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Celr~, 19 de novembre de 1984 

Amic, 

He rebut la carta mitjançant la qual el claustre de l'Escola dóna 

resposta a la que la Junta de l'Associaci6 de Pares va adreçar al Director 

de l'Escola. 

El to de la vostra resposta m'ha sorprbs. En primer lloc, perqub ~s 

un to molt diferent del que jo havia emprat en el meu escrit. Em pensava que 

havia escrit un missatge amist6s -ho deie explícitament, recordeu- i m'he 

trobat amb una resposta que no sabria com qualificar. Sense cap voluntat 

de molestar em sembla com si es tractés d'una resposta "d'ofici" o "burocr~

tica", i aisb em sap greu. 

En segon lloc, m'ha sorpr~s perqub he tingut la sensació de que no 

devia have~e explicat b~: a la vista de la resposta, tinc la sensació que 

la carta que us vaig trametre en nom de la Junta de l'Associació no ha estat 

entesa en els termes en que va ésser escrita, o bé que s'hi ha vist algun 

propbsit que no tenia. 

Si no fos per aquest motiu, no tornaria a escriure. Em fa por que 

un intercanvi per escrit entre persones que es coneixen i que es tenen apra

ci -almenys aquest és el meu cas- sigui un intercanvi amb inconvenients im

portants. D'altra banda, perb, tamb~ em sembla que l'escrit queda 1 les pa

raules no, i que el fet d'escriure obliga a precisar molt bé el sentit del 

que es vol dir. Per aixb ~'animo a intentar-ho una altra vegada, amb el prec 

que en feu una lectura benevolent. 

Permeteu-me que, a partir d'aquest moment, empri un redactat estruc

turat. Espero que contribueixi a la claredat de les afirmacions, preguntes o 

suggeriments 
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2. 

1. A l;origen de la carta de la Junta hi ha uns fets. 

Comencem la nostra cartG exposant el fet que hi ha familias que han 

percebut símptomes de malestar i que -afegeixo- els han percebut mitjançant 

la crbnica que, de tant en tant, els nens fan a casa seva del que viuen a 

l'Escola. 

Els nens expliquen coses a casa seva. Algunes coses s6n certes, al

tres poden ~sser distorsionades, parO una dist~si6 no es produeix mai com 

a resultat d'un atzar: hi ha sempre una realitat, un "viscut" que genera ne

guits que els nens expressen de formes diverses ••• i a casa seva se'n donen 

compte, fan preguntes, precisen. 

A més a m~s, com ja sabeu, al poble de Celr~ aquesta mena de neguits 

surten immediatament al carrer, al forn, a les discussions. Els neguits no 

s'elaboren, no solen donar pas a accions constructives¡ al contrari, molt ~

cilment degeneren en crítiques, atacs, malfiances, recels. 

Ja teniu els fets. A partir d'aquí, des del punt de mira dels qui va

ren decidir d'adressar-vos una carta, hi havia una primera opció: o bé perme

tre -una vegada m~s, i sabeu que són moltes- que s'emboliqu¿s la troca de les 

crítiques, o bé ésser contundents de cares enfora i adressar-vos una nota tan 

correcta i clara com varem ésser capaços de redactar en la que ni es criticava 

ni es demanaven explicacions; només es demanava que es fes el possible per 

suavitzar tensions. 

Em penso encara, després de llegir v~ries vegades la vostra resposta, 

que allb que varem decidir era el més correcte: fer-vos saber com el poble vi

via un aspecte de l'Escola. Valia més encarar els fets. 

2. A la carta de la Junta no es qUestiona la discussió a l'escola. 

L'acord del Claustre diu textualment: 

1. La Discussi6, que s'esmenta en la carta, ~s i ha es
tat norma en aquest centre. Discussió que creiem abs~ 
lutament necessària a fi i efecte d'avançar en qua
litat pedagbgica i en unificació de criteris. 
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Aquest acord em fa pensar que la nostra carta no estava ben redactada 

o no ha estat ben compresa. Per v~ries raons: 

li A la carta de la Junta de l"Associaci6 no es fa esment de la "discus
sUi'", simi a: 

• 
11dificultats d'entesa -no pas menors pel que sembla-'~ 

• 'malestar que apareix en determinades manifestacions" 
{em guardarê molt de repetir aquestes manifestacions, perb vull fer 
explícit que es tracta de manifestacions que diversos nens atribue! 
xen haver escoltat de mestres) 

• -tensions• 

2! Estic d'acord amb el Claustre quan manifesta que la discussi6 ~s ne
cesshria i que ho és per les raons que exposa en el seu acord. 

3!! Ara b~, tots sabem que la discussi6 que permet "d""avançar" no és qual
sevol mena de discussió. 

Potser, el que constitueix la preocupaci6 que voliem expressar a la 
nostra carta _és la ~e si els t~rmes"actuals de discussi6 serveixen 
realment per avançar, si les condicions en que es discuteix ho perme
ten~ 

~ns preocupa la possibilitat que es visqui una tensi6 paralitzant. I 
va sernblar-nos millor de mani fe star-ho obertament. 

3; Pensem que certa forma de conflicte té repe~~ions en els nens, per~ aixb 

no implica desqualificació. 

El text de l'acta diu textualment: 

2. Pensar que aquesta discussió significa repercussions 
en l:as re.lacions personals entre els membres i molt més 
en les conductes professionals i en les tasques da
cents, ês interpretat com una desqualificació perso
nal i professional que de cap manera aquest claustre 
pot admetre. 

Jo crec que aquí hi ha un doble malenttls .• -

En primer lloc -tal com ja he procurat d'expressar en l'apartat pre

ceden~, el mot "discussió" no t6 el mateix signif'icat que "dificultats d"'en

tesa" 1 "malestar'' o "tensions". Noteu que ja he dit que considera nec.:ss~ria 

i positiva la discussió, noteu que la carta de la Junta diu textualment: 

Sabem que l'entesa ~s difícil en un grup nambrms de 
persones i que la diversitat entre els mestres en-
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riqueix l;escola quan s~utilitza de forma cons
tructiva. 

En segon lloc, és clar que la nostra carta ha estat viscuda com a 

desqualificadora personal i professional. Bé, no ho volia ésser de desquali

ficadora i entenc que no ho és. Per v~ries raons: 

1! La carta diu textualment que és tramesa "amb la confiança -que ja hem 
manifestat p6blicament amb anterioritat- que el claustre de l;Aulet 
pot donar-hi una sortida positiva". 

Deixeu-me subratllar trets d'.aquesta frase: 

• 

• 

manifesta confiança explicitament; per tant no desqualifica; ben al 
al contrari planteja un problema -que potser no hem percebuh bé, 
que potser enshem equivocat- amb la confiança que sabreu donar-hi 
una sortida positiva, 

en segon lloc, sabeu perfectament que en diverses ocasions i en pú
blic he fet una defensa del claustre més obstinada del que feu vo
saltres mateixos 

ara vull dir la veritat a prop~sit d'aquesta defensa: 

• 

• 

• 

defenso l'escola més del que jo mateix crec: defenso la seva rea
litat present fent el possible per millorar-ne la imatge que jo 
mateix en tioc, 

defenso i defensaré davant d'altr~i davant de vosaltres matei
xos si convé1 que estic convençut que el grup de persones que 
sou el claustre de l'Aulet teniu un potencial personal i pro
fessional enormement superior al que manifesta la realitat del 
funcionament de l'escola en el moment present; 
i amb aixb refermo -per escrit, perqu~ quedi ben ela~ que de 
desqualificació personal res de res 

estic convençut que Celrà necessita creure en la seva Escola i 
que ha d'arribar un dia que se l'estimi; per a aixb no hi ha 
carni que no passi per la defensa de l'escola, 

per bé que, ja ho podeu pensar, ni tot m'agrada ni tot em convenç. 

2~ L'acta del Claustre diu: "••• és interpretat com una desqualificació" 

Si vosaltres ho interpreteu com una desqualificació, jo no hi puc fer 
res. Ara b~ considero convenient que repenseu aquesta interpretaci6, 
especialment considerant el que acabo d'afirmar a aquesta mateixa pAgi
na, 
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Al marge de l'intent de clarificació del que em sembla que han estat 
malentesos, m'agradaria d'afegir un parell de consideracions: 

• 

• 

Dieu: "Pensar que aquesta discussi6 significa repercussions ••• docents• 
8~, depen de quina mena de nctiscussi6" sigui l'objecte de l'an~lisi: 

• 

• 

si es tracta de la discussió en els termes del primer enunciat de 
l'extracte de l'acta del claustre, hi asti? d'acord. 

si es tracta d'all~ a que fèiem referència en la carta que us varem 
adressae, jo diria que les dificultats d'entesa, el malestar 1 les 
tensions tenen repercussions sempre i en tota mena d'institucions 

Oieu: "... que de cap manera pot admetre" • 

Aix~ em fa pensar: com a minim, les coses -quan han estat exposades de 
forma raonada- han d'ésser admeses a consideració. 

Seriosament, em pregunto qu~ és realment el que no es "pot" admetre, 
quin és l'objecte real de la "impossibilitat" d"'ésser adm~s. 
El rumor a les botigues s'admet de fet. Potser perqut:l no s'hi p'ot fer 
res. Una comunicaci6 explicita i franca, ¿és de més dificil admissió?. 
De veritat que m'agradaria que· us fessiu seriosament la pregunta. 

3. Quins s6n ~ls canals dels pares? 

El text de l'acta diu: 

3. Recordem a la Junta de l'Associació de Pares 
que l"'organ establert legalment per canalit
zar les aportacions dels Pares és el Consell 
de Direcció del Centre. Preguem que utilitzin 
aquest ~rgan per a les seves aportacions. 

Aquest acord implica la voluntat del Claustre -diu "preguem"- que els 
pares emprin els canals "establerts legalment". Deixeu-me dir que la meva sen
saci6 en arribar a aquest punt ha estat la de rebre un insult 1 que m'ha sapi
gut greu. Ja ho sé que no ho és un insult, per~ entenc que aquests termes no 
tenen cap correspond~ncia amb el to ni amb el contingut de la carta de la 
junta de l'Associació. 



• 
6, 

Perb 6s que, a m6s a més, no estic tan segur que el canal de les apor

tacions dels pares hagi ct'6sser el Consell de Oirecci6. Les meves reflexions 

s6n les segOents: 

l! L'Estatut de Cendres Docents diu a l'article 16.2 

Les associacions de pares d'alumnes, respectant el 
reglament de r~gim intern 1, si hi fas, l'ideari 
del centre, assumiran les segUents finalitats: 

a) Defensar els drets dels pares en alltl relatiu a 
l'educaci6 dels seus fills • 
... 

e) Elaborar, desenvolupar o modificar, conjuntament 
amb el claustre de professors, el reglament de 
règim intern del centre. 

El text de la LODE, 
rar substancialment 

despr6s ct"'ésser esmenat pel 
el sentit de l'Estatut. Per 

Senat, no sembla al te-
bé que es 

llei encara no promulgada, val la pena de registrar-be un 
l'article 5.2 

tracta d'una 
item de 

Las asociaciones de padres de alumnes asumirén entre 
otras, las siguientes finalidades: ... 
e) Promover la participaci6n de los padres de los 

alumnes en la gesti6n del centro. 

L'ideari pedagògic de l"'Aulet diu: 

• 

• 

Els pares s6n els primers i principals responsa
bles de l"'educaci6 dels seus fills. 

s"'intentar~ formar en tots els estaments que in
tervenen a l'escola una veritable comunitat edu
cativa. En l"'organ1tzaci6 de l"'escola es delimi
tarA la fonna de participació de cada un d"'aquests 
elements, apart del tracte personal espontani que 
sempre ha de quedar obert com e testimoni d'una 
aut~ntica comunitat 

Es passible que faci una interpretació errbnia ~els textos que he re
collit en aquest full, perb, si vaig bé, crec que la Junta de l'As
sociaci6 va actuar de conformitat amb el punt 16.2 a) de l"'Estatut 
de Centres Docents en el moment en que va manifestar una preocupa
ci6 davant del que creia que podria pertorbar el bon desenvolupament 
dels nois 

I va actuar temb~ de conformitat amb el contingut del propi ideari de 
1 'Escola pel fet mateix de "respondre" enfront d"'una preocupació. 
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28 He llegit atentament l'article 26.2 de l'Estatut de Centres Docents, 
on s'exposen les compet~ncies del Consell de Direcci6 del centre i 
no diu pas que tingui per funci6 la de "canalitzar les aportacions 
dels pares" 

Per tant, si no hi ha hagut la promulgaci6 posterior de drecrets o 
d'ordres que concretin aquesta q0esti6 -confesso que ho ignoro-, he 
de concloure que no hi ha claredat legal respecte de quins s6n els 
canals que s'han d'emprar. 

ConseqUentmsnt, em remeto a l'Ideari Pedag~gic de l'Aulet, pressupo
sant que no ~s pas en contradicc16 amb normes de rang superior. 

4. On ~s l'Ideari Pedagbgic? 

El punt 4 (o és el 5, perqu~ hi ha un lapSU3 en la humeraci6?) de 

l'extracte de l'acta que se'ns ha tram~s com a resposta diu: 

5. El Claustre de Professors de l" Aulet de Celrti 
manifesta el seu recolzament a la tasca portada 
a terme per la Direcci6 del Centre en el per:!o
de que vost~s esmenten. 

Dedueixo que aquest epígraf vol ~sser una resposta al parêgraf de 

la carta de la Junta de l"Associac16 en el que es diu: 

••• com que interpretem que al llarg dels dos o 
tres darrers anys s"he anat produ!nt un procés 
d"esva!ment del contingut d~un document que s"in 
titulava "Ideari pedagbgic" ••• 

Tobno a pensar que hi ha malent~s: la carta parla d'esva!ment del 

contingut d"un Ideari i la resposta s'expressa en termes de recolzament a 

"la DirecciÓ1
' • 

D"altra banda no entenc de quina Direcci6 es parla: la de fa dos anys?, 

l"actual?, la DIRECCIO com a principi inalterable?. De veritat que no ho en

tenc. En la carta de l"Associaci6 no era qOestionada cap Direcció, ni les con

cretes ni la "direcci61
' com a principi. El perqu~ la resposta s"'ha expressat 

d"aquesta manera ~s un misteri per a mi. 
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I en tot cas, a la carta adressada a l'Escola per la Junta de l,Asso

ciaci6 s'hi plantejava ben clarament una q0esti6 que no ha merescut cap mena 

de resposta. La carta deia: 

( ••• de resultes de l'esva1ment de l'Ideari) 

i com que l'escola tê pendent la redacci6 definitiva 
d'un Projecte i d'un Reglament de Règim Intern, prop2 
sem que s'abordi el treball de donar forma definiti
va a aquests documents "constituents" de l'escola ja 
que aixh comportaria alguns avantatges ••• 

(i conclou exposant aquests avantatges). 

Bé, aixtl no ha merescut resposta. El perquè no n "ha merescut també és 

un misteri per a mi. Es tracta d'un proposta concreta i constructiva, es trac

ta de donar compliment a un manament legal, es tracta d'obrir un proc~s ple 

de possibilitats que permet d'apropar escola i poble, d1 engrescar-se pares i 

mestres plegats en la definici6 d'un projecte d'educaci6que implifUambdues 

parts, fins i tot -no f6ra el primer indret on s'ha fet- de fer que els nois 

i noies repensin l'escola que volen viure de forma conscient. 

Jo crec que Celr~ necessita de recuperar l'estima per la seva escola. 

Crec que aquesta és una responsabilitat que teniu i s~ que hi ha persones il. 

lusionades per pujar al carro si us decidiu a posar-lo en marxa. També sé que 

aixb és molt difícil, perb tinc el convenciment -ho torno a expressar- que 

sou ben capaços de fer-ho. 

D'altra banda, em preocupa enormement -i ara ja no parlo només com a 

pare, sin6 també com a professional de l'educació- el que passar~ si no es 

cerca alguna manera de desbloquejar la situació actual. 
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5. En rs.sum. 

Jo diria qUfl 1 '8ssencial de:ol qu8 h8 dit fins aquí 1 pot resumir-se en 

ells punts s8güe:nts: 

ler. A la vista d'uns fets, va semblar-nos qus era millor qu¡;¡ en rebes
siu una informació din•cta abctns que no pas permetr8 quP anés co
rn;nt dB botiga tln botiga. 

El canal emprat va ésser unn carta a la ps.rsona yu8 ostenta la ra
prPsentaciÓ d8 1 'Escola. Era un<J carto respectuosa i amistosa. 

2on. No hem qüestionat ln Discussió a 1 'Escola: 8 1.:~ carta s 'afirma que 
valorem positivamBnt el fst qua hi hagi discussió. 

;;ianiff'stav8m pr~?ocupació per s.ímptomes -pBroEObuts a 1 'flxt8rior de 
1 'Escola- que no poguPs crpar-se un climc tFns i c;uf· éÜXÒ tingués 
:rep8rcussions en els nens. 

manifestavern aquesta pr8ocupació a una p8rsona ppr tal que Blla 
procur8s dE pr0ste.r-hi atenció. 

El tBma d0 la carta no ho estat tractat a l·sxterior da la Junta, 
almenys que jo sàpiga. 

38r. ls certa qUE" verem adreçar a la ¡:wrsonc:; dd IJirGctor ni dssqualifi-
c2 ningú, ni ho preten, ni ho insinúa. kl contrEri, explicita con
fiança rm el claustrs. 

4rt. Els canals que els pares han d'emprar pPr tal Ue fer arribar el 
ssu parBr a 1 'Escola no són claramsnt 8Stable-rts p8r les lleis. 
Tampoc no són precisos e.n 1 'Ideari de !·Escola, fJ8I' b8 que aquest 
contP. una d8claració d ·intencions molt rotunda. 

5è. h la nostrB carta s '"hi contenia una proposta de treball conjunt 
que na ha E>stct cCintestada. 

Em penso que la nostr::, nota ha estat mal intFrprE<tada, per les raons 

que sigui. Estic convençut que el malEmtSs ha d "aclerar-se pnrqu? només actúa 

en contra de les pnrson8s qu8 s "estimEln 1 'Escola. 

Si algÚ ha viscut malament la nostra nota, jo li vull fBr el prec 

qU8 no hi vegi una intpnció qu8 no té. Em penso c;ue. hi ha raons ;~'er a fona-

Una primera ra6 is d'ordre diguem-ne "històric". l ~Associaci6 ds 
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Par As de 1 "Aulet va néixl."r a1;,b una intenció claríssima: la de. recolzar 1 JEs-

colG an un contGxt que li manifestava twstilitat. Jo diria qus aquesta norma 

no h2 c<'Jnviat. S i calE?n proues de.l quE! (Jic, podria esment;:¡r-118 tr8s: 

lê. L "8sfor1; constant i crFixent pFr donar suport material a totes l8s 
iniciativps d8ls mestres qu8 impliquen d8speSBS materials. 

la quote que els parr.s ciP CPlrà desembolsen equival a m8s dtü triple 
dp_ la quota promig rk J.es escolps de Girona. 

2ê la dE'- fens a a capa i 8Spasa que 88 fa dB 1 'Escola sempre qu8 corrBnts 

d'opinió irracional es formen al poble en contra del que, algun¡;¡s 

person8s, no entemen o no volen entendre ds 1 'Escola. 

Sabeu que això és cprt i no ~s just posar-ho en dubte. 

39 El contingut d'allÒ tractat i sls acords presos a la darrera {\ssGm

bl!"a dels pares que són r;¡embrE!s de 1 'Assocíací6 (el divfmdrBS 16 d8 

novembre) mostren clararn8nt r¡ue. 1 'Associaci6 tti' r?n gP-neral una acti
tud molt positiva pnvers 1 'Escola. 

O 'aquesta Assemblea i dels acords que s 'hi varf!n prendre en tenen no

tícia puntual els tr8s mer.1bre-s qu8 fornum 1 'Elquip que dirig!ÜX 1 'Es

cola. 

Deixeu-me af8gir una irnpre.ssi6 personal: em penso que l 'Associaci6 

de Pares està f8nt ur12 bona feina de captaci6 d'unes actituds d'ad

h¡::¡si6 a 1 'Escola i que dpíxar perdre aquBsto actitud en un moment com 
aquest fÓra un error qup tindria consE'qUències difícils d'esmenar. 

En conseqüSncia, vull fer-vos un dobl1:1 pr8c~ m '"agradaria que Bnten-

guéssiu qui? el faig amb tota la intensitat que una p~rsona pot posar ern el 

seu desig quan demana una cosa a algú. 

En primpr lloc, us pre.IJO que entPngueu la nota que. va adressar-vos 

la Junta de 1 'Associaci6 em 18l to i amb la bona voluntat que conté, que no 

hiveíeu el qu8 no conté i que, !;'!n8 tot cas, passeu per alt els erros quB pu

gui haver-hi perquè la voluntat de comet ri? sr rars o d "ofsndre no hi era. 

En Sl?.gon lloc, us prego qus feu 1 '"esforç d 'sntgndr8 que, per pnrt 

d'un S8ctor d8 pares de 1 'Escola, hi ha unes c.1an8s molt grans da tirar en-
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davant i uno confiança molt gran en que vosalttf:'ls hr?u dE-' ju~ar un pape!' en 

aquest pa:bl<~· Jo afegiria qU8 tEmiu la responsabilitat dG no defraudar ni 

les ganes ni la confiança, que fa molts d'anys que malt!-' s persones han anat 

construint amb molt d ~esforç una 8scola pÚl.Jlica digna i amb futyr. 

vair la nebulosa dF la r;1alfiança fÓra une convprsa entre aque.lls mBmbres del 

claustre c;uP ho d!?sitgin i aquslls repres8ntants de l '.1'\ssociació de Pares 

quG ho desitgin. 

RfitRro ¡:;} L¡UI? deia a la carta anterior: amb le confiança quG hi do-

nareu U08 sortida positiva. 

r::oltf'B gr0ci8s. 

Jo2quim franch 
a títol personal 
acBDat de rBd<Jctar el 20.X!I.84 


