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SOBRE ELS ORIGENS DE LA MODERNITZACIO
DE LA DIDACTICA DE LES CIENCIES NATURALS
A CATALUNYA

Lluis Sole i Sabaris ** Rebut : juliol 1977

SUMMARY
On the origins of the modernization of the natural sciences ' didactics in Catalonia

The author traces back the roots of modern teaching of natural sciences in Catalo-
nia. There are two main fields in this origin: one is autochton and is representated by the
general pedagogical orientations conducted by Alexandre Gall, Pau Vila, Eladi Homs, Joan
Bardina, Manuel Ainaud and Artur Martorell, and the other is more or less influenced by
the pedagogical ideas of the Institution Libre de Ensenanza and related centres, as the
Escuela Superior del Magisterio and the Instituto-Escuela at Madrid. The main figures in this
second field are Palau i Vera, Hermenegildo Giner, Estalella, Cazurro, Rosa Sensat, Cassia
Costal, Margarida Comas, Miquel Santalo and others.

En un treball anterior, dedicat a Fes-
tat en general de les ciencies naturals a
Catalunya durant aquests darrers cin-
quanta anys, assenyalava ja, un xic de pas-
sada, la gran transformacio de la didac-
tics de l'ensenyament experimentada gra-
cies a les innovations introduides en la
metucfologia pedagogica en general per
cfiverses institucions publiques i privades,
dry de l'escola primaria fins a la univer-
sitat.' I si be aleshores intentava de si-
tuar en el seu hoc meritori alguns dell
docents que mes contribuiren a aquesta
translormacio, no en vaig cercar l'origen
ines llunya, taut perque aqucst no era el
motiu concret de la nota corn perque cor-

responia a un temps un xic apartat del
periode que hi estudiava.

Ara, amb mes calma, crec que val la
pena d'esbrinar les arrels d'aquesta trans-
formacio pedagogica en el camp de les
ciencies naturals. En realitat, la innova-
cio, com succeeix sovint en molts d'aquests
moviments, no sembla fruit exclusiu d'una
sofa persona, sing mcs aviat d'esforgos
d'oricntacio semblant que seguiren diver-
sos carnins convergents, en un moment
madur perque es produis aquell canvi.
Altrament, es inconcebible una tal trans-
formacio isolada en el camp de la didac-
tica escolar, car forcosament havia de res-
pondre a una renovacio pedagogica gene-

Aquest treball cs dedicat a la memoria dcl Dr. Candel i Vila.
** Departament de Geomorfologia i Tectonica. Facultat de Geologia. Universitat de Bar-

celona. Gran Via, 585. Barcelona-7.
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ralitzada i adhuc a un clima del pals que
afavoria la renovacio total de l'ensenya-
ment. Pensem que, d'una banda, s'havien
iniciat a Europa les inquietuds per una
escola nova i racionalitzada, l'anomenada
poc despres escola activa. Ferrer i Guar-
dia 1'havia coneguda a Franca durant 1'e-
xili, i molts pensionats hi havien entrat en
contacte a Belgica, Suissa, etc. De l'altra,
a Catalunya el moviment literari i poli-
tic de la Renaixenca havia desvetllat la
pruija, en tots els ordres, de fer un pals
mes civilitzat i culte. Aquests dos movi-
ments, Fun internacional, l'altre autocton,
coincideixen, i el segon accelera unes in-
novacions que potser s'haurien introdult
mes lentament. Aixi, es crew a comenga-
ment de segle un clima extraordinaria-
ment favorable per a dur a terme aquella
transfor nacio.

L'AMBIENT PEDAGOGIC DE
COMENCrAMENT DE SEGLE
I LES CIENCIES NATURALS

Recordem breument com era en comen-
car el segle 1'estat de les ciencies naturals
a Catalunya.
A la Universitat de Barcelona no hi havia

practicament un ensenyament idoni de les
ciencies naturals; hi havia, en canvi, amb
uns noms o altres, 1'ensenyament de la
matematica, de la fisica i de la qufmica.
La llicenciatura de ciencies naturals no
s'hi introdueix fins 1'any 1910, gracies als
esforcos del Dr. Odon de Buen, secundat
a Barcelona per Hermenegildo Giner de
los Rios i des de Madrid-per Ignacio Boli-
var. El Dr. Odon do Buen professava l'ense-
nyament de la zoologia, de la botanica i
la mineralogia, dues assignatures que cur-
saven els estudiants de primer curs d'al-
tres llicenciatures (ciencies, farmacia, me-
dicina), com a materies complementaries,
i de la cristallografia, que interessava els
quimics. Era 1'6nic titular en ciencies na-
turals que exercia oficialmente a la uni-
versitat, car dificilment es podien trobar
a Barcelona, abans del 1910, altres llicen-
ciats d'aquesta especialitat, la qual unica-
ment es cursava, abans d'aquesta data, a
la Universitat de Madrid. Algunes inicia-
tives locals procuraven suplir aquesta de-
ficiencia, com la Institucio Catalana d'His-
toria Natural, societat savia fundada 1'any
1900, el Museu de Ciencies Naturals, sos-
tingut pel municipi barceloni des del 1878,
el qual aviat agrupa un selecte grup d'in-

vestigadors, com Bofill i Poch, Maluquer,
Segarra, Codina, Aguilar Amat, Marcet,
Font i Quer, etc.' En aquest ordre d'inicia-
tives cal situar l'escola geologica del Se-
minari Conciliar, fundada pel canonge Al-
mera I'any 1876? Tambe cal destacar les
activitats d'alguns centres excursionistes
i mes tard els Estudis Universitaris Cata-
lans, organitzats per la diputacio el 1903,
i els Estudis Normals ordenats per la Man-
comunitat el 1919.
En el camp de l'ensenyament secundari,

cal recordar que aquella epoca no hi ha-
via a Barcelona cap mes centre oficial
que l'Institut Balmes, installat a 1'edifici
de la Universitat i del qual era professor
de ciencies naturals Manuel Cazurro Ruiz
(1865-1935), a qui em referire mes enda-
vant, que el 1913 havia succeit a l'anterior
catcdratic, Antoni Mir Navarro. En les
institucions privades dedicades' al segon
ensenyament figuraren, entre el jesuites, el
P. Barnola, botanic, i l'embrioleg P. Jaume
Pujiula,' director del Laboratori Biologic
de Sarria, installat des del 1916 a Barcelo-
na; entre els germans de Ia ^Doctrina Cris-
tiana hi havia Senen, d'origen frances, bo-
tanic; i encara algun escolapi afeccionat
a les ciencies naturals, com el P. Manuel
Bordas. Desconec completament llur obra
pedagogica en l'aspecte que aqui interes-
sa, pero em sembla que, si be la presencia
d'alguns dells com a docents devia influir
a donar un caracter practic a les cien-
cies naturals, es probable que, com en
molts d'altres centres, es reduis, en gene-
ral, a mantenir els famosos gabinets d'his-
toria natural, on, en vitrines sovint polso-
ses, es guardaven uns quants animals dis-
secats i minerals i roques, que encara he
concgut en algunes d'aquelles institucions
i que solien acabar arraconats com a tras-
tos veils. En el millor dels casos aquests
objectes naturals servien per a illustrar les
explicacions dels professors; almenys em
consta que era aixi en les classes dels
germans de la Doctrina Cristiana. Sem-
blantment devia succeir als restants insti-
tuts nacionals i centres privats de Catalu-
nya, si es que no es queia en la rutina me-
moristica del llibre de text poc o molt ben
explicat, perque, com diu Brucker, « 1'ense-
nyament de la botanica sense plantes, de
la zoologia sense animals son petits crims
que no perque passin sovint son menys
imperdonables».
En 1'aspecte que aqui em proposo d'es-

tudiar, em sembla que mereix una aten-
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cio especial l'escola primaria s per on co-
menca la regeneracio pedagogica, corn a
fruit tarda de la Renaixenca, la qual tenia
com un dels punts essencials l'ensenya-

ment en la propia llengua, acceptat pet

Primer Congres Universitari Catala, cele-

brat 1'anv 1903. El moviment s'havia ini-
ciat el 1898 amb la creacio de 1'escola cata-
lana de Sant Jordi, dirigida per Flos i Cal-
cat, i ]'any segi ent amb la fundacio de 1'As-
sociacio Protectora de 1'Ensenyanca Ca-
talana, la qual el 1923 havia assolit 10.000
socis, organitzava concursos de cultura ca-
talana entre les escoles i s'esmercava a pu-
blican en catala els millors llibres d'ense-
nvament. En I'aspecte pedagogic general,
cal recordar el paper capdavanter de 1'Es-
cola Horaciana, creada per Pau Vila el
1905 i que subsisti fins al 1912; FEscola
Moderna de Ferrer i Guardia, iniciada el
1901, on donava conferencies, entre altres,
Odon de Buen, i que ]'any 1905 havia arri-
bat a tenir solament a Catalunya quaranta-
set sucursals; el Mont d'Or, nascut el 1905
amb Palau Vera i regentat despres per
Manuel Ainaud i, des de 1913-14, per Pau
Vila; FEscola de Mestres, organitzada per
Joan Bardina el 1906, la qual subsisti fins
al 1910; les escoles populars del districte
VI, dirigides per Torres Ullastres en la pri-
mera decada de segle, i les del districte II,
mes burgeses, a carrec, per un temps, de
Salvador Genfs, un dels primers defensors
de 1'ensenyament cn catala; les escoles de
la Sagrada Familia, crcades el 1910 per
Mn. Gil Pares; 1'escola de Vallparadis,
fundada el 1911 a Terrassa per Alexandre
Gale. Son escoles en gran part « d'aficio-
nats», segons Alexandre Gall. Representen
un conjunt d'iniciatives privades quc sem-
braren la bona llavor i que pocs anys des-
pres Toren secundades per les corpora-
cions publiques catalanes, amb la crea-
cio, el 1914, per part de l'ajuntament de
Barcelona, de FEscola del Bosc, sota la di-
reccio de Rosa Sensat, les escoles Montes-
sori, iniciades per Palau Vera amb la de la
Casa de Maternitat i ampliades despres
pel municipi barceloni. Els esforcos foren
coronats finalment amb l'esplendida flo-
rida de 1'escola publica graduada, patro-
cinada pel municipi, el qual havia ja de-
mostrat la scva profunda preocupacio per
]'ensenyament a partir del celebre i po-
lemic pressupost de cultura de ]'any 1908,
inspirat, segons sembla, per Lluis de Zu-
lueta, Bardina i Pere Coromines, i pro-
pulsat per Hermenegildo Gincr. D'altres

iniciatives publiques o privades es pro-
dueixen simultaniament, i reflecteixen la
inquietud del final de la primera de-
cada i comencament de la segona, corn ]a
creacio, el 1913, per part de la diputacio,
del Consell d'Investigacio Pedagogica, del
qual fou nomenat secretari Eladi Horns i
dos anys despres Alexandre Galf, que tot
seguit funda la Biblioteca de Pedagogia;
FEscola d'Estiu, comencada el 1914, crea-
cio d'Eladi Homs; la publicacio dels <Qua-
derns d'Estudi», iniciada el 1915 per Euge-
ne d'Ors; la Comissio de Cultura de l'A-
juntament, amb Manuel Ainaud, el 1916;
els Estudis Normals de la Mancomunitat,
el 1919; l'ambicios projecte de creacio de
trenta-set grups escolars per part de 1'a-
juntament, el 1916. Entretant, tambe la
Junta para Ampliacion de Estudios e In-
vestigaciones Cientificas, creada I'll de
gener de 1907, pensionava uns quants pe-
dagogs perque anessin a ]'estranger. De
la iniciativa es beneficiaren, entre altres,
Pau Vila i Rosa Sensat. Eladi Horns, d'al-
tra banda, era enviat als Estats Units per
Prat de la Riba, el 1910. El 1922 comenca
de publicar-se el « Butlleti dels Mestres»,
revista interessant d'orientacio pedagogica
tramesa gratuitament als mestres de Ca-
talunya. Finalment, el 17 de gener de 1922
una ordre ministerial establia, d'acord
amb l'ajuntament, el Patronat Escolar
Municipal, que en el futur havia de vetllar
per 1'obra dcls Grups Escolars, iniciada
pels Grups Baixeres i La Farigola (seguint
la pauta de patronat existent a Madrid
pels Grups Cervantes i Principe de Astu-
rias), cl qual subsisti fins al final de la
guerra civil (0. del 28 de goner de 1939),
amb les dues interrupcions produides per
la dictadura de Primo de Rivera (R.O.
12-11-1924 a R.O. 2-VI-1930) i per 1'anome-
nat «bicnni negre» (B.O. 3-XI-1934 a 24-
11-1936).
Remarquem que cap d'aqucstes innova-

tions no cs obra de l'Estat sing d'inicia-
tives privades i, mes tard, de les corpora-
cions publiques catalanes, Ics quals molt
sovint topen amb la incomprensio oficial,
si no amb la seva oposicio, com s'acaba
de veure en el cas del Patronat Escolar de
Barcelona, malgrat haver aconscguit d'e-
levar l'escola publica a un nivell europeu
envejable.
Pero la destitucio de professors, l'exili

i altres formes de repressio contra la lli-
bertat de consciencia i de catedra han
estat frequents a Espanya per part dels
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uns i cis altres, des do bona part del sc-
gle xix. Si els uns volien imposar un en-
senyament religids forcos i una ideologia
dogmatica, els altres exigien l'obligatorie-
tat d'un. tipus d'ensenyament si mes no
sense religid. El 1865 s'havia iniciat la ce-
lebre giiestid universitaria amb una pri-
mera destitucio de poca durada dels filo-
sofs krausistes, entre ells Sanz del Rio,
funclador de l'Escola a Espanya, Canale-

jas, Leandre Figuerola, Castclar, el sacer-

dot Fernando de Castro, Pere Mata, Ca-
mus, etc. Seguides de les decretades pel
funest ministre Marques de Orovio, el

1868, amb el confinament i. preso de Sal-
meron i destitucio do Giner de los Rios
i d'un gran nombre de professors, com
Calderon, Azcarate, Moret i d'altres ante-
riorment citats. Al scu torn, la primcra Re-

publica havia destituit els professors que
no havien volgut jurar la nova Constitu-
cio. Novamcnt restaurada la monarquia

amb Alfons XII, Orovio destituia Calde-
ron, Linares, Castelar, Figuerola, Monte-
ro Rios, etc., i confinava i empresonava
Gincr de los Rios.' Fins 1'any 1887 no s'a-
conseguf la llibertat c'ensenyament, per
la qual havien lluitat mes de vint anys cis
institucionistes i que afectava dos aspec-

tes: la llibertat doctrinal per a la cate-

dra i la do l'ensenyament en general, sen-

se imposicions dogmatiqucs ni religioses
(recordem, per exemple, que encara a mit-

jan segle xtx' era obligatori clue els es-

tudiants de la Universitat de Cervera anes-

sin a confessar-se i a combregar un cop

el mes); cI 1896 i el 1902 Odon de Bucn fou

destituit do la catedra de Barcelona per

motius ideologies; i en la depuracio del

1939, una acusacio grcu, feta molt sovint

contra els mestres i que podia significar la

separacid del carrec, era de no anar a

missa. A mes, cal esmentar l'onada repres-

siva contra intellectuals i professors du-

rant la cfictadura militar primoriverista,

clue afecta entre altres Unamuno. I, final-

ment, la clue ha superat Ics de tots temps

i quc per la seva magnitud recorda la de

l'epoca ominosa de Ferran VII, la del

1936, primer amb les victimes de la revo-

lucid (Casamada, Palomas, etc., de la Uni-

versitat de Barcelona), i la del 1939, que

tan sols a la Universitat de Barcelona li

costa la perdua de mes del 50 0o del pro-

fessorat, entre el qual hi havia figures del

maxim prcstigi cientffic (Bosch Gimpera,

Caries Riba, Ferran Soldevila, August Pi

i Sunvcr, Joaquirn Xirau, Joan Coromi-

nes, Pompeu Fabra, Font i Quer, Jordi
Rubio, Trias Pujol, Josep Tructa, Viccns
Vives, etc.).' I no foren pas les tiltimes
del regim franquista; recordem cis cinc
titulars separats el 1965 de la catedra
(Arangurcn, Tierno Galvan, Aguilar Na-
varro, Montero Diez, Garcia Calve), a la
Universitat de Madrid, i el ccntenar de
professors mitjans de la Universitat de
Barcelona, a part altres formes repres-
sives mes camuflades contra el profess()-
rat i que no ban cessat fins a la mort del
dictador. Quant at magisteri catala, no ha
estat fet encara l'estudi met6dic del clue
va significar la depuracio franquista. Pero
si tenim en compte cl miler de mestres
autoeliminats, els sancionats i els traslla-
dats fora de Catalunya, crec que devia rc-
presentar corn a minim el 60 0%o dels seus
efectius, entre ells els magnifies equips
pertanyents at Patronat Escolar dc Barce-
lona. Trista cronologia de la intransige'n-
cia espanyola!

Repressions que a Catalunya son gravis-
simes, car, a mes, comporten la persecu-
cio de la llengua, amb la prohibicio de
tota mena de publicacions, revistes, dia-

ris, etc.; i, si feia at cas, amb l'acte de fe

de biblioteques i ions editorials, adhuc
d'obres estrictament cientffiques 9 pel sol

delicte de ser escrites en catala, corn els
fets el 1923 per ordre del regidor de cultu-
ra (!) de l'ajuntament barceloni, o la de-
vastacid d'aquests darrers quaranta anys,
comptant com sempre amb la collabora-

cid dcls botificrs de torn. Potser no hi ha

un altre cas at mon en que la cultura d'un

pats de nou milions d'habitants no sola-

ment s'hagi de fer sense l'auxili de 1'Ad-
ministraci6, sing adhuc sovint en contra

de l'Estat. D'aqui ve quc el redrecamcnt

cfe la cultura catalana vagi indissoluble-

ment unit at clima de llibertat representat

per governs liberals i per la Mancomuni-

tat, com ant's despres passa amb la Ge-

neralitat, mentre clue cs produeix sistema-

ticamcnt la regressid durant els periodes

rcaccionaris, corn la dictadura de Primo de
Rivera i l'anorreamcnt total de Ics insti-

tutions docents catalanes, des tie la uni-

versitat fins a I'escola primaria, el 1939.10
Malgrat aquestes dificultats, no hi ha

potser a Catalunya un periode tan fecund
en iniciativcs i rcalitzacions pcdagogiques
corn cl representat per les clues primeres
decades del segle actual: creacid d'escoles
d'assaig, innovacions pcdagogiques, con-
gressos i reunions, sortides a 1'estranger,

22



estades a Catalunva dels caps de brot de
la pedagogia curopea, com Claparede,
Montessori, Piaget, i, sobretot, la creacio
de centres on s'havien de formar les no-
ves generacions de mestres encarregats
de transformar 1'escola catalana.

D'aquells primers temps crec que cal
retenir, pel que afecta les ciencies natu-
rals, uns quants noms, com es ara Odon
de Burn, a la Universitat, els Maluquer al
Museu, Cazurro en l'ensenyament secun-
dari, Rosa Sensat, Palau Vera i Eladi

Hones en I'ensenyament primari. Son Ies
figures mcs destacades, i la manera com
entenen I'ensenyament, en els diferents
grans, emmarca sens dubte 1'origen de la
profunda transformacio pedagogica que
s'opera els anys segiients. Aquest assaig

hauria dc fer certament un estudi mrs
aprofundit de cada una d'aquestes figu-
res, i en particular de la seva influencia
en 1'ensenvamcnt de les ciencies naturals,
pero encara cs impossible car manquen
moltes fonts bibliografiques. Odon de
Burn rs Cl mcs conegut de tots i ha es-
tat objccte d'alguna publicacio i d'una
tesina Icta per una neta seva; a mrs, hi
ha Ics nombroses obres originals seves,
resums de conlerrncies, etc.; tambe dispo-
so cie part dc les seves memories inedi-
tes, que m'ha lacilitat un net seu resi-
dent a Mexic, on l'illustre cultivador de
I'occanografia mori exiliat. Sobre Cazurro,
acaba de publicar-ne un llibre el seu dei-
xeble, cl Dr. Pascual," on descriu molt
be la seva personalitat pedagogica. Tam-
be ha estat ben estudiada la gestio de Fer-
rer i Guardia, sobre el qual darrerament
s'ha publicat una tesi doctoral que s'ocupa
principalment dels aspectes pedagogics de
I'Escola Moderna.'' En canvi, han estat
molt menus estudiats Palau Vera, Eladi
I loins i Rosa Sensat, mrs recents que els
anteriors. A mrs a mes, cal tenir en comp-
te la naturalesa mateixa del treball peda-
gogic, el goal, maigrat la seva gran valor,
sovint no deixa rastres escrits i cal cercar-
los cn el record dels deixebles. Per aques-
ta rao aquest treball no pot esser sing on
primer assaig.

D'entrada cal prescindir, en qualsevol
gran de I'ensen}ament, de la didactica fo-
namentada sovint en la simple exltibicio
d'objecics naturals (plantes, animals, mi-
nerals, etc.), com a complement il-lustra-
tiu de les explicacions cie classe. Es certa-
nient un primer pas que en tot temps al-
guns bons professors devien fer, be que

aquesta actitud pedagogica no fos gaire
difosa. Els famosos gabinets d'historia
natural devien facilitar aquest treball,
pero l'almnne restava en una actitud me-
rament passiva.
Una segona etapa important es repre-

sentada per l'avenc motivat per la tenden-
cia pedagogica en convertir en actiu el
paper dc l'alumne en hoc de la passivitat
receptiva davant 1'explicaci6 mcs o menys
fcliq del professor. El gabinet i les vitri-
ncs es transformen en laboratoris, on 1'a-
lumne obra com a element actiu, obser-
vant, experimentant, i dibuixant i anotant
al quadern de classe cis coneixements ad-
quirits per ell mateix; en els millors casos,
devien ser frequents les sortides al camp
per recollir-hi animals, planter, minerals i
fossils que enriqueixen l'experiencia dels
alumnes. Es tracta ja d'una mctodologia
generalitzada en l'ensenvament modern
que s'aplica a la didactica de les ciencies
naturals en molts dels centres que po-
dem considerar capdavanters. Amb tot, en
molts grans de l'ensenyament, sobretot en
cis elevats, no es passa d'aquf, i 1'eix de
la classe es encara el llibre de text, com-
pletat, aixo si, per uns exercicis practics
i sovint amb observacions a] camp.
Manca encara la ruptura amb el siste-

ma anterior, fins a invertir els termes i
convertir la mateixa naturalesa en 1'eix de
la classe, i no supeditar la natura a les
exigencies programatiques del llibre de
text. Que sigui la mateixa natura qui im-
posi cl ritme i l'ordre dell coneixements,
com per exemple l'epoca de floracio i
f ructif icacio de les plantes, l'oportunitat
dun fenomen natural qualsevol, etc., o
posem per cas una nevada, l'erosio pro-
duida per una pluja o una inundacio; una
visita al zoo, poden esser utils per a ex-
plicar, si I'avinentesa es presenta, el nai-
xement dels animals, etc. Cal no perdre cap
oportunitat propicia, tant si el fenomen
es al programa d'avui com si no hi es. Des-
prrs ja vindra, en el moment oportu, la
sistematitzacio de coneixements.

Les tics etapes assenvalades en la di-
dactica cie les ciencies naturals potser no
Ics trobem sempre ben diferenciades, pero
indublablcment es donee ben representa-
cles en algun dell centres existents.

L'ENSENYAMENT SECUNDARI

Indubtablement, ens consta que en Ia se-
oona etapa assenvalada excel-li Manuel
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Cazurro,13 format a Madrid, en l'ambient
dels naturalistes de la Institucion Libre
de Ensenanza i del Museu de Ciencies
Naturals. El seu deixeblc Dr. Pascual ex-
plica corn es desenvolupaven les seves
classes d'historia natural de sise curs en
la seva epoca de l'Institut de Girona, del
1897 at 1913. Seguien l'ordre del programa,
primer la geologia, despres la botanica i
finalment la zoologia, pero sempre amb
un caracter eminentment practic: « Cada
sis alumnes, en el meu curs constitufem
un total d'un xic mes de trenta, disposa-
rfem d'un bon microscopi, una nodrida
"gradilla" amb reactius de tota mena, dia-
litzadora, morter d'agata, Ilum dc gas i
soplet per engegar la flama, nances de
platI, tubs d'assaig i matrassos, pinces de
turmalina, goniometre... Aixi identifica-
rfem minerals seguint els procediments
per la via Seca i la via hurnida; estudiariern
les estructures cristal•lines adoptades per
Ies substancies dissoltes agrupades en es-
tat de completa llibertat. Ens acostariem
a l'observacio de les caracterIstiques mi-
croscopiques dcls teixits vegetals i ani-
mals... Totes aquestes practiques que
feiem cada dia, despres d'haver preguntat
durant un quart d'hora la llico a dos o tres
alumnes escollits a I'atzar. El senyor Ca-
zurro creia que la memoria no era mes que
un punt de referencia i que ens havia d'en-
senvar vegent, tocant, palpant i fins flai-
rant.,, Que en aquclla epoca era poc fre-
quent aquesta mena d'ensenyanca, ho de-
mostra el fet relatat pel mateix Dr. Pascual
segons el qua] l'any segi ent, arribat a la
universitat, en preguntar el Dr. Fuset qui
sabia manejar el microscopi, dnicament
s'aixecaren els de I'institut de Girona! Al-
trament, tambe el Dr. Cazurro anava so-
vint d'excursio amb els sous alumnes pels
voltants de Girona, els feia recollir mine-
rals, fossils, plantcs i animals i els explica-
va la geologia dell encontorns i els feia ad-
mirar monuments i In bellesa del paisatge.

Pero cal advertir que els fets descrits
al paragraf anterior no sovintejaven tant
corn hauria pogut scr. Puc afirmar que el
cas del Dr. Cazurro a Girona es bastant
excepcional, potser moltes vegades per
dificultat material de portar-ho a terme,
com passa al Dr. Cazurro mateix amb la
gran massa d'alumnes a l'Institut Balmes
de Barcelona. Segons un deixeble de Lopez
Neyra, professor que exerci a l'Institut de
la Ciutat de Mallorca, resulta que I'cnse-
nyament de les ciencies naturals s'hi feia

d'una manera semblant al de Girona. En
canvi, en els meus temps d'estudiant a
Lleida, les ciencies naturals, tant a 1'ins-
titut corn als collegis de segon ensenya-
ment, es feien d'una manera purament
memorfstica, seguint els llibres de text, i
jo vaig acabar el batxillerat sense haver
observat cap planta ni cap animal, ni tan
sols amb un simple comptafils.

Pero la gran transformacio de 1'ensenva-
ment secundari a Espanya es deu a la
creacio, l'any 1918, de l'Instituto-Escuela
de Madrid, amb orientacions completa-
ment revolucionaries respecte a Ics dels
instituts nacionals de segona ensenyanca,
tendencies que amb el temps repercuti-
rien fondament a Catalunya. La memoria
de l'Instituto-Escuela publicada el 1925 "
i cl reglament fundacional del 1918,15 aixI
corn 1'obra de Castillejo, un dcls inspira-
dors i secretari perpetu de la Junta para
Ampliacion de Estudios,'6 expliquen be
les orientacions pedagogiques d'aquell
centre creat i regit per la Junta, el qual
sobrevisque fins a la guerra civil, sense
variacions importants, a part lcs amplia-
cions i els desdoblaments imposats pel
nombre creixent d'alumnes, que arriba a
la xifra dc 1 500. Les idees pedagogiques
eren inspirades en I'idcal educador de la
Institucion Libre de Ensenanza i, particu-
larment, del seu gran artIfex, Francisco
Giner, que havia estat influit sobrctot per
l'escola anglcsa i, mes endavant, per Cossio.

El principi essencial era l'educacio inte-
gral de 1'alumne i es basava en el valor
eminentment formatiu que ha de tenir
]'ensenyament; la idea era vigent a Angla-
terra des de mitjan segle passat, dels
temps del cardenal Newman." L'educa-
cid, per tant, no solament havia d'atenycr
1'aspecte purament intellectual, sing tam-
be el fIsic i el conreu dels valors estetics,
morals i civics, que havien de conduit- a
una formaciu completa de caire humanis-
ta, inspirada en Cl respecte mute de Ics
idees i en la convivencia ciutadana, tan
necessaria a Espanya, que acabava de
sortir de dues guerres civils i havia viscut
llargs periodes d'intolerancia polftica i re-
ligiosa, de la qual els homes de la Insti-
tucion havien estat les primeres victimes.

Ates el paper formatiu, unanimement
reconegut corn a indiscutible, de ('ambient
familiar -capac d'educar cls fills uni-
cament amb I'exemple patern i la cura
dels details de la vida quotidiana, i inde-
pendent, corn es el cas normal, de qual-
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sevol mena d 'ensenyament casola-, Giner
concebia l'Escola corn una prolongacio de
la liar, amb una convivencia intensa de
mestres i deixebles , tans a la classe com
en els jocs, en les excursions i en tota
mena d 'activitats . D'aqui ve que la rigi-
desa dc la classe tradicional , amb un pro-
fessor perorant dalt de la tarima , havia de
ser transformada en una conversa fami-
liar i informal entre mestres i alumnes
treballant en equips . Els professors havien
de participar activament en els jocs, les
excursions , etc., on els alumnes es mani-
festen amb mes espontane ► tat i , per tant,
sc'ls pot coneixer mes be . D'aqui ve 1'a-
firmaci6 paradoxal, repetida per algun dels
sous seguidors, que els jocs son mes im-
portants que la mateixa classe. Tambe
d'aqucsta concepcix neix la conveniencia
de la coeducacix , que durant tants anys
ha estat considerada corn un tabu per mol-
tcs institucions del pals, especialment
religioses, mentre avui cs admesa gene-
ralment com a recomanable pels peda-
gogy, ja que acostuma cis nois i les noies
a Ia convivencia normal, com passa en la
societal, habituant - los a un comportament
mutu adequat ; adhuc Giner crcia que les
difcrents tendencies dels uns i les altres
podicn utilitzar-se com una podcrosa for-
4a cducativa.18

Per tal d ' assegurar- ne l'eficacia formati-
va, I'ensenyament ha d'esser continu, des
del jardi d' infants a la universitat, i per
aixo a I ' Instituto - Escuela funcionava una
seccix preparatoria d'ensenyarnent prima-
ri, inspirada en cis matcixos principis, la
qual era l'unica via d'acces a I'ensenya-
mcnt sccundari que s ' hi practicava.
Quart a 1'cducaci6 intellectual, la convi-

vencia de les aules portava a la classe acti-
va, amb la substitucix do la llico magistral
pcl dialog socratic, la participacio dell
alcunnes en els problemes plantejats, la
substitucix de les parauies pels fets i les
rcalitats, i conduia habilmcnt ]' alumne al
rcdcscobriment de les [ leis do la natura.
La forma de subministrar cis coneixements
era mes important , o, si mes no , tan impor-
tant, com el coneixement mateix, adquirit
per via intuitiva , amb la qual cosa s'exer-
citava cl podcr de reflexio en les matema-
tiques o la filosofia, per exemple, la ca-
pacitat d'observacix en Ies cicncies de la
natura, Cl gust literari amb lectures es-
collides, etc.

El mes important , en I'aspecte intellec-
tual, era contribuir a la vocacio per da-

munt do tot altre interes o considera-
cix.'v

La creacio de premis i honors, esti-
muladors de 1'emulaci6, si be pot impulsar
a la competicio, a ]a llarga fa mes mal
que be, car facilita la vanitat i 1'enveja o
la depressio i 1'apatia, i substitucix per
un interes bastard cl noble afany de sa-
ber, quc el mestre ha de procurar inspi-
rar als alumnes. Per aquesta mateixa rao
els examens i tota mena dc qualificacions
quedaren desterrats de I'Instituto-Escuela.
Era un camf dificil que exigia un major
esforq de part del mestre; per aixo, la
frase tan coneguda de -la Ictra con Sangre
entra» s'havia canviat en «si, pcro con la
sangre del maestro».
Cada alumne era situat en ]a classe que

corresponia als seus coneixements i de-
scnvolupament mental i podia esser pro-
mugut a una classe o grau mes elevat al
final del curs o fins i tot durant el curs,
si sc'l considcrava al mateix nivell dell
seus companys. El pas, el decidicn tots
els professors. En els dos ultims cursos
els alumnes podien elegir, sota el guiatge
dcls professors, les materies que mes els
interessessin, per tal que es poguessin
orientar mes be en el cami de la vocacio.
Despres, el certificat final cis permetia
d'entrar directament a la universitat o a
altres escoles.

Paral•lelament a l'educacix intellectual,
es cuitivava I'educaeix fisica a traves dels
jocs, la gimnastica, esports, excursions i
colonies dc vacances; de la matcixa ma-
ntra que les arts plastiques, el dibuix, la
pintura, I'escultura, el gravat i cis treballs
manuals contribuien tant a la destresa
manual com a afinar cis sentiments es-
tetics. Es prestava una atencix particular
a la musica classica i popular, a ]a dan-
sa, etc.
La part mes dificil i dclicada de I'edu-

cacix es scmpre la relativa als difcrcnts
aspcctcs do ]a conducta individual, in-
cloent-hi cis aspectes morals i religiosos,
quc han de basar-se sempre en I'cduca-.
cio de ]a Ilibertat i no en la disciplina ex-
terna i els castigs. Les crecnces religioses
no han d'csscr mai imposades, sing vo-
luntaries, rcspcctant scmpre la llibcrtat
do conscicncia de mestres i deixebles i el
respectc mutu, tan dificil d'assolir a] nos-
tre pals. Recordem que Giner mateix, que
havia dcixat de ser catolic practicant, du-
rant Ics excursions portava a missa els
deixebles quc ho dcsitjaven.20
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Als qui no hagin scguit els canvis expe-

rimentats per 1'ensenvament secundari,

se'ls fara diffcil de comprendre el que tot

aixo representava de revolucionari seixan-

ta ant's enrera, car avui moltes d'aqucs-

tes innovacions han estat ja incorporades

a la resta dels institute, be que sovint, per

manca de professorat degudament prepa-

rat, no han estat mes quc cis aspectes pura-

inent formals; aleshores, solien acumular-

sc a Ics aules, sovint Ilobregues, cente-

nary d'alumnes, amb horaris absurds, sub-

jectes a la convenicncia del professorat,

que sovint deixaven bores buides interca-

lacles entre les lectives, i durant les quals

ningd no cs preocupava dels alumnes,

obligats a un ensenyament memoristic, ba-

sat unicament en cl llibre de text, una

imitacio rfgida i trista de la no pas menys

trista llico magistral universitaria, sense

praetiques, ni excursions, ni visites, ni cap

de les altres activitats educatives quc

acompanyessin les intellectualment infor-

matives. Sobretot sense pensar en tots els

aspectes de 1'cducaci6 integral.

Aquells professors antics dificilment po-

dien comprendre i adaptar-se a la supres-

sio do llibres de text i dcls cxamens i les

qualificacions; ni comprenien per que ha-

vien de jugar amb els alumnes o per quc

s'havia de fer-los cantar o enscnvar-los

treballs manuals, etc., coses que mai no

s'havicn fet als institute tradicionals.

Amb el mes bon sentit, ni la Junta ni

la Institucio no es van plantejar mai el

problcma de la transformacio de 1'cnsenva-

mcnt des de les pagines de la Gazcta, tot

i concixer-ne be els greus defectes. Calla

pensar primer a preparar els mestres, i

per aixo l'Instituto-Escuela havia de ser

com un planter o una escola de professors

de segon ensenyament, anomenats aspi-

rants, els quals, un cop identificats amb

el sistema, anirien passant als centres

quc es creessin. Aixi es feu amb els ins-

tituts-escola de Barcelona, Sevilla i Va-

lencia, que subsistiren fins a l'anv 1939.

Josep Estalella, Mateo Martorell i Candcl

i Vila, que formaren part del de Barcelo-

na, procedien de I'Instituto-Escuela de
Madrid.

El pla ciclic de batxillerat, que implan-

ta per primera vegada a Espanya l'lnsti-

tuto-Escuela, facilitava l'aplicacio dels

mctodes pedagogics quc acabem d'esmcn-

tar. D'antuvi tenia I'avantatge que al llarg

del batxillerat cl not podia esperar el mo-

ment que se Ii prescntes la inclinacio per

una matcria dctcrminada, mes adcquada

a les seves afeccions i al seu desenvolupa-
ment mental. D'altra Banda, la repeti-

cio anual de les mateixes matcries per-
mitia d'escalonar els coneixements i divi-
dir-los en esferes cada cop mes amples,
amb que es passava successivament dels
fets coneguts i senzills a la fase final de
sintesi, la qual es reserva als darrers cur-
scs. Aixi, en el cas concret de les cicncies
naturals, els primers anys s'estudiaven mo-
nograficament alguns animals mes cone-
guts i alguns aspectes de la vida de les
plantes, sense preocupacions sobre les di-
visions sistematiques; despres, a mesura
que, parallelament, els coneixements de
fisica i qufmica progressaven, s'estudia-
ven, els altres anys, la fisiologia i, final-

ment, la classificacio sistematica dels es-
sers naturals, que s'havien estudiat ja mo-
nograficament els cursos anteriors, i els
biologics, que exigcixen altres menes de
coneixements complementaris.
En la memoria del 1925, Antonio Mann

dona una idea molt detallada de l'organit-
zacio dcls cstudis do biologia (pags. 208-
256), Gomez Llucca pel que fa a geologia
i cosmografia (pags. 257-283) i Lluis Cres-
pi de 1'agricultura (pags. 284-287), que
eren les matcrics Clue aleshores s'estudia-
ven als institute cn cis cursos 5c i 6c,
mentre que a l'Instituto-Escuela aquests
cstudis es desplegaven en tots cis sis cur-
sos successius, dividits en dos cicles: un
de tres anys i un scgon de dos, separats cl
4t any per I'anatomia i la fisiologia hu-
manes. En els dos primers cursos del cicle
inicial es feien monografics d'animals cor-
rents, com el gat, cl gos, la gallina, cl co-
nill, cl cargol, etc., dels quals s'estudiavcn
fa morfologia externa, cis costurns, cis ge-
ncres do vida, etc., i s'estudiaven alguns
aspectes de la morfologia i vida de lee
plantes, la flor, els fruits, com la poma, la
nou, cis Ilegums, la germinacio, etc. Es do-
nava una lleugera idea de les classifica-
tions en el tercer curs, pero s'insistia
mes en els aspectes biologics. En el quart,
s'estudiaven I'anatomia i la fisiologia hu-
manes, i en els dos darrcrs cursos s'insistia
en cis aspectes biologics i sistematics, amb
la qual coca s'assolia una visio sintctica
bastant completa dc la zoologia i la bo-
tanica. El mateix,' pero potser no tan ben
estructurat, passava en cis cicles de gco-
logia, amb 1'estudi, primerament, de mi-
nerals i roques i fossils, recollits pels ma-

teixos alumnes, i progressivamcnt es feia
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el pas a altres aspectes mes abstractes,
com els fenomens geodinamics i histories.
Allo essencial era desvetllar 1'esperit d'ob-
servacio i experimentacio sobre cis essers
i cis fenomcns naturals, dades que 1'a-
lumne traslladava a una llibreta o diari de
classc i completava amb lectures i redac-
tions adequades. Aquestes orientacions pe-
dagogiques de i'Instituto-Escuela de Ma-
drid no transcendiren fins anys despres en
1'ensenyament secundari de Catalunya.

L'ENSENYAMENT PRIMARI

Malgrat clue no hi ha una rao important
per a separar el dos graus de 1'ense-
nyament, el primari i el secundari, com
s'han anornenat fins ara, el fet d'estar con-
fiat a professors de formacio tan diferent
com son cis mestres, amb una orientacio
pedagogica ben dclinida, i els llicenciats,
generalment sense cap orientacio pedago-
gica, pero amb una preparacio cientffica
mes solida, ha fet que les diferencies en-
tre cis centres dirigits pels uns o els
altres s'hagin mantingut fins a temps re-
cents. Hem vist corn l'ensenyament mitja,
a part honroses excepcions i el cas de
I'Instituto-Escuela, en l'aspecte pedagogic
recordava cl sistema universitari, mentre
que l'escola seguia Ics normes pedagogi-
ques tradicionals, propies de ]'ensenva-
ment primari, a un nivcll cientific natu-
ralment molt mes elemental. L'objectiu
perseguit en aquesta mena d'ensenyament,
mes clue no pas el volum de coneixements
subministrats als infants, ha d'esser la
forma corn son adquirits. Es tracta d'en-
carar I'alumne amb la natura, acostumant-
lo a examinar la rnorfologia d'animals i
plantes (la flor, la fella, el fruit, etc.) i re-
produir-la en dibuixos adequats, per tal
de fixar-hi cis details observats; d'estu-
diar-ne les aplicacions, per exemple, a la
industria i 1'agricultura; de reproduir els
fets biologics mes importants, com la ger-
minacio de les flavors, o de ter experi-
ments amb els animals en aquaris i ter-
raris, etc. Alguns dels llibres esmentats en
aquest article, coin cis de Palau Vera,
Schmeil, etc., responen a aquest criteri.
Vcgcm ara corn es manifesta aquesta
orientacio en 1'escola primaria catalana,
des del comcncament dc scglc, Pei clue fa
a Ics ciencies naturals.

Per la manca de documentacio, cs difi-
cil seguir aquests passos, Pero es indub-

table clue la profunda transformacio pe-
dagogica iniciada la primcra decada ha-
gue dc repercutir forcosament en tots cis
camps de la didactica escolar.

Pei que horn pot deduir del que se n'ha
publicat, l'Escola Moderna cicada per Fer-
rer i Guardia no devia superar gaire la
primera de les etapes asscnvalades en
l'ensenvament de les ciencies naturals,
malgrat la scva inclinacio al contacte amb
la natura. Les seves aportacions pedago-
giques, en 1'aspecte estudiat aquf, com en
molts d'altres, no semblen esser gaire
reeixides, si mes no si jutgem pels seus
Ilibres de text, per mes que, pel clue fa a
les ciencies naturals, seguien els Ilibrets
d'Odon dc Bucn, Paul Bert, cl'una quali-
tat molt mes bona i no tan sectaris com
els altres que servien dc base a l'ense-
nyament d'aquells centres i que han estat
unanimement criticats per partidaris i mo-
tivaren per aquesta causa l'apartament de
Pau Vila, que inicialment hi havia col-
laborat.21
Les altres clues escoles actives del co-

men4ament de segle Toren l'Horaciana i el
Mont d'Or. Hi cievia ser decisiva la in-
Iiuencia de Palau Vera i Eladi Horns, pel
que fa a Ics ciencies naturals. L'Horacia-
na fou fundada per Pau Vila l'any 1905
i subsisti fins al 1912; tenia la collaboraciu,
entre d'altres, de Manuel Ainaud, per a
l'ensenvament del dibuix, i de Joan Llon-
gucres, per a ]a musica. Fou la primcra
escola activa creada a Catalunya.'-' Pei
que fa a les ciencies naturals, Pau Vila
matcix explica com Eladi Horns, acabat
de tornar dels Estats Units, hi ana a cony
pletar cis «assaigs metodologics amb una
serie de llicons sobre "Estudis de la Na-
turalesa" de preparacio acurada i de cons-
truccio encertada, clue desvetllaren un
fort interes en els nostres alumnes, ben
disposats per a 1'educaci6 rebuda a les
practiques d'observacio i cl'investigaciu
que calia fer».--' Pau Vila en recorda
encara la Ilico sobre cl castanyer d'Inclics,
i d'altres, la lli46 sobre el cargol, prodiga-
da en alguns centres.
Joan Palau Vera, nat a Venecuela, de

pare catala, es tambe una personalitat pe-
clagogica destacacla. Es forma en l'am-
bient de la Institucion Libre de Ensenan-
za,24 i Cl 1905 f under I'Escola Mont d'Or,
clue dirigf fins al 1912, que la trasllada a
Terrassa, i a Barcelona es fender un nou
Mont d'Or clirigit per Manuel Ainaud i,
els ant's 1913-1914, per Vila. Palau ana a
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Roma a informar-se del metodc Montes-
sori, que introduf a la Casa de Maternitat
de Barcelona, el 1915,25 exemple que Sole
Olive segui despres a Lleida. Fou profes-
sor de I'Escola de Bibliotecaries i de 1'Es-
cola d'Estudis Comercials, organitzada per
]a Mancomunitat. S'interessa molt per 1'en-
senyament de les ciencies naturals i de la
geografia, i des dc la direccio tecnica de la
casa Seix Barral publica nombroses obres
sobre aquests temes, corn la traduccio
del ilibre d'Atkinson sobre la vida de lcs
plantes 26 molt util a 1'escola. Es, a mes,
autor d'una altra obra summament didac-
tica dedicada a vint-i-vuit animals que
viuen a la casa, al jardi, pel camp, etc.,
amb anotacions sobre els sous costums,
genere de vida, etc.27. En els « Quaderns
d'Estudi» tambe publica diversos articles
sobre Ies plantes, traduccio de 1'obra de
Jacmann Nature Stud r> i ternes semblants,
eminentment practics.28 Mori el 1919, poc
despres quc Pau Vila hagues tornat d'A-
merica, per ]a qua] cosa Gali, en veure
abandonat el camp de la geografia, acon-
sella encertadament a Vila quc conrees
aquesta especialitat, que abans havia in-
tcressat molt Palau Vera, tal corn de-
mostren moltes dc les seves obres i tra-
duccions.2"I

Eladi Horns Ollcr (1886-1973) ana a Chi-
cago el 1906 per indicacio de Prat de la
Riba, on s'estigue tres anys. Un cop tor-
nat, s'interessa tambe per 1'enscnyament
de Ics ciencies naturals i altres aspectes
pedagogics. Funda 1'Escola d'Estiu i fou
el primer secretari del Consell de Cultura,
aleshores anomenat d'Investigacio Peda-
gogica, creat per la diputacio el 1913. Fou
tambe un divulgador del sistema Montes-
sori i secretari, el 1931, del « Butlletf dels
Mestres», en el qual collabora assidua-
ment, pero el seu paper s'eclipsa bastant
rapidament, corn reconeix Pere Verges.30
En canvi, 1'Escola de Mestres, fundada

per Joan Bardina Castera (1877-1950), tin-
gue una gran influencia en la transfor-
macio pedagogica del comencament de
segle, malgrat haver durat tan sots qua-
tre anys. El record de l'Escola de Mes-
tres encara perdura intensament en cis
escassos deixebles quc en resten vius. Ells
.son els qui han escrit una biografia ine-
dita i documentada de Joan Bardina, di-
positada a la Biblioteca de Catalunya,
que dona una idea de la seva extraordina-
ria personalitat.31 Fill d'una familia arte-
sana humil de Sant Boi de Llobregat, se-

gui nou cursor de la carrera eclesiastica,
que despres abandona per continuar la de
mestre i la de llicenciat en filosofia i lle-
tres corn a alumne lliure, car havia de
guanyar-se la vida, i la de la seva mare
i germans, donant llicons. Intelligent i do-
tat d'un bon bagatgc cultural, cmpren-
gue ben aviat una campanya periodfstica
en defensa de 1'enscnyament; intervingue
eficacment en la redaccio de la part pe-
dagogica del polemic pressupost de cultu-
ra de 1'any 1908, presentat per I'ajunta-
ment de Barcelona i que, despres d'una
gran campanya, provoca la dimissio de
l'alcalde. L'Escola de Mestres, intal-lada
primerament al carrer Nou de Sant Fran-
cesc i despres en una torre de les Corts
de Sarria, desprovcIda de mitjans i gaire-
be d'ajudes oficials, reuni un selecte grup
d'una trentena de professors, entre cis
quals Jesus Bellido, futur professor de la
facultat dc Medicina, cl pocta Josep Gar-
ner, el geoleg Font i Sague, l'historiador
de fart Josep Pijoan, 1'economista Josep
M. Tallada, cl politic i futur diputat Fre-
deric Rahola, el quimic Dr. Agell, el mu-
sic Joan Llongueres, cis dibuixants Cornet
i Llaberia, A. Galf, etc.32, quc gairebc no
cobraven res. Arriba a reunir una qua-
rantena d'alumnes, entre els quals hi ha-
via Enric Casasses, Artur Martorell, Mi-
quel Fornaguera, Parunella, Gloria Bulbe-
na i d'altrcs, que despres, si volien obte-
nir el titol oficial, s'examinaven corn a
Mures a 1'escola normal. La practica de
la coeducacio i la defensa de la Ilibertat
religiosa li crearen molts enemics, entre
cis quals cis jesuites. Aixo contribuf al
seu fracas economic, en privar-lo d'algu-
nes ajudes que inicialment havia rebut en
forma de beques, corn la del cardenal Ca-
sanyes. En fracassar economicament, amb
un deute de 35.000 pts., alguns deis pro-
fessors, corn Bardina, emigraren a Ame-
rica, on continuaren les activitats pedago-
giques i feren un bon paper. Abans, pero,
amb 1'ajuda de la Junta para Ampliacion
de Estudios, sis d'ells, amb Bardina al da-
vant, feren una estada d'un any a Paris i
despres una anada amb bicicleta a Belgica
i Holanda per tal de visitar-ne les esco-
Ics i entrar en contacte amb Decroly. El
1918, Bardina se n'ana a Bolivia, on fou
director general d'ensenyament, i mes tard
passa a Xile, on dirigi durant quinze anys
la revista «Semana Internacional» , que
recolli el seu penyament; a mes, hi exerci
de professor a les Universitats de Santia-
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go i Valparaiso. Fou un gran valor, una
mica inquiet, que Catalunya perde. Ultra el
centenar d'obres i articles que deixa es-
crits, en l'aspecte que aquf interessa, re-
ferent a les ciencies naturals, poca cosa
podem dir-ne, pero cal remarcar que Bar-
dina, la principal especialitat del qual
eren les llengucs, era l'anima de 1'Escola,
substituia amb exit qualsevol professor
que faltes a classe i els darrers temps
s'encarrega ell mateix de les ciencies na-
turals. Cal suposar, donada la categoria del
scu mestratge, que segui una orientacio
moderna, tal com a l'Horaciana i parti-
cularment at Mont d'Or, potser sense una
planificacio sistematica, pero encarant 1'in-
fant amb la natura i fent-li observar els
essers vius i cl paisatge, seguint la meto-
dologia de 1'escola activa. Sabem, concre-
tament, que Font i Sague els portava so-
vint a fer excursions pels voltants de Bar-
celona, que Bellido els feia fer disseccions
de la gallina i del conill, i que disposaven
d'herbaris i colleccions mineralogiques
lets pels mateixos alumnes.
Segons Pere Verges,33 les tres figures

pedagogiques que iniciaren la transforma-
cio de 1'escola a Catalunya son Pau Vila,
Palau Vera i Bardina.

Pero la figura mes important i trans-
cendental durant mes de mig segle a Ca-
talunya, per la seva dedicacio perseverant,
equilibri i preparacio tecnica, es, sens
dubte, Alexandre Gali (1886-1970), el qual
de Jove visque ('ambient do I'Escola de
Mestres de Bardina. El 1911, funda 1'Es-
cola Vallparadis de Terrassa, que dura
vuit anys, en la qual tingue la collabora-
cio d'Artur Martorell i Joan Llongueres,
i que converti en un centre d'assaig peda-
gogic. Mes tard, cl 1915, fou nomenat se-
cretari del Consell d'Investigacio Pedago-
gica de la Mancomunitat i director d'una
escola graduada Montessori creada per
la Mancomunitat. Des del 1915, succei
a Eladi Horns en la direccio de I'Escola
d'Estiu, de la qual fou animador perma-
nent fins at final. Aixi mateix, collabora
assiduament en els «Quaderns d'Estudi»
i en el «Butlleti dels Mestres», publicats
pet Consell de Pedagogia. El 1923, en ha-
ver d'abandonar, a causa de la dictadura,
aquests carrecs, funda la Mutua Escolar
Blanquerna, centre escolar modelic que
subsisti fins a l'any 1939. La Generalitat,
cl 1931, el nomena secretari general del
Consell de Cultura, on la seva tasca d'or-
ganitzador Ion tan important com abans

havia cstat la de pedagog. Ha dcixat nom-
broses obres escrites, especialment sobre
l'ensenyament del llenguatge i el proble-
ma del bilingi_iisme, que l'acrediten com a
teoric de ]a pedagogia.34 En tornar de I'e-
xili, fou fins a la seva mort conseller i
assessor generos de moltes de les inicia-
tives pedagogiques empreses a casa nos-
tra. Per a les ciencies naturals encara es
molt mes interessant l'obra de Rosa Sen-
sat 35 digna dc l'estudi minucios que per-
meten els sous diaris de classe. Amb prou
feines hi ha res d'escrit sobre la seva
labor pedagogica, com passa amb la de
moltes altres personalitats desaparegu-
des aquests quaranta anys de silenci, que
sistematicamcnt foren ignorades en mo-
rir i ja en vida relegades a 1'ostracisme.
Recordeu els casos d'Alexandre Gall, Pau
Vila, encara viu, Artur Martorell i d'al-
tres, com els membres de la gloriosa ge-
neracio de mestres dels grups escolars:
Marti Alpera, Jou Olio, Montua, Barcelo
Matas, Dolors Battle, Blasi Meranges,
Francesc Masclans, Pere Verges, Pau Ro-
meva, Anna Rubies, Pla Cargol, gairebe
tots desapareguts, els quals, amb llurs
publicacions i estudis en diverses bran-
ques de la cultura, prestigien tota una
generacio. Rosa Sensat Vila (1873-1961)
exerci primerament com a mestra a Giro-
na i en alguna altra poblacio catalana.
Passa a Madrid per seguir uns cursos d'o-
rientacio pedagogica a I'Escola Normal
Central, que habilitaven per a entrar a
les escoles normals, i, a causa de I'amistat
familiar amb Agusti Sarda, de l'Institu-
cion Libre de Ensenanza, entry en re-
lacio amb els principals personatges d'a-
quest centre, com Giner de los Rios i Cos-
sio. Aixi visque aquell ambient pedagogic,
que influi poderosament sobre la seva for-
macio. Demos, era 1'epoca que tambe vi-
vien a Madrid Pere Coromines, fraternal
company de David Ferrer, que amb el
temps havia d'esdevenir 1'esp6s de Rosa
Sensat. Coromines era un dels assidus de
la Institucion i havia donat alguna confe-
rencia a la Residencia d'Estudiants, creada
el 1910. Mes tard, per oposicio, ingressa
a I'Escola Normal d'Alacant, pero per tal
de no viure apartada de la familia deixa
el professorat de categoria superior i tor-
na a l'escola primaria de Barcelona, pri-
mer at Poble Nou, despres a una escola
del passeig de Gracia-Diagonal i, final-
ment, en crear I'ajuntament I'Escola del
Bosc, la primera d'Espanya a faire lliure

29



1'Estat la'n feu directora, del 1914 at 1930,

data en que passa a dirigir el grup escolar
Mila i Fontanals, del carrer del Carme. Dos

anys abans d'entrar a I'Escola del Bose,
fou pensionada, per la Junta para Amplia-
cion de Estudios, durant mig any, a Belgi-
ca, Suissa i Alemanya, per estudiar 1'or-
ganitzaci6 pedagogica dels millors centres
docents d'aquells paisos. Rosa Sensat,
persona sagas, interessada per tot, hi feu
un treball serios, reflectit en les nombro-
ses llibretes on curosament anava ano-
tant les impressions i dades sobre I'orga-
nitzacio dels centres que visitava a Brus-
sel-les, Estrasburg, Ginebra, Lausana i Mu-
nic: llicons modeliques, llibres recomana-
b1es, conferencies, visites i excursions pe-
dagogiques. Pero, sobretot la seva vocacio
era la didactica cientifica, particularment
de les ciencies naturals, tal com revela la
seva obra mes coneguda.36 Son nombro-

ses les llicons dc ciencies naturals anota-

des en aquelles llibretes i que pren de mo-
del, com, per exemple, l'estudi i els expe-

riments escolars amb papallones, o la
fructificacio i germinacio de les llavors,

les obscrvacions sobre minerals i roques,
etcetera. .s dificil de dir quina era la pre-
paracio cientifica de Rosa Sensat abans de
la seva ]larga estacla a ]'estranger i a Ma-
drid. No hi ha cap dubte, pero, que, si

mes no, en sorti amb un bagatge natura-
lista adequat i dominant les tecniques de
la didactica d'aqucsta materia, que segui-

dament aplica a I'Escola del Bosc. Instal-

lada en plena natura, les classes de nois i

noies es feien a faire lliure, amb sor-

tides constants per cercar minerals, tan

abundants a la muntanya de Montjuic, re-

collir plantes i insectes, es feien expe-

riencies en aquaris i terraris, etc. Era, in-

dubtablement, una escola orientada cap

a l'estudi de la natura, sense oblidar al-

tres aspectes pedagogics igualmente con-

venients. A I'Escola del Bose la natura,

amb el seu ritme i les seves variacions,

presidia plenament la programacio del tre-

ball escolar. L'obra de 1'Escola pot se-

guir-se admirablement, en l'aspecte que

aqui ens interessa, com en tots els altres,

at diari portat rigorosament at dia, on,

amb llctra segura i clara, es resumeixen

hora per hora les activitats escolars du-

rant setze anys. Dificilment hi pot haver

una altra guia mes valuosa per a estudiar

la pedagogia d'una epoca crucial per a Fes-

cola del nostre pais. Tant de bo que alga

es decidis a fer-ho. Aqui m'acontento d'as-

senyalar-ne el valor decisiu en la historia
de la didactica de les ciencies naturals
aplicada a l'escola primaria, en la qual
Rosa Sensat i Palau Vera son les dues
figures mes destacades.
La llavor sembrada per tots aquests pri-

mers pedagogs fructifica aviat en ]'obra

excepcional patrocinada per l'ajuntament

de Barcelona, amb la creacio de la Co-
missio de Cultura, per Manuel Ainaud
(1885-1932), procedent de 1'Horaciana, el
qual sabe captar, a partir del 1922, per

als nous grups escolars que s'anaven
creant un esplet de mestres, que el mu-
nicipi ajudava economicamcnt i estimu-
lava en llur formacio i activitats. Pero

Ainaud fou separat temporalment del seu

carrec durant la dictadura de Primo de

Rivera. A 1'ajuntament prossegui la seva

obra Artur Martorell, format a I'Escola de

Mestres i a la de Vallparadis. Artur Mar-

torell hauria pogut ser l'artffex de l'etapa

escolar a clue alguna de Ics altes autori-

tats municipals aspirava si no hagues estat

injustament anul•lat traslladant-lo at ne-

gociat de cementiris perque havia defen-

sat I'ultim residu de les escoles municipals.

Una prova mes del ]ligam inseparable en-
tre els ideals pedagogics i ]'ambient po-
litic a que alludia at comengament. La
fundacio Artur Martorell, creada el 1969,
intenta recordar la seva obra. Durant 1'e-
poca d'Ainaud, que donava gran importan-

cia als estudis de la natura corn a materia
extraordinariament formativa, crew una

placa de naturalista municipal que havia
d'orientar els mestres de Grups Escolars,
fer llicons model, dirigir les visites at Mu-
seu del Pare, a la col•leccio zoologica i a
1'aquari, sortides i excursions pels vol-

tants de Barcelona amb plans de treballs

ben programats; a mes, es construiren

aquaris i terraris escolars en que es po-
dien observar i criar els exemplars reco-

llits i fer-ne I'estudi i aixi transformar les
aules i els vestibuls en hoes de treball cx-
perimentals.

Altres escoles barcelonines devien se-
guir rues o menys I'orientacio iniciada tan
fecundament per l'Escola del Bosc, molt

mes si tenim en compte les afeccions d'al-
guns ciels mestres mes cultes nomenats

despres pel Patronat, com Francesc Mas-

clans, Eduard Crespell, Isidre Macau, etc.

Aixi mateix, les colonies escolars de va-

cances, iniciades per 1'ajuntament de Bar-
celona el 1906, devien contribuir, en tro-

bar-se professors i alumnes en plena na-

30



tura, a fomentar i facilitar aquesta ten-
dencia.

Per la seva banda, la diputacio de Bar-
celona i despres la Mancomunitat tampoc
no oblidavcn la formacio dels mestres.
L'any 1913, Eladi Homs crew el Conseil
d'Investigacio Fedagogica, anomenat des-
pres Conseil de Pedagogia, el qual s'en-
carrega de la formacio d'una biblioteca
pedagogica. En la revista <<Quaderns d'Es-
tudi», publicada entre el 1914 i el 1924,
i que porta el segell personal de l'orien-
tacio filosofica d'Eugeni d'Ors, a mes
dels tomes de cultura general, n'hi havia
molts de pedagogics. Mcs especialitzat en-
cara en aquesta disciplina era el <,But-
lleti dcls Mestres», clue compren el perio-
de 1922-1938, amb les obligades interrup-
tions en els periodes politics desfavora-
bles, el qual era enviat gratu'itament als
mestres de Catalunya que ho cicmanaven.
S'hi publica una mena de llicons model,
fetes pels mateixos mestres i per natura-
listes i retribuides per la revista, sobre
tomes d'historia natural, signades per Sal-
vador Maluquer, P. Barnola, F. Masclans,
Marcet Riba, Pau Vita, etc.
A mes a mcs, hi ha cis Estudis Normals

organitzats el 1919 per Eladi Horns, i dels
quals foren professors Horns matcix, Pa-
lau Vera, Agell, Valls i Taberner, Pom-
peu Fabra, Joan Creixells, etc., pore que
tingueren una vida effinera. Tambe altres
naturalistes, en 1916 i 1917, hi donaven cur-
sor nocturns semestrals, com J. Maluquer,
Barnola, Cazurro, Caballero, Faura, Pi
Sunyer." Totes aquestes activitats, esti-
mulades per la Mancomunitat, devien con-
tribuir a afavorir aquest ambient, cncara
que en I'aspecte concret aqui estudiat en
desconec cl valor.
Molt mes transcendent encara Cs l'obra

feta per l'Escola d'Estiu, adrecada a la
formacio o reciclatge dels professionals
del magisteri. Fou iniciada 1'any 1914 per
Eladi Homs, que prengue per model els
cursos d'estiu per a mestres que se se-
guien als Estats Units. La tasca fou con-
tinuada per Alexandre Gali fins at 1936,
amb les interruptions dcls periodes poli-
tics desfavorables. Durant tres o quatre
setmanes dels mcsos de juliol i agost, es
reunien de cent a dos-cents mestres sota
la direccio de destacadissims professors
universitaris i de pedagogs amb l'objecte
de posar at dia algunes disciplines esco-
lars o be per tractar de problemes peda-
gogics, en un clima de llibertat, cordiali-

tat i respecte mutu per les idees, sense
vel•leitats politiques. En els diferents anys
hi trobern la participacio activa d'Aguilar-
Amat, J. Barnola, Bataller, Manuel Bor-
das, Leandre Cervera, Font i Quer, Josep
i Salvador Maluquer, Palau Vera, Marcet
Riba, Pau Vila, en el camp quc aqui ens
interessa. Demos, es feien visites a institu-
cions i centres culturals, concerts, etc. La
setmana final es dedicava a la discussio
d'un terra general, i acabava amb una
exeursio collectiva d'uns quants dies, de
convivencia mes intensa. Aquells cente-
nars de mestres que, any rera any, ana-
ven desfilant per les aules de l'Escola d'Es-
tiu contribuiren poderosament a clevar
el nivell de gran part de les escoles ca-
talanes. R. Maranges,'R que ha estudiat
l'evolucio de l'Escola d'Estiu, hi assenva-
Ia tres etapes: la primera, del 1914 at 1923,
en que, amb 1'ajuda de les corporations
locals, es tractava d'influir sobre la for-
macio clels mestres; a la segona, del 1930
at 1935, inaugurada la del 1931 per Macia,
es tracta de transformar, amb la co].labo-
racio de ]a Generalitat, 1'escola publica
d'acord amb les orientations modernes.
Finalment, ]a tercera, a partir del 1966,
Cs representada per la tasca que ara in-
tcnta prosseguir amb gran esforc i entu-
siasmc la institucio Rosa Sensat," la qual,
amb l'ambicio de recuperar cis anys per-
duts, ha estes la seva obra a altres ciu-
tats dels Paisos Catalans. Pero cal no obli-
dar quc la transformacio del professorat,
Tunica eficac a la Varga, cs sempre una
labor lenta i dificil, un veritable treball
d'artesanat impossible de massificar.
Una altra manitcstacio quc il-lustra el

moviment de 1'epoca estudiada Cs l'acti-
vitat editorial de caire pedagogic que co-
mcnca a desvetllar-se aquells anys, amb
Ilibres moderns destinats a Ics escoles,
corn els publicats per l'Associacio Protec-
tora de l'Ensenyanca Catalana, dirigida
durant anys per Parunella, o be amb iii-
bres i revistes d'orientacio pedagogica. Ja
hem assenyalat 1'aparici6 dc revistes im-
portants, com els <Quaderns d'Estudi» i
el ,Butllctf dels Mestres», a clue caldria
afegir e] ,ButIleti de la Fedcracio de Mes-
tres do Catalunya» , la < Revista de Pedago-
gfa» i les petites revistes escolars quc pu-
blicaren alguns grups dc] Patronat. Tambe
cal assenyalar l'especialitzacio de diver-
ses editorials, com Dahnau Caries, de Gi-
rona, i sobrctot Scix Barral, que sota la
direccio de Palau Vera i Eladi Homs feu
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una veritable renovacio dels textos esco-
lars. Pel que fa a la metodologia de les
ciencies naturals, altres editorials publica-
ven obres originals i traducdes molt es-
timables, com el text de Rasmussen, de
la Labor40 o els de Schmeil4' de Gustau
Gili, alguns manualets catalans de la col-
leccio Minerva,42 Bargallo,43 S. Maluquer,44
Rioja;45 d'orientacio semblant, seguiren
anys desln-es els textos de Vidal Box de
l'Instituto-Escuela,46 Comas4' Lombardo-
Radice41 etc., cada cop mes abundants i
documentats en l'aspecte practic, tant els
de primer com els de segon ensenyament.

Fora de Barcelona, algunes altres es-
coles seguiren orientacions renovadores.
Aixi, les escoles fundades per 1'Ateneu d'I-
gualada constitueixen un exemple de l'a-
fanv de renovacio sorgit aquells anys. Es-
colarment, la ciutat era molt mal servida,
i aleshores 1'Ateneu, de caire liberal i cata-
lanista com gairebe tots els de l'epoca, or-
ganitza unes escoles propies, que es man-
tenien amb l'aportacio dels dos milers de
socis i dels pares d'alumnes, a mes d'algu-
nes subvencions oficials. S'installaren pri-
merament a la part alta de l'edifici social,
pero at cap de pocs anys, el 1919, es cons-
true un edifici apropiat. El primer direc-
tor en fou Francesc de Paula Bado, i el
segon, fins a la guerra civil, un deixeble
gironi de Costal, Abelard Fabregas. Des
del 1920 hi funciona un grup Montessori.
Representaren un considerable progres
respecte a 1'escola oficial de la ciutat,
tant en l'aspecte pedagogic com en l'ense-
nyament del catala. Seguien el Sil•labari
de Pau Romeva i els textos de Palau Vera.
Pel que fa a l'ensenyament de les ciencies
naturals, era, com en altres aspectes, bas-
tant rutinari i a penes es feia res de
practiques de la natura.49
A Lleida, el 1906, i seguint les inspira-

tions de l'arxiver Enric Arderiu, bastant
relacionat amb Joan Bardina, Enric Godas
(1879-1920) funda el Liceu Escolar, instal-
lat primerament en un casal modest del
carrer de Cavallers. El 1913, pero, es tras-
llada a un gran edifici de planta i dos
pisos, construct ex prof esso, situat vora
del Segre, i que subsists fins als bombar-
deigs de la guerra civil. Era un centre ins-
pirat en els mateixos ideals pedagogics de
les escoles noves barcelonines. El matri-
moni Godas era molt organitzador, i no
solament mantingue aquest centre sing
que n'orienta una serie de sucursals pels
pobles lleidatans (Balaguer, Termens, Bell-

caire, Almacelles, el Campell). Godas es
mori jove, pero tingue 1'encert d'haver ob-
tingut la col•laboracio d'un bon mestre, An-
toni Sabater Mur, l'impressor autodidacte
company de Pau Vila, que anteriorment
havia estat a 1'Horaciana de Sant Feliu de
Guixols. Hi foren tambe mestres Paru-
nella, durant poc temps, Morera, els Arde-
riu, pare i fill, Maurin, etc. Aquest centre
tingue 1'ajut dels partits politics esquer-
rans, que hi veien un mitja de contrares-
tar la influencia acaparadora de 1'ensenya-
ment dels ordes religiosos i l'abando de
l'ensenyament oficial. Practicava la coedu-
cacio, tart en el primer ensenyament com
en el segon, disposava de pensionat, pu-
blicava un butlleti amb collaboracions de
professors i alumnes, organitzava excur-
sions i certamens literaris, concerts i en-
senyava musica; malgrat que el catala hi
era tolerat, s'hi ensenyava poc. Hi funciona
tambe un grup Montessori per a parvuls.
Quant a les ciencies naturals, poca cosa
d'interessant pot dir-se'n que signifiques
un progres positiu.10
Aquests exemples de dues poblacions

catalanes, als quals se'n podrien afegir
sens dubte molts mes (l'Horaciana, per
exemple, tenia sucursals d'orientacio scm-
blant a Lloret i Sant Feliu de Guixols),
mostren l'afany de renovacio de l'ensenya-
ment estes per Catalunya, el qual no era
correspost per l'Estat. Pero tambe demos-
tren que, a part algunes innovacions valuo-
ses d'ordre pedagogic general, poca cosa
de nou significaven en 1'ensenyament de
la nostra disciplina.
No es pot tenir una visio completa dels

problemes de 1'ensenyament prescindint

de l'ensenyament ofert pels ordes religio-

sos, sovint tractat pel uns i els altres amb

apassionament de signe oposat, uns cops

perque el consideraven simplement un

mitja d'hegemonia doctrinal i politica,

que recordava indubtablement 1'exercida

en temps passats, i simplement un objec-

te de negoci, o, at contrari, com una ban-

dera de llibertat d'ensenyanca i defensa

de principis morals i religiosos. En 1'as-

pecte que ara ens interessa, cal veure

objectivament la seva obra pedagogica, de

la mateixa manera que hem considerat la

d'altres institutions privades.
Quant a l'ensenyament primari profes-

sat pels ordes religiosos, s'ha de reconei-
xer que a molts hoes de Catalunya suplia
les deficiencies estatals, fins at punt, a
voltes, d'esser numericament dominants,
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be que no tinc a ma estadistiques que il-
lustrin aquesta afirmacid. Pero es indub-
table que, enfront dels locals sovint Ilo-
brecs i sense camps d'esbarjo de les esco-
les oficials, que Gall qualifica d'escola de
piset o de botigueta, disposavcn de bons
edilicis i espais adequats, car tenien ell
mitjans economics d'una clientela forma-
da per les classes mitjanes i elevades i no
havicn de pagar els sous dcls mestres, et-
cetera. Pero un dels retrets tries greus que
se'ls pot fer es el seu caracter classista,
que a voltes, amb una falta absurda de
criteri, es traduia en la separacio d'alum-
nes gratuity i pagants, en deures imposats
als gratuiits, que havien d'ajudar en diver-
sos serveis, etc., fets que indiquen I.'escas-
sa capacitat d'alguns d'aquests ordes, so-
bretot ell femenins, per a comprendre
l'ambicnt social del nostre temps.
Quant a la qualitat pedagogica, cal re-

cordar que molts dels professors no tenien
mes estudis que ell eclesiastics, no sempre
idonis per a l'ensenyament, i en altres ca-
sos d'un nivell no gaire elevat. Hi havia
order ell membres dels quals, amb voca-
cid pedagogica o sense, passaven obligato-
riament una temporada per l'etapa escolar.
Aixi es compren l'escassa iniciativa peda-
gogica collectiva envers les tendencies re-
novadores. Es segur que la major part de
les orientacions pedagogiques modernes
no comencaren a traves dels ordes reli-
giosos, quc seguien aferrats als metodes
tradicionals, malgrat disposar dels mitjans
per a promoure una renovacio eficaq51
Aquesta es una opinio compartida per
A. Gali,s2 pero cal reconeixer tambe que
oferien una continuitat i una scrietat que
el public estimava.

Pcl quc fa a les ciencies naturals, amb
prow feines hi he pogut captar cap aspecte
de modernitzacio. En general, atesa la
uniformitat de preparacio del professorat
de cada orde, gairebe sempre n'hi ha prou
d'esbrinar com funcionaven alguns cen-
tres per a saber el que feicn tots ell al-
tres del mateix orde, car adhuc ell texts
ercn gairebe sempre ell matcixos (edito-
torial Edclvives entre ell maristes, Bruno
entre ell germans de la Doctrina Cristia-
na, etc.). Crec que no passaren, en el mi-
llor dels casos, de la primera de les eta-
pes que hem assenyalat en el desenvolupa-
ment de I'ensenyament de les ciCncies de
la natura, i encara amb un fort predomini
memoristic en molter d'aquestes. En can-
vi, era mes adequat 1'ensenyament tradi-

cional de les llengi.ies i la matematica.
Quant a 1'ensenyamcnt secundari, molts

d'aquests ordes religiosos es dedicaven
simplemcnt a preparar memoristicament
1'ensenyament de l'institut i compartien
amb aquest centre la responsabilitat de
]a manca d'orientacio pedagogica.

L'ETAPA MODERNA

En 1'ensenyament mitja, la transforma-
cio important no comen4a a produir-se
fins a la creacio per Alexandre Gali de Fes-
cola Blanquerna (1924) i de ]'Academia
Monturiol (1923), dedicada al batxillerat.
L'aparicio d'aquests centres es degue, fet
paradoxal, a ]a dictadura de Primo de Ri-
vera, a causa de la supressio per la diputa-
cio de 1'escola graduada, de caire expe-
rimental, que dirigia Gali. Aleshores ell
pares dell alumnes, que acabaren el curs
de mala manera i com pogueren en locals
d'ocasio, fundaren la Mdtua Escolar Blan-
querna, perque ell seus fills poguessin
continuar estudiant. Primerament, s'ins-
tal.la en el xalet, encara existent, al car-
rer Mallorca, num. 281, mentre el Montu-
riol, inicialment allotjat en un pis de la
Granvia, prop de la Universitat, passa a
un altre xalet de la Diagonal. Finalment,
es construi 1'excel•lent edifici de la Via
Augusta, del qual s'apodera l'Estat el 1939
per installar-hi l'Institut Menendez Pelayo.
Amb Gall hi col•labora un bon equip, en
que figuraven Mn. Higini Angles i el mes-
tre Llongueres, en l'educacio musical, Pau
Vila i Esteve Llac, Concepcio Vandellos,
Narcis Maso, mossen Battle. Fou un as-
saig extraordinariament reeixit d'escola
activa, unificada des de l'ensenyament pri-
mari al secundari53 Pel que fa a les cien-
cies naturals, les del batxillerat foren con-
fiades a Maria dels Angels Ferrer Sensat
i Emilia Fustagueres, la primera de les
quals, seguidora de les orientacions peda-
gogiques de la seva mare, amb qui havia
col-laborat a l'Escola del Bosc, fou el cordo
umbilical entre la nova generacio i ]'ante-
rior. Tambe cal tenir present 1'aparici6 de
les novel promocions de naturalistes for-
mats a l'escola barcelonina, molts dells
dedicats a I'ensenyament mitja (Enrique-
ta Ortega, deixeble de Cazurro, Emilia
Fustagueres, etc.).
En aquest nivell, pero, la gran modernit-

zacid de I'enscnyament es produi amb la
creacio de dos centres de la Generalitat.
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L'un era I'Escola Normal, en ]a qual 1'en-
senyament de les ciencies naturals ana a
carrec de Margarida Comas, procedent
de I'Escola Superior del Magisteri, que
ocupava la catedra de la Normal de Tar-
ragona, i 1'altre era el primer Institut-Esco-
la, el del Parc, on s'encarregaren de les
ciencies naturals Candel Vila, procedent
de l'Institut de Melilla, que s'havia for-
mat a l'Instituto-Escuela de Madrid, Fer-
rer Scnsat i Emilia Fustagueres. El 1933,
en crear-se altres dos Instituts-Escola,
1'Ausias March de Sarria i el Pi i Margall,
al carrerr Rossello, als locals que havien
estat dels jcsuites, Candel s'encarrega do
les ciencies naturals del primer i es no-
mena Bote Garcia i Amengual per al
de Rossello. L'orientacio pedagogica hi
fou la mateixa que la de l'Instituto-Escue-
la de Madrid, matisada, pero, en el del
Pare per ]a forta personalitat del doctor
Josep Estalella, que en fou el primer i
gairebe dnic director. Anteriorment he co-
mentat 1'obra de l'Institut-Escola que, pel
que fa a les ciencies naturals, la nova
orientacio ana principalment a carrec
d'Angels Ferrer, lliurada amb abranda-
ment a aquesta obra pedagogica, en la
qua] fou el brae dret del doctor Esta-
lella. Amb aixo, 1'onada renovadora irra-
diada des de Madrid entry en contacte
amb la nascuda una vintena d'anys enre-
ra a Barcelona i s'hi entronca -4

La metodologia moderna de les ciencies
naturals, en generalitzar-se en aquests
centres que serviren de focus d'irradiacio,
perdc el caracter d'assaig i entry de ple
en una normativa difosa i obligada per a
tothom qui vulgui respondre a les exigen-
cies actuals de la pedagogia. Lamentable-
ment, pero, el pes de la mala tradicio
continua pesant en molts flocs.

A traves de lcs pagines anteriors sem-
bla veure's clar quines han estat les ar-

rels de 1'ensenyament modern de les cien-

cies naturals a Catalunya. Crec que es no-
dreixcn en dos camps. L'un es autocton,

representat per les orientacions pedago-

^aiqucs generals dirigides per Alexandre

Galf, Pau Vila, Eladi Homs, Joan Bardina,
Manuel Ainaud i Artur Martorell. L'altre

camp es influit mes o menys directament

per les idees pedagogiques de la Institu-
cion Libre de Ensenanza i centres inspi-

rats per ella, com 1'Escola Superior del
Magisteri i l'Instituto-Escuela de Madrid.
En aquest segon rengle caldria collocar
Palau i Vera, Hermenegildo Giner, Estale-
Ila, Cazurro, Rosa Sensat i molts profes-
sors d'escoles normals catalanes, corn Cas-
sia Costal, Margarida Comas, Miqucl San-
talo, etc. Aquest darrer aspecte, pero, crec
que caldria estudiar-lo mes a fons, car a
primer cop d'ull la influencia de la Insti-
tucion scmbla poc important, la qual coca
crec que es mes exacta en el camp de la
filosofia que no en el pedagogic.

Darrerarnent s'han publicat unes quan-
tes obres que estudien la Instituci6n.55
En l'aspecte que aqui ens interessa, es
necessari destacar la de Gomez Molleda,56
quc estudia ]a irradiacio de la Institucion
a diversos centres universitaris i fa refe-
rencia a les relacions de Francisco Giner
de los Rios amb Barcelona, on cursa
durant un any els sous estudis de filoso-
fia amb Llorenc i Barba, que scmpre ad-
rnira. Entre les seves amistats esmenta,
en concret, Maragall, Pijoan i Pere Coro-
mines. A part el seu germa Hermenegildo,
professor de f'Institut Balmes i regidor de
1'ajuntament de Barcelona, cap d'aquests
personatges no tingue gaire influencia so-
bre les orientacions pedagogiques de l'e-
poca. Maragall, malgrat les diferencies
ideologiques, professa una profunda ad-
miracio per Francisco Giner, i diu que
quan Giner venia a Barcelona era una
festa per a 1'esperit reunir-se a cases par-
ticulars i conversar amb ell, i Ii dedica
uns quants articles;51 pero exercia el seu
mestratge en altres camps ideologies i li-
teraris. Coromines, que va ser acusat de
tenir relacio amb el grup que colloca la
bomba al carrer dels Banys Nous, passa
un temps a Franca i despres ana a Madrid,
on entry, segons s'ha dit abans, en relacio
amb cls personatgcs de la Institucion;
despres d'havcr fracassat repetidament
en l'intent d'obtenir per oposicio una ca-
tedra a la facultat de Dret, torna a Bar-
celona i s'hi dedica sobretot a la polftica
i a la literatura.58

Aixf, doncs, la influencia de la Institu-
cion sobre el moviment pedagogic catala
fou mes aviat indirecta, a traves dell dei-
xebles dels centres creats en aquell am-
bient, com en alguns dels casos esmen-
tats. Pero, tot i aixo, dirfem que fou molt
mes important del quc sembla a primera
vista.59
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na, 1976, 91 p., 7 fig.

12. DE.LGADO, B. Polemica on torno a Ferrer y
Guardia. Perspectivas Pedagdgicas, IX (1974),
num. 33, pp. 23-26 i num. 34 (1975), pp. 191-
208, Barcelona.

13. P%SCUAI. CARI36, P. Loc. cit., p. 80 i seg.
Cazurro entry de catcdrbtic de Girona of
1890, pcrd fins of 1897 no hi exerci, car en-
Iretant segui la carrera de lids i fou pen-
sionat per la Junta para Ampliacion de
Estudios (loc. cit., p. 23).

14. JUNTA PARA AMPI.IAC16N DE ESTUDiOS E INVESTI-

GACiONES CIENCiFICAS. Un ensayo pedagdgieo.
El Instituto-Escuela. Madrid, 1925, XV+
414 p.

15. JUNTA PARA AMPLIAC16N DE ESTUDIOS F. INVESTI-
GACTONES CIENTiFic.AS. El Instituto-Escuela de
Segunda Ensehanza. Curso 1918-19, Madrid,
32 p.

16. CASTILLEJO, J. Guerra de ideas en Espana. Bi-
blioteca de la Revista de Occidente, num. 20,
Prot de Caro Baroja, 137 p., Madrid, 1976
(Ed. anglesa: War of ideas in Spain. Ed. J.
Murray, London, 1937).

17. CARDEN,v. NEyVMAN. Naturaleza y fin de la
educacidn universitaria. Edit. Espasa, Ma-
drid, 1946, 334 p. (obra original: 1812).

18. CASTILLEJO, J. Loc. cit., p. 82.
19. CASTILLEJO, J. Loc. cit., p. 83.
20. CASTILLEJO, J. Loc. cit., pp. 83 a 87.
21. Per alguns comentaris sobre la qualitat peda-

g6gica i of sectarisme dell Ilibres do l'escola
moderna, vegeu Delgado, loc. cit., 1975, pp.
203-205, i tambc Pau Vila, loc. cit., 1920. Odon
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Madrid, 1888; a mes d'altres de mes profun-
des, corn Historia Natural, 2 vols., Barce-
lona, 1896; Progranza de un curso de Mi-
neralogia y Botdnica, Manuales Soler, 8
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lona, 1916.
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58. Intcrvingue en la confeccio del projecte del
fan1os pressupost de cultura del 1908 (Jot'
Oi.ti): «Antecedentcs del bilingiiismo en Cata-
Iuna<<. Rev. Pedag., t. X, pp. 252-260, Ma-
drid, 1931). A traves de la scva muller, Ce-
lestine Vigneaux, mestra i companya re Rosa
Sensat, es deguO interessar pels problemes
culturals i de l'ensenvament.

59. DcsprOs d'havcr lliurat l'original d'aquest
article (VII-1977), han aparegut una serie
d'obres que reflecteixen les actuals inquie-
tuds pedagogiques de recollir I'experien-
cia historica de les institucions docents ca-
talancs, pensant seas dubte en el seu futur

desemvolupament en un clima socio-politic
tries favorable que Cl dels anys passats. Em
refereixo sobretot a l'obra d'A. Gail on
s'estudia amb acurat sentit critic i profund
coneixernent 1'escola primaria, ]a de Jordi
Carbonell sobre el que fou ]'Escola Normal
de la Generalitat i la de Jordi Mones, que
tracta especialment de l'evolucio del pensa-
ment pedagogic a Catalunya:
A. GAL.f. Historia de les institucions i del
moviment cultural a Catalunya. Llibre II,
Ensenyament primari. Fundacio A. Galf,
299 pp. Barcelona, 1978.
CARBONELI., J. L'Escola Normal de la Gene-
litat. Ed. 62, 363 pp. Barcelona, 1977.
MoNGS, J. El pensament escolar i la renovaci6
pedagogica a Catalunya (1883-1938). Ed. La
Magrana, 420 p., Barcelona, 1977. Sobre I'Ins-
titut-Escola han aparegut un numero extraor-
dinari do la revista ,L'Avenc», 1979, i el Ilibre
,,L'obra dispersa < del Dr. J. Estalella, 218 pp.
Barcelona, 1979. Referent a ]'Escola Moderna
i ]es cicncies naturals, vegcu Scnent Josa, J.:
La ensedanza de las ciencias naturales en la
Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, Cua-
dernos de Pedagogia n' 2, pp. 21-24, Barce-
lona, 1975. Hi ha un ampli repertori docu-
mental a J. Gonzalez-Agapito: Bibliografia
de la renovacio pedagogica (1900-1939). Uni-
versitat de Barcelona, 1978.
Aquestcs obres importants amplien i potser
en algun punt rcctifiquen o almenys com-
pleten documcntadamcnt el perfode aqui
estudiat en I'aspecte concret de les cicncies
naturals. La scva consulta, si hagues cstat
possible, m'hauria estalviat moltes recer-
ques sobrc un temps poc conegut i m'hau-
ria pcrmes donar-ne una visio mes ampla.
Espero que el lector sabre excusar-me.
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