visites d'lnspecció i constata Fautor
en una nota.
La publicació fa, també, un toe d'atenció
sobre la destrucció de documei\ts de l'época, a
vegades per desidia, i alrres cops per voluntat
explícita d'anorrear els testimunis d'un passat
proper. Aquest és un aspecte que cal teñir molt
present a l'hora de valorar el Ilibre, Tenerme dificultat i desgavel! deis fons documentáis procedentsdel franquisme.

Memoria
d'un gran pedagog
PUJOL i FABRELLAS, David,
HI mesire A?i£oiií Baljiíanva í Ros.
Ajuntament d'Espolla.
1992. 75 pp.

A

quest Ilibre recull la vida i
l'obra d'Antoni Balmanya
(1846-1915), mestre descola
i nascut a la Bisbal d'Emporda, com el mareix David
Pujol, que n'és l'autor, Balmanya, que va exercir
el magisteri a Espolia durant mes de quaranta
anys, és una de les figures senyeres d'un ampli i
protund moviment de renovació pedagógica,
que va teñir lloc a Catalunya el primer ter^
d'aquest seglc.
La vida se'ns explica a través d'una documentada i rigorosa cronología i d'un eshós
hiográíic, on es fa palés el seu arrelament i la
seva ínserció en la vida quotidiana i cívica
del poblé d'Espolla. La seva obra s'analitia
també en dues parts: la casca escolar i la labor
cxtraescülar.

Leseóla del mestre Balmanya fou considerada modélica i la realit:ació mes emblemática i
reconeguda n'era el Museu Escolar. David Pujol
té l'encert d'incloure, en un annex, l'inventari
que féu el mateix Balmanya en el moment de
juhilar-se (1908). La seva simple lectura impressiona: mes de 500 monedes diferents, minerals.

llavors, típus de fusta del país, restes arqueoiógiques... algunes de les quals es conserven encara
a l'escola del poblé.
El 1881 va publicar un Ilibre de text ticulac
Primer libro de lectura mtmiísm'M para uso de las
escuelas elemeniales y de párndos, del qual David
Pujol n'ha comptat 33 edicions (la mes recent
datada l'any 1930). Llíbre que l'autor d'aquesta
monografía reprodueix, plana per plana, i en té
75: exactament les mateixes que el Ilibre que
comentem. Aquesta «coincidencia» posa de relleu la cura amb qué s'ha edltat i dissenyat: la
presentado és magnífica i les mes de 20 íMustracions han estat seleccionades i reproduídes
amb gust i amb má destra.
Peí que fa al treball extraescolar, Balmanya
coMahorá de manera desinteressada amb
rAjunlament, amb La Fraternal (Societat de
Socors Mutus d'E'ipolia), que va fundar, amb el
Sindicat Agrícola (Tactual Celler Cooperatiu) i
amb l'Associació Catalanista d'Excursíons
Científiques (ACEC). Fruir de la seva curiosítat
científica fou el descobriment d'una necropoli
hallstática i de diversos monuments megalícics
de l'Alt Emparda.
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Una obra, en definitiva, que vol trencar la
dinámica de l'obih, ¡'amnesia coí^íeciíva, amb el
proposit de superar silencis cómplices, per aconseguir una acceptació crítica i conscient del nosere passat recent. Per aixo mateix, una obra útil
i molt recomanable.

Joan Puigbert i Busquéis
12101 9 4
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Com diu Salomó Marques en l;i presencació, un deis elements importants del Ilibre de
David Pujol el constirueixen els annexos. N'hi
ha dcu i en ells s'hi recullen, a part de l'inventari de I'escola, diverses cartes i arricies de Balmanya; arricies de mesrrcs que parlen de Balmanya i deis seus mérodes d'ensenyament, després d'haver visirat I'escola; extractes de les visires d'inspecció; i a!<;unes ñores necrolo^iques
amb moriu de la seva morr. El Ilibre es complera
amb la relació de la bibliografía i deis fons documentáis consulrars i amb un índe.x onomásric.
Un Ilibre oporrú. Com escriu també Salomó Marqués, "a les porres d'una reforma educativa, aquesta biografía de Balmanya ha de ser un
estímul per ais educadors del final del segle XX;
és e! testimoni d'una persona que es va cultivar i
que va reñir altres prcocupacions i inreressos
intel'lectuals que els esttictamenc académics».
No és sobrer recordar, en aquesta línia, que el
programa deis mestres renovadora gironins descansava sobre dos pilars iguaiment imporranrs:
una profunda renovado pedagógica i una Iluita
constant per la dignificado política i social de
I'escola i deis mestres. Un programa d'una enorme poréncia i aciualitar, quan sembla difícil de
casar l'émfasi reivindicariu deis mestres sindicalistes amb Taíllament, gairebé clandestí, deis
mestres preocupáis estriciamenr per la pedagogía. Es arribada l'hora de refundar el Movímenr
de Mesrres?
No hem de caure rampoc en !a idealització
d'aquests mestres del comen^ament de segle. Ha
plogur molt des de llavors i avui ja no ens
creiem que I'escola pugui resoldre la majoria
deis problemes socials. El pedagogicisme ingenu
condueix a un carrero sense sortida, en no teñir
en compre, tal com ha demostrar per acriva i
per passiva la sociologia de l'educació, que els
problemes de I'escola només es poden entendre
i encarar adequadamenr si ens remerem al que
passa fora de I'escola. Com tampoc no hem
d'obviar que els valürs que sustcntaven l'acció
de mestres com Balmanya eren estrictament els
de la moral católica i ens remeren a un auroritarisme que no encaixa amb I'escola actual.

Home
de molts amics
RIBAS, Benet
El Ilibredel'amism
Edtt. Portic
Batcelona, 1992
288 pp.

B

ener Ribas i Fugarolas, ais
seus vuitanta-cinc anys, i just
poc després de rebre el Premi
d'Actuació Cívica Catalana
de la Fundació Jaume 1, que
confirma, albora, la Creu de Sant Jordi que li
oferí la Generalitar el 1987, acaba de rreure a la
llum un volum titulat: Eí ilibre de i'amisiai.
Benet Ribas, Blanes i Recull son, prkticament,
tres sinónims. Cadascun d'ells, sense els altres
dos, no s'entendria. 1 el Ilibre ho testimonia.
Cada escrit és una manifestacio de fe blanenca.
Cada página, de prop o de lluny, és una evocació de Rfciill. Cada dedicarória es una sentida
expressió del cuite a l'amisrat -d'aquí el rítol del
Ilibre- que Benet ha protessat il-lusionadament
al üarg de la seva vida i que, en faltar el recepror
d'aquesra relació afecriva, es rradueix en un
adéu sincer o en un emocionar record literari,
emparat en la fonnacíó cristiana de l'escriptor.
Dir aixó, hem de ser mes explícits per cal de fer
enrenedor el nostre comentari: i és que gairebé
la rotalitat deis escrits que Benet aplega en
aquesr Ilibre son aquelles ñores necrológiques
sorrides de l'anima que ha anar publicant a Hecull, la revista fundada el 1920 sota e! mestratge

El Hibre de David Pujol, malgrat la seva
senziilesa, és cspecialment significariu, ja que se
sitúa en el camí necessati: el d'estudiar monograficament les principáis figures d'aquell moviment
de renovació pedagógica, que el malaguanyat
Josep Pallach, amb la seva tesi (publicada el
1978), va inscriure en la historia de l'educació
d'aquest país. Aquesta és una feina que caldra fer
i que haura de ser impulsada des de la nova Faculrat de Ciéncies de l'Educació de la UdG.

Xavier Besalú i Costa
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de Ruyra, junceda i altres, i que ell ressuscira el
1949 i ha manringut amb dignitat fins ara.
Notes que no son mers formulismes. sino homenatges sencits ais que s'han avanzar en el camí
del Mes enllá.
Per rao de i'edat, Benet ha anaC acomiadant amics i companys de Iluita i, en glossar la
personalitat deis desapareguts, ha deixat petices
biografíes i breus estampes blanenques, imporrants per entendre la libra d'un poblé que, com
la majoria deis de la Costa Brava, ha sofert mob
tes transformacions i, com diu l'aforisme, moltes
vegades, «a cada bugada ha perdut un llen^ol»,
Josep Faulí, que prologa e! Ilibre, ho subrat11a: "Hi ha, en aqüestes pagines, moka historia
blanenca. Comprar i debatur, Bener Ribas esdevé norari de !a vila mole mes profund que no va
poder ésser-ne el gran i estimar professional de la
notaría que hi fou Maurí», Pero l'auror de les paraules proemials també comenta: -Hi domina,
lógicament, la gent de Blanes; pero és un cosmos
que s'obre generosament i agraída a blanencs
d'adopció i a amics i coneguts que en passar per
Blanes o en apropar-se a la seva genr, hi han deixat la seva empremta i la seva solidarirar». I en
recorda uns quanrs a rail d'exemple, rriats deis
setanta-cinc articles aplegats.
Encara, dones, que el eos del Ilibre ringui
un ro elegíac -com també fa norar Faulí- el
conjunt forma, implícitament, un compendi
doctrinal perqué el que hi ha de comú entre els
personatges recordacs i el mateix autor és la seva
mateixa concepció del poblé, del país i de la fe.
1 sobre aquesta coincidencia s'estructura, ben
perdurable, ramistat, l'amor germanívol. Amor,
patria i fe. gairebé la consigna jocíloralesca, defincix un Ilibre que es llegeix amb gust i que retrata, albora, el taranná de l'autor. D'aquest industrial llerraferit que, amb la seva dcdicació i el
seu mecenatge, creava el 1964 els premis lireraris Recull. ben coneguts arreu deis Paísos Cataians, i continua encara al peu del cañó com a
máxim responsable de la revista blanenca.

Joan Doménech i Moner
95

