
Després de passar-me tot un final de setmana -i ho dic 

ben literalment- treballant per a 1 'escola amb la Única finali

tat de no haver de sentir-me a dir: 

nes aue els del GPSP no compliu mai" 

na veure si aouesta feina ens la portar~n feta els 
Reis ••• 11 

11 mai se sap ~uan es pot comptar amb vosaltres 11 

etc. etc. 

Després d'haver dedicat la setmana anterior unes 22 ho

res a enllestir una feina (i voldria dir ~ue el meu contracte d' 

aouest any n'enclou Únicament 12). 

Després de constatar rue, tot i aixó, l2 feina no és 

feta amb la profunditat nue renuereixen alguns dels problemes 

apareguts ••• i que aixó es notarà tan bon punt en parlem amb 

els mestres ••• i la responsabilitat 
. 

se ra, une vegada més, meva • 

Després de pensar tot aixó, ~ue seourament no us afecta 

gaire i que, probablement, la major part d'entre vosaltres atri

buireu a un moment de depressió, he decidit de deixar-ho carrer. 

Si el oue heu llegit us deix2 tranquils, no cal cue se

guiu llegint, el nue segueix són consideracions d'un altre ordre. 
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Per si hi ha algú interessat en un punt de vista p8rso

nal sobre 11 el meu problema", voldria afegir algunes coses: 

lê El GPSP es un ent extrany ~ue es mou en un buit bastant pac-

rós per als ~ue han de viure'!. 

D'una banda se n·esnera tot i d'altra no s'hi confia gens. 

A més a més és un fàcil cap d'es~uila per als problemes 

nue, per ésser de tots, ningú no vol entomar. 

2ê Al GPSP, ni a CLL en general, no hi ha gaire possibilitats 

de dur una feina de profundització, enorescadora i creativa. 

A mí em sembla oue és dequt a un déficit fonamental de comuni

caciÓ en tots els nivells nue permet arbitrarietats de tota 

mena i maqnitut. 

L'estatut de nue gaudeix el GPSP a l'escola ' es senzillament 

immoral: mentre paràsits inconscients poden veure el seu sou 

multiplicat, persones com en Salvador Auberní han de passar 

per on 11 el destÍ 11 li ha se~yalat. 

(Amí em sembla que el destí, peró, té noms i coqnoms). 

4i De tot 1 'anterior se'n pot deduir el malestar rue suoosa 

ésser-hi. I encara podria afegir ~ue, molt sovint, un té 

la sens~ciÓ d'ésser una ~inyona in~til. -----In~til i costosa pernué redueix el pastel a repartir, aUas-

tió essencial de la nostra pedagogia. 

Si En resum, la més elemental compAraciÓ de costos i beneficis, 

a un nivell estrictament personal, m'aconsella de deixar-ho 

el més aviat possible. 

Aix6 sí, em ruedRré fins a linuidar els meus compromisos pen

dents: sociometria de )i etapa i rUestionaris d'observació 

dels grups a la li etapa. 
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69 No em considero lliqat a res més per la raó de nu8 la funcio

nalitat aue poden tenir les altres feines és tan du~tosa nue 

no val la pena d'esmerçar-hi cap esforç. 

72 Hi ha la idea ~ue la gent passa pel GPSP per a formar-se i nue, 

un cop està formada, en marxa: pobre CLL, paga l'aprenentatge 

de novells ingrats!. I amb el precedent d'en Carbonell! 

Jo crec nue aixó ~s parci~lment cert, de forma rue estic dis

posat a compensar-ho d'alquna manera. A títol d'2nticipació, 

i mentre la comissió económica no hagi determinat ruin és el 

valor del nue jo he aprés, adjunto un talÓ de pts. 10.000 

(aproximadament 1/2 del nue m'han costat els estudis a la 

Universitat, concepte nue pot ésser un indicador). 

D'aquesta manera, deixant de banda un prurit d'honradesa del 

nu0 no vull vantar-me, crec nue faig una contribuci6 petita 

peró efectiva al qua, ja ho he dit, em sembla rue és el nus 

de la pedagogia de 1 'escola: les discussions salarials. 

Sê Com que tot aix6 t~ un cert aire de disposiciÓ testament~tia, 

em crec autoritzat a sugerir un m6dul de repgrtiment: rue 

sigui distribuït proporcionalmnt entre tots per6 en funció 

del temps total de xerrameca rue ha ocupat cadasc6 en les reu

nions de pressupost i de discussió de sistemes salarials. 

9ê Gràcies per 1 'atenció nue m'heu prestat. 


