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És l’hora de la reflexió i la responsabilitat.
El 14 de febrer els sindicats de l’ense-
nyament materialitzaren la vaga de
mestres i professors anunciada en con-

tra del document de bases per a la llei d’educació
de Catalunya presentat pel departament d’Edu-
cació. Més enllà del ball de xifres, cal constatar
que molts ensenyants catalans se sentiren im-
pulsats a seguir la convocatòria, potser més com
a reacció d’un descontentament general provo-
cat per múltiples factors acumulats, que estric-
tament per la lletra d’un document encara inci-
pient. En tot cas, som molts els que pensem que
al sistema educatiu català li cal una renovació
profunda, en alguns aspectes fins i tot una refun-
dació de principis i objectius. No podem ins-
tal·lar-nos en la mediocritat ni ens podem per-
metre el luxe que, per no incomodar certes prer-
rogatives adquirides o, simplement, per la por
que genera tota transformació o canvi perdem
l’actual conjuntura social i política que possibi-
lita reorientar el nostre model educatiu.

ELDOCUMENTDEBASES,encara que molt genèric, en
part ambigu i en ocasions confús i poc agosarat,
planteja una sèrie de transformacions que, al
nostre entendre, van en la bona direcció. Es pro-
posa que els centres educatius es regeixin per un
projecte que, encara que el text no denomina es-
tratègic, orienti i guiï la direcció de la institució.
És a dir, que defineixi quins objectius educatius
volassolir,ambquinsrecursoshadecomptarper
portar-los a terme, en quins terminis els pot
aconseguir i en funció de quins resultats previs-
toscaldràavaluar-los. I, sobretot,ambquinequip
de direcció es vol liderar el projecte. Si per fer tot
això cal professionalitzar les direccions en un
sentit més nord-europeu que mediterrani, enda-
vant! Si aquestes direccions han de disposar d’al-
guna potestat per poder retenir els professors
que es fan seu el projecte de centre i contribuei-
xen a assolir-lo, endavant! Si cal donar més auto-
nomia curricular als centres per tal d’adaptar al
seu contextelscontinguts,metodologies, formes
organitzatives, etc., doncs endavant! Si cal dotar

els equips de direcció de més autonomia finance-
raperferviableelprojectetotcontrolant lagestió
del recursos en funció dels resultats adquirits,
endavant! Isiaixò implicatransformar lacultura
de l’avaluació dels centres i fer que tothom, des
de la seva responsabilitat, hagi de donar comptes
de l’eficàcia de la seva feina, doncs fem-ho! Amb
totes les garanties perquè l’avaluació sigui serio-
sa i formativa i no pas sancionadora o merament
jerarquitzant, però fem-ho!

VINCULAR L’ÈXITACONSEGUIT en els projectes de cen-
tre i en l’activitat docent i investigadora (forma-
ció permanent) de cada professor amb els incen-
tius propis de la carrera docent és, al nostre en-
tendre, un aspecte positiu del document de
bases. No podem continuar amb l’actual sistema
d’incentius, basat només en la pura i simple acu-
mulació d’anys de feina. L’antiguitat, sense la de-
mostració d’una docència meritòria, innovado-
ra, exitosa i actualitzada, només condueix a un
sistemarígid iburocratitzatenquèesprimal’im-
mobilisme i es castiga la creativitat i la innovació.
El professorat té moltes raons per sentir-se dece-
but i desconcertat. Els canvis constants en la le-
gislació educativa, la desorientació a què els han
sotmès els partidismes de tota mena, la incom-
prensió social de la seva difícil tasca, la culpabi-
lització mediàtica que han rebut a partir de certs
informes publicitats, etc., tot això explica un de-
terminat estat emocional.

ARA, PERÒ, ÉS L’HORA DE les responsabilitats. La del
conseller i la dels sindicats; la dels professors, la
de les famílies i la de tothom. Cal un diàleg sense
precondicions. Un diàleg franc i positiu en què es
comparteixi l’objectiu principal de millorar signi-
ficativament la qualitat del nostre ensenyament.
Ara bé, perquè la ciutadania recolzi i faci confian-
çaalsprofessionals,aquestshand’estardisposats
a practicar de forma transparent la rendició soci-
al de comptes dels resultats de la seva. Llavors el
prestigi social dels ensenyants no serà quelcom a
reclamar sinó una conseqüència natural de la
seva responsabilitat i professionalitat.
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Vaga i responsabilitat
“Som molts els que pensem
que al sistema educatiu català
li cal una renovació profunda,
en alguns aspectes fins i tot
una refundació de principis
i objectius”

Papitu

Qui? ¿El de La Llet del Piano,
un dels noms més surrealis-
tes del món de la restauració
en el país del seny? Fa una
setmana l’enterraven. Tot i
que era cornellanenc,
aquests darrers anys vivia

a Sant Cugat del Vallès.
Amb la dona, els quatre fills
–tan sòlids, tan ferits per la
mort del pare– i un grapat
d’amics, en aquesta mera-
vella que és el monestir de
Sant Cugat del Vallès, va
tenir lloc un respons. A més
de la del mossèn, la veu
d’un dels fills. És de les po-
ques vegades que, si allò ha-
gués estat una festa en rot-
llana, jo hauria recordat el
personatge que més va fer
per al llibre dels rècords
Guinness a casa nostra. En

Josep Grugués i Altés ha
circulat pel món, durant 68
anys, amb els ulls picardio-
sos ben oberts, sempre a
punt de proposar-te una
nova juguesca. Tot ho con-
vertia en rècord: va ingres-
sar a la presó Model de Bar-
celona amb més causes que
el Lute. I el ministre de Jus-
tícia, Landelino Lavilla, ja
després de mort Franco, li
va obrir les portes de la
Model per agrair-li que
havia cooperat a apaivagar
un avalot, que hauria estat

greu, d’un grup de presos
comuns per l’amnistia d’un
grapat de presos polítics.

La Llet del Piano venia a
ser com l’oficina des d’on el
Papitu s’inventava històri-
es que semblaven d’histori-
eta gràfica: la paella més
gran del món, la botifarra
més gran del món. Els crí-
tics i gurmets i cuiners de
moltes estrelles haurien es-
trellat, contra el mur dels
gastrònoms impurs, aque-
lles cues llarguíssimes que
connectaven amb una de

les memòries més presents
al nostre país de països: la
de la fam viscuda. I com que
era un home excessiu, sem-
pre, i alhora proper, tendre,
irònic... les noies de casa,
petites encara, quan els
seus pares no hi eren, a
l’hora del sopar, sortien cap
al restaurant del Papitu,
que les tractava com unes
noies eixerides que, aquests
dies, es poden passar hores i
hores explicant anècdotes
d’un personatge que he tin-
gut la sort de conèixer.

EN DIRECTE

Per un
Islam
del poble

Nazanín
Amirian

Un dia Moisès passava per un
camí i va sentir la veu d’un
pastor que deia:“Oh, Déu!
Vull dedicar la meva vida a
servir-te. Pentinar els teus
cabells, acariciar les teves
mans i coure la teva roba”,
entre d’altres paraules
d’afecte. El profeta el va in-
terrompre i el va titllar de
blasfem i groller. L’home,
que no esperava aquesta re-
provació per expressar la
seva devoció sincera, va plo-
rar de vergonya i va marxar.
Déu, que els havia observat,
va retreure al seu enviat:
“La teva missió és fer que la
gent s’acosti a mi, no allu-
nyar-la del meu costat”. I va
afegir: “Jo només necessito
els seus cors, no m’impor-
ten les seves expressions”.
És un relat de Maulana
Rumi, el poeta persa, pare
del misticisme islàmic (s.
XIII). Rumi no només s’hi
rebel·la contra la lectura li-
teral dels preceptes de la re-
ligió, sinó que respon a tres
qüestions d’actualitat: que
és nociu per al mateix credo
la intromissió d’altres entre
el Creador i el creat; que el
mateix déu defensava la
lliure percepció del culte,
que considerava un afer
personal, i que els fidels po-
dien retratar Al·là en la
seva imaginació malgrat el
rebuig dels textos sagrats a
caracteritzar déu amb qual-
sevol forma humana. La ba-
talla després de la mort de
Mahoma entre els ideòlegs
tolerants –que, sense pre-
tendre la reforma de
l’Islam, recorren a la tem-
poralitat d’alguns edictes, a
fer interpretacions alterna-
tives o, fins i tot, a demanar
la separació entre la religió i
l’Estat– amb els anomenats
superficials encara conti-
nua. Quan hi haurà un Re-
naixement? Falta una auto-
ritat coordinadora del
credo i unes circumstànci-
es internes i externes que
no siguin el caldo de cultiu
dels intolerants.

Ignasi
Riera
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