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La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis

Catalans, ha organitzat dos actas d'homenatge a la figura del pedagog catalä

Alexandre Gali.

El primer acte, una taula rodona sobre l'obra pedagägica d'Alexan-

dre Galí, tingué lloc el proppassat 27 de maig, a la seu de la Societat, amb

una considerable participacid de representants del camp educatiu a Catalunya.

Hi intervingueren: Jordi Gall, pedagog i fill d'Alexandre Salí; Joan Triadd,

President de la Societat; Lluís Folch i Camarasa, Vice-president de la Societat;

Vicenç Benedito, professor de la Universitat de Barcelona i Miguel Siguen, Di-

rector de l'ICE de la Universitat de Barcelona, com a moderador.

Els membres de la taula rodona coincidiren, des d'angles diferents,

a remarcar la importäncia de la tasca del Senyor Salí en els seus anys d'edu-

cador, tot assenyalant els aspectes més rellevants de la sexta obra i ideologia.

Profundament catalanista, d'arrels cristianes i liberals, palesà vi-

vament les sayas preocupacions, aportant a la pedagogia catalana conceptes

extremadament avançats per al seu temps. La llibertat, la dignitat humana, la

conducta del nen, de l'home, la responsabilitat, l'activitat cultural, el nivell

de coneixements de l'alumna, la lleialtat a l'escola activa, les sa yas investi-

gacions i estudis pedagògics (bilingöisme, mesura de la comprensid escrita,

didàctica de la història, didäctica de la llengua - l'acoló reciproca llengua-

mentalitat	 l'organització escolar, la concepcid d'avaluació) i a lluita

per una Catalunya vertebrada, esdevingueren les notes mes significativas de la

selva tasca de creador, pensador, estudids, historiador i lliutador, molts cops

en circumstäncies adversas o marginadas, i que el van fer "sastre de mestres"

en uns anys plens de trasbalsos polítics 1 socials, "una pedra de toc molt va-

luosa", com va dir en Folch i Camaresa, i "en Alexandre Salí tot és pedagogia",

com va dir en Joan Triadd.
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Hom esmenth la futuribilitat del seu pensament pedagbgic, de la

seva tecnica de la didhctica, la so ya tasca d'experimentaci6 i

avui, en la Universitat de Barcelona, en l'ICE, i en la

Generalitat de Catalunya, de les seves idees educatives, dels seus ese

tudis pedagbgics.

Tambg foren motiu de reflexig les diferencies que envoltaren el

Sr. Galt respecte als seus coetanis. Les circumstbncies sociopolftiques

i ideolbgiques pesaren sobre l'esperit educatiu d'aquells anys. Dubtant

del catalanisme dels qui seguien la lfnia educativa de la Institucig

Lliure d'Ensenyança, i dels qui essent catedrhtics d'Universitat feien

de mestres, ell continuh en el seu Blanquerna, essent un "mestre" dins

els mestres renovadors de la Pedagogia a Catalunya.

El dia 2 de juny, al salg Torpes Garcia de la Generalitat de Cata-

lunya tingug lloc el segon acte. L'acte, presidit pel Molt Honorable Pre-

sident de la Generalitat, Jordi Pujol, tamb g acollf una genereci g d'edu-

cadors de diverses entitats i institucions, aixf com antics alumnas de

l'Escola Blanquerna i de l'Escola Normal de la Generalitat, i els fami-

liars d'Alexandre Salí, els seus fills, Raimon, Francesc i Jordi. Cobre-

sidiren l'acte: Raimon Salí; l'Honorable Conseller d'Ensenyament, Joan

Guitart; el President de la Societat Catalana de Pedagogia, Joan Triadd;

el Secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, Ramon Aramon, i Antoni

Badia i Margarit, ex-rectorde la Universitat de Barcelona, que pronuncia

una conferancia sobre "Alexandre Salí: l'home, el pedagog", glossant la

figura del mestre i situant-la en el seu context histbric, tot dient que

el Sr. Salí forma part d'una generaci g d'homes amb il.lusions, d'homes

renovadors en el camp cultural, i esmentant la seva contribuci g a la

sociolingöistica, mitjançant l'estudi del problema del bilingilisme. Va fer

recordança,tambg , de les seves experihncies com a alumne de l'Escola Bien-

querna.

El President Jordi Pujol record i esmenth els seus primers con-

tactes amb el Sr. Salí, deguts a les inquietuds per la nostra llengua.

Assenyalà l'esforç del pedagog en el seu treball col.lectiu i voluntaris-

ta i la seva incidbncia decisiva per a Catalunya. Tamb g assenyalb que,

malgrat que les circumsthncies histbriques són diferents, tamb g , are, hi

ha homes amb il.lusions, i que el dhficit educatiu a casa nostra gs tema



primordial a l'hora de repartir els pressupostos a Catalunya. En acabar,

pales& la importäncia que té el mestre a l'escola, tot remarcant que hi

ha escales mal condicionadas que tenen uns bons mestres, i escoles ben

condicionades amb mals mestres. El risc, digué, és que el mestre esdevin-

gui un funcionari de l'ensenyament, perpub si aixb succeis, l'esperit de

fer pais, l'esperit de formar homes i de millorar el nivell educatiu dei-

xaria d'existir. Homes com Alexandre Galí són el símbol i l'estímul per

a no aturar—nos mai en la nostra tasca de lluitar i treballar per Catalunya

i defensar-la.
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