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Editorial

Aquest any 2022, la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana arribarà al número 40, una fita que assolirem en 
el segon semestre. Gairebé al mateix temps que celebrarem les xv Jornades 
d’Història de l’Educació del dia 23 al 25 de novembre a Barcelona. No hi 
ha dubte que es tracta de la superació d’un altre repte important per a una 
societat com la nostra i que, com a conseqüència d’ambdós fets, l’any 2022 
caldrà recordar-lo com un any important.

Pas a pas ja arribarà el moment de celebrar els dos esdeveniments i donar-
hi el relleu que mereixen. Ara ens cal centrar-nos en el treball diari que ho 
faci possible, tant la tasca del comitè organitzador de les Jornades com la de 
l’equip editorial de la revista. En els dos casos es tracta d’una tasca rigorosa i 
constant que només és possible gràcies a la dedicació i l’esforç desinteressat de 
les persones que en són al capdavant.

En el cas de la revista Educació i Història, justament aquest és el motiu que 
ens ha mogut per redactar aquesta nota editorial: parlar de les persones que 
han estat i estaran en la direcció i coordinació de la revista per fer-ne possible 
la continuïtat en la periodicitat i, sobretot, en la qualitat de la publicació, 
que li confereixen una excel·lent valoració entre els especialistes i les persones 
interessades en la història de l’educació, tant en els territoris de parla catalana 
com a nivell europeu i internacional.

Com és prou conegut, la revista ha estat conduïda per un equip format 
per Bernat Sureda Garcia, en la direcció, i Xavier Motilla Salas, en la 
secretaria, d’ençà que es va signar una acord de col·laboració entre l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears, propiciat per la nostra 
societat. Aquest acord ha estat beneficiós per a ambdues parts i ha permès 
l’estabilitat i viabilitat econòmica per mantenir la regularitat d’una publicació 
de caràcter semestral, editada en format paper però en accés obert a través 
de l’Hemeroteca científica de l’IEC, i assolint els índexs de qualitat que li 
garanteixin la presència en les principals bases de dades. Tot això superant les 
dificultats que, malauradament, avui encara suposa l’edició i publicació d’una 
revista que, malgrat parlar en diferents llengües, té la vocació i aspiració de ser 
feta en llengua catalana.
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L’equip format per Bernat Sureda i Xavier Motilla ha conduït la revista 
durant una llarga singladura i ja fa temps que ells mateixos van demanar 
ser rellevats dels respectius càrrecs. Conscients que el reconeixement de 
l’excel·lent feina feta també comportava el premi d’un merescut descans, la 
Junta directiva va establir converses per trobar els corresponents relleus. La 
voluntat de continuar mantenint la fructífera col·laboració amb les Edicions 
UIB ens suggeria el convenciment que els nous responsables tinguessin, a 
la vegada, vinculació amb la mateixa Universitat i fossin membres actius de 
la nostra societat. No hi ha dubte que, malgrat els avenços tecnològics i les 
enormes possibilitats de comunicació telemàtica, hi ha temes i problemes que 
encara es resolen millor, i sovint amb més rapidesa, des de la proximitat.

Seguint aquest criteri, la presidència de la Societat va proposar, el setembre 
de 2020, una proposta de relleu i nomenament en els càrrecs de direcció i 
secretaria de la revista en les persones de Pere Fullana Puigserver i Gabriel 
Barceló Bauzà. La proposta va ser acceptada per unanimitat i va ser ratificada 
en l’assemblea ordinària del 23 de desembre de 2020.

La vàlua de les dues persones proposades i escollides és indiscutible. En 
el cas de la direcció, cal destacar que Pere Fullana Puigserver és llicenciat en 
Ciències religioses, Història eclesiàstica i Història general i doctor en Història. 
El seu camp de recerca és la història social i religiosa, centrada en els agents i 
els moviments associatius; en l’animació socioeducativa en museus i arxius; i 
en la divulgació històrica. Al seu costat, s’ocuparà de la secretaria de la revista 
Gabriel Barceló Bauzà, diplomat en Educació social, llicenciat en Pedagogia 
i doctor en Educació. Ha centrat la tasca investigadora en la història de 
l’educació contemporània, especialment en l’estudi de la cultura escolar durant 
el Franquisme, prestant especial atenció als anys de la postguerra. També ha 
treballat en l’ús de la fotografia com a font per a la història de l’educació. 
Ambdós són professors i membres del Grup d’Història de l’Educació de la 
Universitat de les Illes Balears. No és menys rellevant, per al tema que ens 
ocupa, deixar constància de la disponibilitat, l’interès, l’empenta i la il·lusió 
que tots dos van manifestar per acceptar la responsabilitat al capdavant de la 
revista. Una actitud que els agraïm molt sincerament.

L’any 2021 va suposar un any de transició durant el qual els dos equips es 
van intercanviar informacions i experiència i van treballar conjuntament en la 
planificació futura. Des de l’inici de l’any 2022 s’ha produït el relleu i arriba 
el moment de l’agraïment a Bernat Sureda i Xavier Motilla per la dedicació, 
generositat i encert d’aquesta llarga etapa al capdavant de la revista. Ningú 
dubta que sense la tasca desenvolupada no hauríem arribat on som.
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Amb l’actual número 39 i el proper número 40 comença, doncs, una nova 
etapa en la qual continuarem construint, de manera conjunta, coneixement 
sobre la història de l’educació. La nova etapa també suposarà la renovació del 
consell de redacció i la incorporació de nous membres en el consell científic, 
un fet no menys important perquè no podem oblidar que la revista Educació i 
Història és i ha de continuar sent una obra col·lectiva.
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