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Sr. Alcalde   
Degà de la Facultat 
Responsable de l’Arxiu Municipal 
Amigues i amics: 
 
Ara fa 100 anys i ho volem explicar amb un recull de documents que podreu veure 
i llegir amb tranquil·litat. 
 
Buscant un comentari de presentació, he pensat en un cert paral·lelisme entre la 
situació de transformació actual de la formació de mestres i el que es va produir 
ara fa cent anys. 
 
El segle XIX es produeix l’inici del gran canvi de la societat rural a la societat 
industrial. 
Aquest fet repercuteix  en els plantejaments filosòfics i ideològics que donen 
suport a l’educació. Es necessita un canvi, una renovació en la formació que superi, 
per dir-ho entre nosaltres, les propostes que Mn. Baldiri Reixach feia en el seus 
escrits sobre “l’Ensenyament de Minyons”. 
No és una casualitat que, al tombant de segle, sorgeixi un moviment educatiu de 
gran envergadura “L’Escola Nova”.  
Penso que aquest moviment és el fonament dels canvis que hem volgut reflectir en 
aquesta exposició. Aprofitant la repercussió que l’Escola Nova va tenir a casa 
nostra, evoluciona i es transforma la formació i l’actuació dels professionals de 
l’educació que eren, en aquell moment, els i les mestres del nostre país. 
 
Les trobades de reflexió/formació de mestres, crec que a Cassà de la Selva, que es 
celebren a la primera dècada del segle XX, podem considerar-les un bon exemple 
del nou “delit professional” que es va estenent entre el magisteri. Històricament 
podem considerar-les com un precedent de les futures escoles d’estiu, però tenen 
una simbologia trencadora amb  l’actitud col·lectiva que s’atribueix al magisteri del 
segle XIX. 
L’Escola Nova, genèricament parlant, aporta solucions pràctiques per un canvi 
metodològic en el treball a l’escola ( Freinet, Decroly,...)i també afavoreix uns 
plantejaments socials nous (Devey...). 
 
En el magisteri que trobem als inicis de l’exposició hi eclosionen tots aquests 
precedents.  Cal no oblidar la importància que es dóna als valors de referència. Una 
generació de mestres amb una clara ideologia regeneracionista. N’és un bon 
exemple l’afirmació que va fer l’Antònia Adroher en l’acte d’homenatge als mestres 
exiliats el novembre del 95 a la Sala d’actes de La Normal: “Volíem entrar 
decididament en el camí de la modernitat i situar-nos entre els països més 
avançats “ 
Segurament, per això s’ha convingut en atribuir-hi l’inici del canvi educatiu del 
segle XX.  
 



Ara voldria fer un gran salt, desprès, amb calma, cadascú podrà repassar el procés 
d’aquest cent anys, seguint aquesta mostra que, de la mà de l’Escola de Mestres de 
Girona, ens permet un repàs històric molt complet. 
Salto expressament el negre període de la dictadura amb l’exili dels, segurament, 
millors mestres tan ben estudiat a casa nostra. Període en què vaig estudiar la 
meva carrera de magisteri, amb la FEN (Formación del Espíritu Nacional), 
campaments obligatoris del Frente de Juventudes i altres galindaines. 
 
Conec l’escola de Mestres des del final de la dictadura i he pogut seguir, molt de 
prop, l’evolució de la formació d’educadors d’aquest altre tombant de segle. 
Crec que durant els anys 70 es va anar produint  un canvi entre el professorat i 
l’alumnat de magisteri que va preparar una certa eclosió significativa durant les 
dècades posteriors. La potència de l’acció dels estudiants, podem recordar les 
Assemblees, abans i tot de la mort del dictador, i les reivindicacions que s’hi 
treballaven, va convulsionar el treball formatiu de l’escola. La implicació del 
professorat més jove de la casa en accions socials col·lectives, aportant-hi la 
necessitat de canvi de les estructures educatives (podem recordar la participació a 
l’Assemblea de Catalunya), va “importar” dins del claustre la necessitat de canvi. 
Tot plegat va afavorir  una renovació del professorat que, esperonat per un 
alumnat, més exigent i preparat, anava millorant la seva formació i el coneixement 
de noves metodologies  i noves necessitats de formació per a la bona preparació 
del magisteri gironí. 
Només explico dos o tres detalls:  

- L’escola de Mestres és la primera de l’Estat que incorpora els estudis de 
Pre-escolar (actual Educació infantil).   

- Molt professorat inicia els treballs de doctorat i “defensa” la seva Tesi  
Doctoral com a reafirmació del seu nivell universitari. L’Escola sobresortia 
perquè, proporcionalment, tenia més doctors i estudiants de doctorat entre 
el seu professorat.   

- L’Escola de Mestres de Girona és la primera de l’estat que incorpora, als 
anys 80, la informàtica com a matèria que l’alumnat ha de conèixer. 

 
Tot aquest procés em permet d’assenyalar una similitud, salvant distàncies, entre 
l’inici  i el final de l’exposició. 
 
Segurament la implicació de la nostra Escola en el procés  de millora dels estudis 
de mestre com a Llicenciatura universitària, ara anomenat grau, en seria una bona 
conseqüència. 
 
I ara, on som? 
Ens trobem en una situació semblant. D’uns processos d’elaboració de 
coneixement previ,  fruit de les aportacions de diversos i ben variats autors, ens 
anem adaptant a les necessitats del nostre entorn tot actualitzant la metodologia, 
incorporant les noves eines de comunicació i reflexionant sobre els valors de fons 
que la nostra acció formadora ha de transmetre a les noves generacions d’alumnes. 
 
Ara, que no estem en una època de canvis sinò en un “canvi d’època” com 
recordava Joan Majó en unes jornades organitzades entre la Facultat i l’ICE, ja no 
parlem només de mestres, l’antiga Escola de Mestres s’ha transformat en una 



Facultat d’Educació i Psicologia. Això vol dir que el concepte de professional de 
l’educació no només es centra en la formació de mestres sinò que, pensant en 
l’acció social col·lectiva que correspon a l’educació, es formen professionals 
especialitzats en diferents àmbits. Ara ens cal trobar la fórmula de formació que 
faciliti als nous alumnes les eines necessàries per establir processos de reflexió, 
sòlidament fonamentats, sobre la pràctica que desenvolupin. També les eines 
didàctiques i organitzatives que facilitin l’especialització en el procés de la seva 
formació en el seu camp específic. Són dos nuclis de coneixement diferenciats però 
que es complementen de tal manera que es fa imprescindible tenir-los presents en 
el disseny de formació futura dels antics/nous professionals de l’educació.  
Un grau de formació i un màster d’aplicació? ves a saber... temps al temps... 
 
Moltes gràcies. 
 
Girona, abril  2015. Quim Pèlach. Professor de la UdG. 


