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Els professors de català dels
anys cinquanta i seixanta
Enric Larreula

E

n la dècada dels anys cinquanta, malgrat les
enormes dificultats que hi havia, es van portar
a terme valuoses iniciatives per a la formació de
nous professors de català. I alguns mestres i professors «d’abans de la guerra» com Joan Triadú,
Artur Balot, Pere Elias i Busqueta, Eduard Artells,
i tants d’altres, es van convertir en focus d’irradiació de coneixements i de compromís per a salvar la
llengua. També altres persones més joves hi van col·
laborar, com Josep Tremoleda, que ja a principi dels
cinquanta, amb un grup d’amics sardanistes i sota el
nom de «Amics dels Castells i Monestirs» van organitzar classes de català al Club Diagonal a càrrec
dels professors Artur Balot i Antoni Jaume. Anys
després el senyor Tremoleda va anar a parar a les
classes de Joan Triadú i, influït per aquell ambient,
es va dedicar a organitzar classes de català per a un
gran nombre d’entitats o parròquies de tot el país.
En poc temps va muntar una cinquantena de cursos
sota l’eslògan «20 lliçons de català per a perdre la
por… a llegir i escriure». Els professors per a atendre
aquests cursos eren reclutats entre els alumnes de
Joan Triadú.
Tanmateix, alguns dels cursos que, ara aquí, ara allà,
s’anaven engegant, s’havien de fer amb la màxima
dissimulació, ja que fins ben entrats els anys seixanta
el Govern Civil els clausurava tan bon punt els descobria. Aquesta situació creava una gran inseguretat
en els estudiants, que temien ser fitxats per la policia
a causa del delicte d’aprendre català. Els professors
intentaven animar-los, i fins i tot els ocultaven tant
com podien les accions repressives i de tancaments
d’altres cursets per part de la policia perquè el temor
i la desmoralització no s’apoderessin de tot l’alumnat
i s’estronqués la transmissió secreta de la normativa.
Va ser a l’entrada de la dècada dels seixanta quan
part de la societat més conscient va aconseguir organitzar-se i crear una infraestructura capaç de remuntar mínimament la situació de marginació total a què
s’havia vist abocada la llengua catalana. Tant va ser
així que Eduard Cardona, dins la campanya que es
va fer contra Luis de Galinsoga, va resumir aquesta

represa cultural amb una frase que es va fer famosa:
«Catalunya té la iniciativa.» Així tenim que a l’octubre de
1959 va sortir la revista Serra d’Or, l’11 de juliol de 1961
va ser fundat Òmnium Cultural, al desembre de l’any
1961 va aparèixer Cavall Fort. Pocs mesos després
es va crear Edicions 62. Alhora que s’iniciava el moviment de la Nova Cançó. També el 1962, els professors Albert Jané, Enric Gual, Maria Eugènia Dalmau i
Josep Ibàñez van publicar Signe, que va modernitzar
els llibres de gramàtica per a aprendre català, alhora
que posava de moda alguns dels poemes d’alguns
dels nostres poetes més insignes: «Oh, que cansat
estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra…»,
de «Assaig de càntic en el temple», d’Espriu. L’any
1965 es van poder reprendre els estudis de Filologia
catalana a la Universitat, i també s’engegava l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
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Pel que fa a la formació de professors de català,
el senyor Joan Triadú va parlar-ne amb la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i d’aquestes
converses en va sortir la creació de la Junta Assessora
per als Estudis de Català (JAEC), amb les finalitats
de: 1) crear un cos eficient de professors de català; 2)
organitzar els cursos especialitzats per a la preparació
dels professors; 3) fer la tasca d’assessorament tècnic
per a cursos orals o per correspondència, i 4) exercir
el control acadèmic en contacte continuat amb el professorat que en depengués. Els primers exàmens de la
JAEC van tenir lloc l’any 1962, en què 39 alumnes van
obtenir el grau elemental, i 27 alumnes el grau mitjà.

13

escoles era descoratjadora, ja que, tret d’algun cas
esporàdic o del petit nucli d’escoles privades vinculades a la figura d’Alexandre Galí, i que l’any 1965
van constituir l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la
gran majoria de les escoles presentaven una descatalanització absoluta. I aquesta circumstància s’anava
agreujant dia a dia, ja que s’allargava perillosament el
trencament generacional de joves que s’incorporaven
a la vida civil amb total desconeixement de la llengua
escrita, i perquè alhora grans contingents d’immigració anaven omplint carrers, barris i ciutats de persones de parla castellana, que, ni que fos involuntàriament, condicionaven i coaccionaven encara més els
catalans a no usar la seva llengua.

Entre els professors formats els primers anys, n’hi
havia que tenien un gran interès pels estudis filolò- Pel que fa al meu cas particular i justament relacionat
gics o gramaticals, però la majoria ho va fer per la amb aquest tema, puc dir que a mi em va «reclutar»
situació d’emergència cultural i nacional que vivíem. per a fer de professor la senyora Carme Garsaball a la
I en aquesta aventura,
primera i irrepetible Universitat
llevat de les més vinculaCatalana d’Estiu de Prada de
L’any
1965
van
constituir
des al règim, van particiConflent, l’agost de 1969.
par-hi persones de les més
Enmig de l’eufòria generalitl’Associació de Mestres
variades ideologies, fins i
zada que hi sentíem els assisRosa Sensat
tot algunes que podríem
tents, la senyora Garsaball em
dir que «havien guanyat la
va proposar de fer classes de
guerra» van incorporar-se aviat a la tasca col·lectiva català, pagades per Òmnium Cultural, en una escola
de salvar la llengua. Pel fet de ser la llengua (com a d’un barri de Barcelona que jo ni sabia que existia:
principal senyal diferenciador i identificador del grup el Bon Pastor. Tot i les meves prevencions inicials,
nacional) atacada amb virulència pel règim, va ser perquè no era mestre ni professor de res, em va
alhora idealitzada per bona part dels catalans, entrant acabar convencent.
en un procés de retroalimentació identificadora en
el qual es canalitzaven les esperances de milers de El primer contacte que vaig tenir amb aquell barri em
vençuts… dels dos bàndols. Salvar la llengua era va produir un xoc extraordinari: on havia anat a parar?
salvar el país, ja que, mentre aquí es parlés català, Era com si hagués sortit de Catalunya, perquè allà
Catalunya no hauria desaparegut i, per tant, un nou no parlava català ningú. És cert que pels carrers de
redreçament era possible. D’això en tenia conscièn- Barcelona cada cop senties més persones que parlacia tothom: els qui atacaven i els qui es defensaven. ven castellà, però els qui parlaven castellà eren uns
Per això, uns i altres es veien obligats a no cedir en altres, uns desconeguts, una minoria; en canvi, en
les seves posicions.
aquell barri parlava castellà tothom. Allà vaig descobrir una Barcelona desconeguda per a mi, plena de
Durant els anys seixanta un bon nombre de professors grues de construcció, que creixia i canviava amb gran
de català es van poder col·locar com a correctors en rapidesa. Aquell va ser el meu primer contacte perles diverses editorials que anaven apareixent i editant sonal, total i directe amb el fenomen de la immigració
en català, i alguns altres van aconseguir fer classes espanyola acabada d’arribar en un país que ni sabien
en les diferents entitats culturals, orfeons, centres sar- que existia. Per tant, les meves idees sobre llengua,
danistes, excursionistes, parròquies o cases particu- país, resistència cultural i recuperació històrico-polars on es podien organitzar. I a partir de la represa lítica, allà no tenien cap sentit ni cap complicitat. En
l’any 1965 dels estudis universitaris de Filologia cata- tot cas, si volia que els hi arribessin a tenir s’hi havia
lana, als professors inicials s’hi van anar afegint estu- d’entrar d’una altra manera.
diants joves que combinaven el fet d’estudiar amb fer
classes de català.
Allà vaig comprendre que, o fèiem tot el que poguéssim per donar-nos a conèixer als qui venien de fora,
Però si l’extensió dels cursos entre els adults anava ens interessàvem pels seus problemes, ens hi baraconseguint una difusió relativament notable, si tenim rejàvem, ens els estimàvem i ens hi fèiem amics; i,
en compte les dificultats de l’època, la situació a les de retruc, aconseguíem que ells s’interessessin per
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nosaltres, pel nostre país, per la manera que tenim
d’anomenar les coses, per la nostra lluita, o no ens
en sortiríem. Dit d’una altra manera: o els integràvem
o ens desintegraven, perquè eren més, molts més…
Era una escola parroquial de nenes, algunes de les
mestres eren monges, i d’altres, no. Havia d’ensenyar català a totes les alumnes, de les petites a les
grans. Vaig comprendre que allà no podia utilitzar cap
dels recursos per a ensenyar català que jo poc o molt
coneixia. Allò no anava de gramàtica, anava de… d’engrescar-les a conèixer i estimar el país on havien anat
a parar i la manera com aquí s’anomenen les coses.
M’ho havia d’inventar tot.
El cas és que les nenes esperaven l’hora de català
amb il·lusió, perquè eren classes diferents de les que
rebien habitualment de llibre, llibreta i memòria. Per
a elles, i de vegades també per a mi, cada classe era
una sorpresa. Depenia de cada curs, és clar, però
els omplia la pissarra de dibuixos de coses diverses,
cada dia d’un tema diferent, i els explicava històries
de països llunyans, d’aventures i, naturalment, d’històries de casa nostra. Els feia escoltar cançons de
Lluís Llach, Maria del Mar Bonet… Fins i tot un cop hi
vaig fer venir en Xesco Boix. Van representar funcions de teatre que jo mateix els escrivia i en les quals

involucrava les mares que havien de cosir-los les disfresses. Els deia que vivien en un país tan bonic i
divers que tenia des de congestes de neu perpètua
a les altes muntanyes del nord fins a grans palmerars a les terres del sud. Un dia els vaig comentar la
bellesa dels camps de tarongers del País Valencià,
i en acabar, la mestra —que tot i que parlava castellà em va dir que era valenciana—, emocionada, em
va preguntar: «¡Qué bonito lo que usted cuenta! ¿En
qué Escuela Normal ha estudiado, porque a mí no me
enseñaron nada de esto», naturalment.
Penso que aquell «primer curs de català» fet a l’Escola Parroquial del Bon Pastor l’any 1969 va ser tot
un èxit, tant per a les alumnes com per a l’escola, i
per als mateixos pares. Per això, davant l’ambient
favorable que s’havia creat al barri, l’any següent l’escola pública dels nens també va sol·licitar classes de
català. Davant d’aquell resultat, jo pensava: «Si, ni
que fos com ara, una estona a la setmana, poguéssim
ensenyar català a tota aquesta canalla que ens arriba
de fora, explicar-los qui som i com és el país on viuen,
com canviaria tot…!» Per això, quan després de tants
anys i tants esforços, i d’haver aconseguit finalment la
tan somiada escola catalana, veig l’ús que d’aquesta
llengua fa la gran majoria d’infants i joves del país,
m’envaeix una profunda sensació de tristesa.

Algunes de les anècdotes que vaig viure al
Bon Pastor o que es deriven d’aquells cursos

Q

uan, l’any 1969, vaig començar a fer classes de català a l’Escola Parroquial del Bon Pastor, de Barcelona, la presència de
la llengua catalana en aquella zona era tan desconeguda, i tan
insòlit i destacat que algú hi parlés català, que, quan ens trobàvem pel carrer, algunes de les meves petites alumnes em saludaven dient-me: «¡Hola, catalán!», «¡Adiós, catalán!», i això va fer
creure a algunes de les mares que les acompanyaven que me’n
deia. I així m’anomenaven: «Buenos días, don Catalán, ¿que
dice mi niña que harán una función de teatro en la escuela?»…

T

anmateix, per a mi l’anècdota més transcendental de tot plegat és que aquell noiet, fill de família obrera,
que vaig ser, que a catorze anys va entrar a treballar en una fàbrica; que a divuit anys se’n va poder
escapar tot dibuixant historietes d’aventures; que per un problema que va tenir a la vista fent la «mili» va
haver de deixar el dibuix i dedicar-se durant anys a vendre llibres catalans per les cases, a causa d’aquell
primer curs de català fet a l’Escola Parroquial del Bon Pastor, va reorientar definitivament la seva vida. I ja no
he deixat mai més aquesta feina de professor de català, ni d’intentar formar nous ensenyants, ni d’escriure
contes i novel·les perquè els nens i joves d’aquest país trobin atractiu llegir i, si tenim sort, molta sort, pensar
i parlar en català. I, què voleu que us digui?: aquesta feina m’ha fet feliç. Carme Garsaball, gràcies, maca!
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