MARTAMATAGARRIGA

La passió
de viure
A lÕatzar agraeixo tres dons:
haber nascut dona,
de classe baixa
i de naci oprimida.

A lÕatzar agraeixo
tres dons: haber
nascut dona, de
classe baixa i de
naci oprimida.
“Quan una persona, als vint anys
agafa una malaltia i li diuen que en
té per un any i mig o dos, tot el que
ve al darrere és propina. Jo he viscut
sempre amb la sensació de propina,
unes propines fantàstiques.”

I el trbol atzur de ser
tres voltes rebel.

Maria Merc Maral

Entrevista a La Fura, maig de 1997

“La meva és una lliçó feta i apresa
amb il·lusió, en companyia, en
amistat, a l’escola, a les escoles, en
els viatges i els llibres, en el treball
polític, una amistat que sento com
el més gran goig de què he gaudit…”
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Entrevista a Infància, octubre de 1999

I el trbol atzur de
ser tres voltes
rebel.
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1» Carta de Marta Mata als amics, en el
seu 60è aniversari
2» El plaer de fer música
3» Volar! El somni de fer-ho en un
ultralleuger
4» En moto de neu a la glacera islandesa
de Vatnajökull
5» L’ordinador, una eina que l’apassiona
6» L’home de les ales. Il·lustració de Marta
Balaguer. Anaya, 1994
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L’ofici de mestra

encara moltes
d'altres, entre les
quals una clara i
altssima vocaci,
l'abnegaci,
l'altruisme, la
diligncia i el no
defallent treball.
Bandejant la
mediocritat, la
grolleria, la
improvisaci, la
imprecisi, el neci
triomfalisme, el
“Si ja és difícil distingir entre art i ciència
en arquitectura, en pedagogia resulta
impossible: la pedagogia no seria ciència
sense l’art, sense l’artesania, sense el treball
poètic, creador, amb els infants; ni l’educació
seria bon art sense la compartida recerca de
tècnica i de formulació teòrica.”

Vosts, mestres de Catalunya,
formen i formaran,
contribueixen i contribuiran
decisivament a formar
els cossos, la sensibilitat,
les ments i les nimes
dels nostres ciutadans,
de tots dos sexes,
d'aquest dem que ja s
resplendor cristalálina d'alba.
Per vosts,
les unes i els altres,
nenes i nens, noies i nois,
van aprenent o aprendran a
ser forts, valents, cortesos,
honestos, oberts al dileg,
no fantics, no dogmtics,
no violents, sobris, ponderats,
demcrates, no demaggics,
lliures, felios, rigorosos
i agrats. I nets, en el ms
ampli sentit del terme.

Perspectiva escolar, octubre de 1997

“Els mestres tenim la responsabilitat de
posar els infants en situació de relacionar
tots els codis: pensar, imaginar, fer, parlar,
escriure, dibuixar, mirar, escoltar música,
realitzar i veure audiovisuals, treballar amb
els web i navegar per internet. Que la relació
no solament suma, sinó que multiplica. I
que, al contrari, l’especialització portada
fins a l’extrem, resta… o produeix monstres.”

Salvador Espriu

Entrevista a Educar. Junta de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, 2006

“De vegades recordem que la paraula
ministre i la paraula mestre tenen una
mateixa arrel llatina. Però la gran
diferència és que en el primer cas deriva
de minuster i en el segon de magister…
El qui és menys i el qui és més.”

Marta Mata i Pilar Benejam. Col. Diàlegs a Barcelona. Barcelona:
Ajuntament, 1987

1» Escriu amb l’esquerra i amb la dreta
2» L’Escola Nova trenca les parets de la classe
3» 50 anys de la Marta. Dibuix de Francesc
Rovira, que immortalitza el seu Citroën
2CV
4» Escola d’Estiu. Treball de grup sota els pins
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L’escola,

l’escola pública

La vella i frgil plat
esdev tarda
parada en la claror
damunt els camps.
I la terra, amb
paranys de mil fine
orelles,
ha captivat els
ocells de les
canons de lÕaire.
“…de tal manera que la nova escola pública
catalana no separi els nens segons les diverses
maneres de pensar, o de poder pensar, o, breu,
de poder, sinó que els ajunti en una autèntica
formació per a la convivència, la crítica,
la solidaritat, el diàleg, la discussió,
la col·laboració i el risc del canvi, entesos com
les autèntiques condicions o condicionaments
de l’eclosió de la llibertat personal i social.”
“Una escola catalana per a tots els nens”.
Avui, 12 d’agost de 1976

“Per ser realment escola pública, l’escola ha
de tenir els requisits que li permetin afrontar
l’educació de tots i de cadascun dels infants
amb èxit, l’èxit d’ajudar-los a ser persones,
ciutadans actius d’aquest món”.

Pilarn Bays

L’educació pública, l’escola pública. Discurs en la recepció del
Doctorat Honoris Causa per la UAB. Bellaterra, maig de 1999

“Volem una política que serveixi perquè la
tecnologia entri a les biblioteques, a les
mediateques, i que els infants utilitzin els
prestatges de la biblioteca, el vídeo i
l’ordinador amb la mateixa naturalitat amb
què escolten un conte.”
Entrevista “25 anys d’Escola d’Estiu del Penedès”. Diari de
Vilanova, 27 de juny de 2003

1» Volem ser escoles públiques!
2» Debat final del Document Per una Nova
Escola Pública. Xa Escola d’Estiu, 1975
3» La mestra al costat del grup
4» No hi pot haver escola sense biblioteca
5» Defensem l’escola pública i la seva qualitat

1«

2«

3«

4«

S, comprn-la i fes
la teva, tamb,
des de les oliveres
5«
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La
o. participació

o i una persona so
parell.
Molts com nosaltre
un nombre
de gent.
Gran nombre de pe
sn una multitud.
Una multitud de ge
poble.
Un poble una naci
Moltes nacions un c
Els continents la hu
“En una institució de la categoria d’una
escola ha d’intervenir-hi tothom: governs i
municipis, ciutadans i pagesos, mestres i
joves, pares i mares. I l’entusiasme per la
capacitat d’aprendre, pel progrés de la
humanitat, el que fa temps que somiàvem i
que ja fa cent seixanta anys que Fröbel
predicava, en definitiva això ja és doctrina.
Però m’agradaria que fos vivència.”

Entrevista a Barcelona. Metròpolis Mediterrània, gener/març de 2000

“En la reivindicació, la Constitució i la
LODE, la participació era i és el valor
essencial des de tots els punts de vista: el de
la pedagogia, en la participació activa dels
nens i les nenes en el seu aprenentatge i en
la formació personal, integral, de la seva
llibertat i en llibertat; el de l’organització de
l’escola, on el treball dels mestres s’ha fet i
reivindicat com a participativa, de treball en
equip y de col·laboració amb les famílies; el
de la relació amb el medi, amb la participació
de l’escola en la vida local; el de política
educativa com a anhel de participació no
només democràtica, sinó sectorial, a més de
la descentralització, que recull la LODE."

Jo.
Jo i una persona
som un parell.
Molts com nosaltres
formen un nombre de gent.
Gran nombre de persones
sn una multitud.
Una multitud de gent,
un poble.
Un poble una naci.
Moltes nacions un continent.
Els continents la humanitat.

Joan Brossa

“Participación y educación”. Participación educativa,
revista digital, novembre de 2005

1» Curs de preparació per a mestres més
grans de 25 anys. Saifores, 1986
2» Debat al pati
3» Concert per als infants d’escola bressol
al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona
4» Cristina Losantos. Els campaments.
Barcelona, La Galera, 2005
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La llengua,

la llengua
a
l’escola
Tot s un jeroglfic
“Nosaltres creiem que la primera lliçó
de llengua és la del coneixement i el
reconeixement de la pluralitat, la del
respecte, la de l’afecte per la pròpia
i per l’altra, la de la comunicació,
perquè si no és a partir d’aquesta
primera lliçó, no creiem que es pugui
arribar a la gran lliçó que és la de la
recuperació del català. Nosaltres
estem completament d’acord que el
català és cosa de tots, però no més
d’uns que d’altres, ni per separat
d’uns o d’altres”

No hi ha amor com lÕamor que
saps dÕon ve i coneixes,
que mira com tu mires i
anomena les coses
amb els noms que tu saps
i destria les bones
de les dolentes
tal i com tu les destries.
No hi ha amor
com aquell que parla,
de paraula i dÕesperit,
amb tu,
una mateixa llengua,
ni reds tan segur
com aquell on plorares
la primera vegada
i on primer vares riureÉ

Diari de sessions del Parlament de Catalunya.
6 d’abril de 1983. Debat de la llei de normalització.

Jaume Vidal Alcover

cada cop
ms complicat de
desxifrar, fascina
per, com mirar el
oc o el mar o la
boirosa
planura dels
ecords.
ls mots, en veritat
no sn sols per
entendreÕns pel que
signifiquen,
sin per descobrir
“Tot mestre se sent mestre de
llengua; el professor de qualsevol
matèria és també professor de llengua.
I tots tenim el problema de
la llengua posat a partir
d’una o altra faceta.”
Perspectiva Escolar, març de 1976

1» Aprenentatge de la lectura
2» El País de les Cent Paraules /
La paraula de cent països
3» Dibuix fet per en Pau
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El compromís
polític

company,
tu que ets conscien
que no tot s por,
que no tot s plany
que no tot sn crits
i rbies i cops.
Ni desig dÕamor
ni amor compartit.
“La meva experiència més interessant,
en política, fou la meva primera
campanya electoral. Haver de fer cada
nit un míting i trobar-me als suburbis
amb gent que es preocupava pels temes
de l’ensenyament dins el context polític
des del que jo parlava. Inoblidable.”
Entrevista a Diez Minutos, setembre de 1977

“…he de fer constar que considero el
nostre procés –a Catalunya– no tan ben
orientat com avançat. És innegable pel
que fa a extensió i millora física de l’escola,
però és qüestionable pel que fa a
orientació de política educativa.”
Fragment del discurs de recepció del premi Ramon Fuster
del Col·legi de Doctors i Llicenciats, juliol de 2002

“A l’escola hem de preparar els alumnes
per al futur, a través de la pedagogia. A
tota la ciutadania, mestres inclosos, ens
toca també preparar el futur per als
alumnes, mitjançant la política.”

Spigues, company,
tu que ets conscient,
que no tot s por,
que no tot s plany,
que no tot sn crits
i rbies i cops.
Ni desig dÕamor
ni amor compartit.
Cal pensar tamb
i molt aviat
en aprendre b,
amb vocaci
i aplicadament,
un ofici clar,
un treball decent.

Si no vols ser esclau
del podrit diner,
del poder dÕun sol
o el poder de molts,
fes-te abans esclau
de les teves mans
i del teu cervell,
a profit de tu,
a profit dels teus,
a profit de tots.
Tot depn de tu
i de cadasc.

Pere Quart

Entrevista "Parers entorn de l’educació". Barcelona, 2004

1» Mural de l’Escola d’Estiu 1982,
d’Armand Cardona Torrandell
3» Amb Pasqual Maragall, president
de la Generalitat de Catalunya, 2005
4» A les escales del ‘Congreso de
Diputados’. Dibuix de Cesc, 1979
2» Eleccions al Parlament de
Catalunya, 1980: la campanya

Cal pensar tamb
i molt aviat
en aprendre b,
amb vocaci
i aplicadament,
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Que Aquí
hi dugui
un cam
i arreu
luent de rosada,
no molt lluny dels p
que la pluja amaine
“Aquí, en el vocabulari pagès de Saifores hi ha
una paraula, goixar, que significa créixer les
arrels per sota terra. Quan un gra de blat cau
a terra, per sobre la terra la gent veu que abrina,
però per sota no només creixen les arrels, sinó
que goixa, s’estén. I així, d’un sol gra de blat
surt més d’una espiga. I nosaltres vam goixar
en el mal temps i l’Escola d’Estiu va ser
penedesenca des del primer moment. Va néixer
a Barcelona però va goixar per tot Catalunya.”

La casa que vull
que la mar la vegi,
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

Que hi dugui un cam
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

Per si em cal reps
que la lluna hi vingui
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.
Quan al temps de lÕestiu
niui lÕorenella
al blanc de cal ric
del porxo amb abelles.

Entrevista "Créixer o goixar i aprendre disfrutant". Escola d’Estiu
del Penedès, 2003

“Cert que l’Escola d’Estiu no comptava amb
l’empara de cap administració; potser això
afavorí d’una banda el seu creixement sota
terra, en un entramat d’arrels que ben aviat
començà a goixar i a fer abrinar per poblacions,
comarques i regions de Catalunya, noves
plantes d’Escola d’Estiu. I d’altra banda, es
produí també una dispersió de la seva llavor
pel vent, aquell vent que es cantava llavors
amb accent valencià, i van néixer plantes
d’Escola d’Estiu parlant totes les llengües de
la pell de brau que, després de sentir-se a
Barcelona, sorgien en altres pobles d’Espanya,
socavant el centralisme tradicional no sols per
les branques, sinó per la soca, pel mateix centre.”

Oint la can
del pags que cava;
amb la salabror
de la marinada.

Per si em cal reps
que la lluna hi ving
quan surti el sol
que el bon dia em
digui.
Que es guaiti ciutat
des de la finestra,
i es sentin els clams
de guerra o de festa:
per ser-hi tot prest
si arriba una gesta.

Joan
Salvat-Papasseit

Discurs a l’acte oficial d’inauguració de les Escoles d’Estiu de 1990

1» Preparació del I Congrés dels
Moviments de Renovació Pedagògica
d’Espanya. Saifores 1983
2» Marxa pels Camins del Penedès
3» Terra llaurada i troncs. Oli de Jaume
Mercader, 1965
4» Il·lustració de Cesc al congrés de MRP
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Quan al temps de
Õestiu
niui lÕorenella
al blanc de cal ric
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Ciutat
educadora

Tots els carrers de
an la ciutat.
Al mat, una mirada
nÕaiguabat el terra,
es faanes, i dibui
siluetes als balcon
Llisquen, claveguer
es lleganyes de la
tot dÕuna, sota lÕc
aroma dÕaigua clara
apareix a lÕempedra
un bri de tornassol
a fiblada ms neta
de la idea.
“La concepció de ciutat educadora té un
punt d’arrencada en la de l’escola
educadora, no només ensenyadora. La
diferència entre el sentit d’educativa
i educadora cal buscar-la en la
responsabilitat que van assumint els
municipis de convertir un conjunt de fets,
complex i fins i tot contradictori, en un
designi d’educació, de coordinació d’una
realitat passada, present i futura, al servei
de l’educació dels infants.”

Ciutat

Tots els carrers dels versos
fan la ciutat.
Al mat, una mirada
nÕaiguabat el terra,
les faanes, i dibuixa
siluetes als balcons.
Llisquen, claveguera avall,
les lleganyes de la pressa.
I tot dÕuna, sota lÕcida
aroma dÕaigua clara,
apareix a lÕempedrat
un bri de tornassol:
la fiblada ms neta
de la idea.

La LOGSE en el context de la ciutat educadora. Butlletí del
Centre d’Investigació, 1990

“La ciutat no educa només perquè
organitza visites escolars i proporciona
recursos didàctics als mestres. Educa
perquè s’hi viu d’una determinada
manera. Etimològicament, civilitzar-se
significa fer-se ciutadans.”

Clia Snchez-Mstich

Marta Mata i Pilar Benejam. Col. Diàlegs a Barcelona.
Barcelona: Ajuntament, 1987

“M. Aurèlia Capmany proposa el diàleg
entre ciutadans com a forma de viure la
ciutat i com a forma de vida de la mateixa
ciutat. El diàleg entre la ciutadania és plural
i té molts interlocutors: el diàleg entre
generacions, el diàleg home dona, el diàleg
entre els que tenen les possibilitats de vida
més completa i les persones amb
disminucions, el diàleg entre els nascuts a
la ciutat i els nouvinguts, el diàleg entre
els que més i que menys tenen, el diàleg
que ens fa viure en comú, que ens fa
conviure.”

1» La ciutat i els infants. Il·lustració de Frato
a Com ser infant. Barcanova, 1989
2» Barcelona conviu. Il·lustració de M. Lluïsa
Jover a Civisme i Urbanitat Ajuntament
de Barcelona, 1992
3» I Congrés Internacional de Ciutats
Educadores. Barcelona, 1990

Civisme i urbanitat. Barcelona: Ajuntament, 1993
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La recuperació
de la memòria
històrica
“L’important de la Segona República
va ser la conjunció de persones en les
administracions que compartien una mateixa
concepció personal i social de l’educació,
com a constructora de futur. Que sabien
presentar-la i connectar amb tota la societat.
I que començava la via de la participació
viva. Hi cal alguna cosa més? Segurament
sí: imaginació. Aquella que permeté fer les
misiones pedagógicas i el model d’InstitutEscola –3-17 anys– i ara ens exigiria fer el
de l’Escola-Institut, 0-18 anys. Quins astres
caldrà que es trobin?”

o vinc dÕun silenci
que rompr la gent
que ara vol ser lliur
estima la vida,
que exigeix les
coses
que li han negat.
q
g
Jo vinc dÕun silenci
(Fragment)

Jo vinc dÕuna lluita
que s sorda i constant,
jo vinc dÕun silenci
que rompr la gent
que ara vol ser lliure
i estima la vida,
que exigeix les coses
que li han negat.

Jo vinc dÕun silenci
antic i molt llarg,
jo vinc dÕun silenci
que no s resignat,
jo vinc dÕun silenci
que la gent rompr,
jo vinc dÕuna lluita
que s sorda i constant.

Perspectiva Escolar, 306

“No era senzill ni fàcil, amb un rerefons
tan divers i vagarós, i les piles de les pròpies
runes a l’escena, emprendre el treball per
a la recuperació pedagògica de l’escola,
començant per unes pròpies petites escoles
els anys cinquanta i acoblant-nos en
l’experiència de formació de mestres de
Rosa Sensat al bell mig dels seixanta.”

Raimon

L’educació pública, l’escola pública. Discurs en la recepció del
Doctorat Honoris Causa per la UAB. Bellaterra, maig de 1999

1» El mestre ensenya als alumnes a fer
la dissecció d’un peix
2»
3» Conversa amb la seva mestra
Angeleta Ferrer Sensat
4» Revista Cavall Fort. Il·lustració de
Roser Capdevila, 1985

o vinc dÕun silenci
antic i molt llarg,
o vinc dÕun silenci
que no s resignat,
o vinc dÕun silenci
4«
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Quins astres
caldrà
que
ens han
clos
es trobin?

n
el te
ealitat;
e viure ???????? d
les enormes,
e cap a cap dels te
mbits, Eternitat!
“Davant la situació de la pedagogia
actual tinc una sensació agra i dolça.
Dolça perquè claríssimament s’ha
millorat molt i perquè molt del que
havíem somiat s’ha acabat realitzant.
I agra perquè no s’ha millorat prou
i perquè algunes coses que eren
claríssimes no s’han volgut fer.”
Entrevista a “25 anys d’Escola d’Estiu del Penedès”.
Diari de Vilanova, 27 de juny de 2003

“La consecució de l’escola pública
necessita la feina de cada dia, en tots
i cada un dels llocs on som, a l’escola,
a la universitat, a l’administració,
però sobretot necessita horitzons
conceptuals i geogràfics tan amplis
com ens sigui possible abastar, i fins
la humilitat i la certesa de saber que
n’hi ha que no abastem, i l’esperança
que segurament altres hi arribaran".

(Fragment)

Tenim set dÕexistir ms enll de les
formes
on ens han clos el temps i la
realitat;
de viure sostinguts dÕunes ales
enormes,
de cap a cap dels teus mbits,
Eternitat!
Tenim set dÕaquell mn que no
podem comprendre
on tot s llibertat i tot s esperit;
on la vida sÕencn en ares sense
cendra,
refeta, radiant, a punt per lÕInfinit.
O Font, quan podrem veure de la
teva aigua clara?
Qui sÕacosta als teus dolls, torna
amb ms set encara.

Mrius Torres

enim set dÕaquest m
o podem comprend
n tot s llibertat i t
sperit;
n la vida sÕencn e
ense cendra,
efeta, radiant, a pu
L’educació pública, l’escola pública. Discurs en la recepció
del Doctorat Honoris Causa per la UAB. Bellaterra, maig
de 1999

1» Diada Nacional de Catalunya 1990. Amb M.
Aurèlia Capmany
2» Les petites i grans emocions de la vida.
Il·lustració de Montse Gisbert. Tàndem, 2003
3» Foto Gaspar Guiral 1966
4» Gravat de Cesc
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