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16 anys fent cantí
Ací estem. Setze anys fent camí.
Ens fem grans i la casa creix. Quan llegiu aquestes línies
haurem estrenat casa nova a la ciutat de València. Més gran,
més capaç, més acollidora, més nostra. Però, sobretot, més
útil per a continuar sent el sindicat que volem: més autònom,
més fort, més reconegut pels treballadors i treballadores.
Setze anys no és una xifra emblemàtica. Ni falta que fa
tampoc.
Des que celebràrem, aleshores sí, els 15 anys de publicació de
l'ALL·I-OLI, ens vam fer el propòsit de començar cada curs
celebrant que tenim per davant un any més per fer escola, fer
sindicat, fer País. I començar fent festa. Si ens uneix el treball,
que ho faça també la gresca.
Aquest número extra de l'ALL-I-OLI vol situar-nos, al
començament del curs, davant d'aquells àmbits i d'aquells
temes que són objecte permanent de la nostra acció sindical i
que en els números ordinaris queden de banda en benefici del
dia a dia.
Per això hem acollit en aquestes pàgines tot un seguit de
col·laboracions personals o col·lectives (als responsables de
les quals trasmetem el nostre més sincer agraïment), que
permeten estendre-nos més enllà de l'actualitat immediata.
Això no obstant, hi trobareu també a les pàgines centrals un
suplement que conté, precisament, eixa actualitat. Hem volgut
combinar la informació del moment amb una realitat més
complexa.
Finalment, un acte de justícia. Des d'aquestes pàgines volem
esmenar un oblit al temps que recuperar per a nosaltres
mateixos una satisfacció: reproduïm la intervenció del nostre
amic Emili Piera, periodista d'ofici i convicció, en ocasió de la
presentació del número extra de l'ALL-I-OLI, coeditat per
PISSARRA (STEI) i EH (STES-Catalunya) i dedicat a Joan Fuster.
Mai hem donat notícia dels actes que celebràrem a València i a
Palma, tot i que van tenir una acollida ben nombrosa i
satisfactòria.
Les nostres més sentides felicitacions a tota l'afiliació en
ocasió dels primers 16 anys d'ALL-I-OLI.
Per molts anys.

Entrevista a Jaume CafücneU,
director adjunt de la revista
"Cuadenm de Pedagogia''
LODE (1985), la LOGSE
(1990) i ara la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno
de los Centros. Es tracta
d'una transició de l'educació
coherent -segueix un modelo, més aviat, és un procés
sotmès a rectificacions?

-Evidentment, la Ley de Participación... és una mala llei, és una
llei que no resol res i es diferencia de la LODE en que és confusa, contradictòria, poc acabada.
Contradictòria perquè vol expressar "l'esperit" democràtic de la
LODE, "l'esperit" que és més participatiu, més democràtic, barrejat amb elements de cultura educativa neoliberal. Hi ha una barreja perillosa. És l'expressió de
moltes pressions exercides des
de grups com ara sectors eclesiàstics, la patronal, des de la
Comunitat Europea. És perillosa,
més que res, per les portes que
obri cap a aspectes de jerarquització, per exemple el tema de la
direcció. A mi em sembla que és
perillós perquè està sancionant
una major jerarquització i à més
és un pas intermig; no és la restauració del cos de directors,
però sí pot portar a avançar per
aquesta via quan justament un
dels fets de democratització més
importants va ser l'abolició del
cos de directors i establir un funcionament més participatiu i
democràtic. En aquest sentit és
perillosa aquesta llei amb un
govern del PSOE, però pot ser
molt més perillosa perquè pot
estar fent el llit a un hipotètic
govern del PP. Per acabar, a mi
em sembla que la LODE i aquesta
llei expressen dos moments diferents de la política educativa del
PSOE: la LODE és de l'època

Maravall, i quan dic època Maravall estic dient el ministre, probablement l'únic ministre socialista, que tenia un discurs, que
tenia un programa i això és
important. La LODE es fa ver amb
un enfrontament dels sectors progressistes amb sectors conservadors, tot i que hi ha acords, hi ha
renúncies, però hi ha un enfrontament, mentre que, i aquesta és
la diferència substancial, en el
Govern Pertierra representa ja
una davallada del pensament
socialista, del programa de la
socialdemocràcia; hi ha una
opció tecnòcrata més centrista,
amb la qual es busca un consens
amb totes les forces, perillosament, perquè aleshores els plantejaments s'han de rebaixar i
sempre hi ha sectors que eixen
més perjudicats, i en aquest cas
són els sectors més progressistes.
-De la Reforma Educativa
en curs, sembla que l'element
que continua reunint més
consens és la prolongació de
l'ensenyament obligatori fins
els 16 anys, en una llarga etapa comprensiva. No obstant
açò, és suficient aquesta prolongació temporal per si sola
per a produir efectes benèfics
sobre la població escolar o,
pel contrari, cal la introducció
d'elements qualitatius en el
disseny i l'organització escolar perquè se'n donen?

-L'ensenyament obligatori fins
els 16 anys, per a mi, és la conquesta i la reivindicació més
important de la Reforma i això
m'agradaria subratllar-ho. Per
molts motius. Una de les mesures per veure l'ensenyament i la

democràcia en un país, la cultura i tot això, són els graus
d'escolarització. Això sense cap
mena de dubte. Ara bé, quan
diueu si açò és suficient, doncs
no, i no solament en aquest cas.
No ho és a l'Educació Infantil, ni
a la Primària, ni a la Universitat
ni per a cap nivell de l'Educació.
Dic açò perquè a mi em fa una
mica de por aquesta pregunta,
quan es diu que si a l'ESO no
s'hi donen condicions... és que
les condicions no sols s'han
d'aplicar a l'ESO, sinó a tots els
nivells. Dit això, per a mi hi ha
quatre reptes importants respecte a la ESO. El primer, que és
una etapa nova, i tots els discursos o temptacions que porten
cap a una egebeització són un
error. És una etapa nova que
s'ha de discutir de bell n o u .
Segona qüestió: és un tram evidentment atractiu i significatiu
per als adolescents, que pateixen molt més el divorci entre
l'escola i l'entorn, l'escola i el
medi. Tercer repte: la continuïtat
que puga haver-hi de l'ESO entre
la Primària i després amb el BUP,
i això tant pel que fa al currículum com peFque fa al professorat. Aquí entren els plantejaments sobre planificació i mapa
escolar. Per a mi això és un dels
reptes que no resol la Reforma,
que es pensa per trams, però no
hi ha una idea, una reivindicació
que abans estava molt present, i
que és la idea d'una escola unificada, és a dir, plantejar l'escola
com un tot i no en trams que
tenen escassa articulació i continuïtat. 1 el quart repte respecte a
l'ESO és la qüestió pública/privada. Evidentement, l'escola privada, per diferents motius, pot
estar més preparada, per recur-

-Darrerament, a mesura que
l'ensenyament públic ha anat
guanyant elements de qualitat, fonamentalment materials,
va estenent-se la idea que
l'elecció entre escola pública o
escola privada per part de les
famílies respon més a una
qüestió de gust, de preferència, que no a un condicionament social. És aquesta una
interpretació interessada en
ocultar una persistent divisió
social al si del sistema educatiu, o es pot dir que, pel contrari, els objectius educatius
són comuns a tot el sistema?

sos, flexibilitat, condicions, de BUP que així estan defensant
diversitat, etc., i pot rebre els seus interessos i això vol dir
millors condicions que no pas la inèrcies, actituds insolidàries,
pública. Per tant, el repte està vol dir resistències a tot tipus de
en dignificar l'escola pública per- canvi. Per tant, a mi em sembla
què puga donar una resposta que s'hauria de diferenciar claraadequada a l'ESO. M'agradaria ment el que puguen ser observafer un apunt final, i és que mal- cions o crítiques a l'ESO del que
grat tots aquests reptes, jo pen- puguen ser altres arguments i
so que s'ha de fer una aposta coartades. I en segon lloc, perferma pel tram fins els 16, i això què una temptació que pot tenir
per dos motius. En primer lloc, a el PP en el govern és la retallada
mi em sembla que moltes críti- de tanta escolarització obligatòques, encara que no s'expliciten ria, basant-se en que hi ha
d'una manera clara, moltes críti- amplis sectors que per ignorànques que es fan respecte a les cia, desinformació, manipulació,
condicions, etc., el que estan etc, estarien molt d'acord en fer
amagant són uns interessos cor- un ensenyament obligatori fins
poratius, acomodaticis, funcio- els 14 o 15 anys i després fer un
narials, de sectors de professors BUP com abans o diferent.

-Bé, jo diria que el gust i la
preferència té molt a veure amb
la classe social, hi ha una correlació absoluta. Dins de la nostra
societat hi ha hagut i continua
havent-hi per part de molts sectors una actitud classista, racista, encara que de vegades siga
més explícita o més oculta. Sempre hi ha hagut per part dels
pares aquesta predilecció per
portar els fills on vagen els
iguals. D'això n'hi ha molts
exemples. De tota manera, jo
penso que no tot funciona, com
fa uns anys, per oposició entre
escola pública i privada. Jo diria
que en aquests moments hi ha
escoles públiques que són molt
bones escoles públiques, molt
bones, elitistes fins i tot, i que hi
ha escoles públiques marginals.
I que el mateix passa amb
l'escola privada, és a dir, que hi
ha escoles privades per a rics i
per a pobres. Per tant, a mi em
sembla que el tema escola pública/escola privada, situat a finals
de segle, és un fenomen molt
més complex i que, evidentment, l'escola continua tractant
de reproduir l'estructura social
desigual. Però això es fa no sols
a través de l'escola privada, sinó
també de l'escola pública. Aleshores, jo inclús em pregunto, i
açò és un element de reflexió no
comprovat, si en aquest
moment les classes mitjanes
que als 70, començament dels
80, havien apostat, per part de

molts sectors, per l'escola pública, no hi ha un cert retrocés
d'aquesta atracció per l'escola
pública en benefici de la privada
per aquells tòpics del nivell, el
prestigi, sobretot en Secundària

productivista, gerencialista, de competències que teòricament
l'escola, però cal també defugir poden ser moltes, que tenen
el model estatalista, unificador, molta autonomia, però en la
rígid, burocràtic, etc. Tan perillós pràctica hem de veure si això no
és un model com l'altre. Estem queda en retòrica i les decisions
parlant d'una escola pública importants no es prenen fora
c o m u n i t à r i a , que no és cap dels consells escolars. Les pren
-El debat -escàs, dispers i d'aquests models.
l'Administració, d'una banda, els
-Gestió ^^^^^__^^^^_ ^^_^_^^^__ claustres de
quasi ocult- sobre l'eficàcia
dels centres educatius que democràl'altra, i jo
acompanya les discussions de tica i par- "La Ley de Participación... crec que en
la Ley de Participación, Eva- ticipativa
definitiva,
és una mala llei que no
luación... està impregnat dels cenels pares
d'una forta fraseologia empre- tres 10 resol res i es diferencia de són,
de
sarial, de mercat, de producti- anys desvegades, els
la LODE en que és
visme. Des de quines conside- prés de la
convidats de
racions inicials cal parlar L O D E :
pedra. Una
confusa, contradictòria,
segona cond'eficàcia del sistema educa- c a l d r i a
poc acabada."
tiu? Cal tenir en compte els aprofuns ideració
.^—^^-^^ ^^^^_^_^_= que voldria
termes de la pregunta ante- dir, rectirior? Quina és l'eficàcia última ficar o? Quina lectura cal fer fer: és important que es regulin
de l'educació considerada de la manca d'equips direc- per a tots els centres docents
com a servei públic?
tius elegits, de la baixa parti- l ' a c o m p l i m e n t d ' u n s ideals
cipació de pares i mares en democràtics, que es gènere una
certa regulació. Ara bé, a mi em
-Jo penso que el que hi ha és els Consells Escolars?
un debat pendent sobre quins
sembla que s'hauria de donar la
són els indicadors reals d'eficà-A mi la LODE no em sembla possibilitat que els mecanismes
cia d ' u n servei p ú b l i c com una mala Llei. El problema és de direcció, gestió, poguessen
l'ensenyament i no pas d'una com s'ha materialitzat, la seua ser diferents en funció de la
empresa privada, que és ben posada en pràctica,,-aquest ha història de l'escola, una dinàmidiferent. Parlo de servei en ter- sigut el problema real, quina és ca pròpia, i pose un exemple
mes de rendiment del sistema la realitat del procés democràtic, perquè s'entenga millor. De fet
educatiu, de l'alumnat, dels cen- la democràcia a l'escola. D'algu- no es permet tenir direccions
tres, del professorat, de tot tipus na manera, i això no ho tinc col·legiades, són unipersonals.
d'avaluació. A mi em sembla massa treballat, a mi em sembla Jo penso que aquesta possiblitat
que un dels elements indica- que a l'escola es reprodueixen hauria d'estar oberta, però em
dors, n'hi ha molts, un dels més també certs límits o misèries, semblaria un error que per
emblemàtics, és l'eficàcia també hi ha molts avantatges, és decret s'establira que les direcdemocràtica, i l'entenc com a clar, de la democràcia formal i, cions han de ser col·legiades. Ha
participació, com a implicació per tant, institucional. Caldria d'haver-hi uns mínims legals que
de tota la comunitat educativa preguntar-se si les decisions asseguren els drets democràtics
en un projecte col·lectiu, i això i m p o r t a n t s , i les decisions a l'escola, però em sembla un
no vol dir ^_^^^_^^^_^_ ^__^_ importants error reglamentar les formes
que l'escola
són, per concretes. La tercera i última
p ú b l i c a no "L'ensenyament obligatori e x e m p l e , consideració és que a moltes
pugui o no
les econò- escoles es parla molt de comunifins els 76 anys és la
hagi d'incormiques, es tat educativa, però no existeix,
conquesta i la
porar elep r e n e n és una fal·làcia. Justament, el
ments de la
avui en les que cal és construir-la o reconsreivindicació més
iniciativa
institucio- truir-la. Em sembla que cal
p r i v a d a , important de la Reforma i nes lliure- reconstruir els ponts de contaccom,
per
ment ele- te, de diàleg, entre professors,
això m'agradaria
exemple, la
gides pel professores i pares. Tinc la
flexibilitat.
poble i si impressió, i això seria molt difísubratllar-ho."
Ara bé, dit ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ l'escola no cil analitzar-ho, que les relacions
això i per acabàTTlTmT'enT'ííèrn1'" esdevé un símil i passa una mica pares/mestres s'han refredat,
bla que cal defugir dos models, el mateix, perquè teòricament s'han fet més conflictives o més
tant el model de l'empresa priva- els consells escolars són òrgans distants darrerament, i penso
da aplicat a l'escola, el model sobirans, que tenen un àmbit de que hi ha resistències i interès-

sos corporatius per les dues
parts. Als mestres els costa que
els pares i n t e r v i n g u e n , que
entren a l'aula.

també caldria corregir coses a
les quals estem molt acostumats, els efectes perversos del
que representa una reglamentació excessiva, i més dins d'una
-L'autonomia dels centres màquina burocràtica que asseés un valor de progrés reivin- gura més el control que no pas
dicat llargament davant de potencia o estimula una innopostulats uniformitzadors i vació pedagògica, que es que-

cions, però no atacant per la
base aquesta divisió de cossos.
La Reforma, per a moltes coses,
no representa un canvi ni menys
una innovació i aquest és un
exemple claríssim. De tota manera, en la Reforma, l'Administració
ha pres la iniciativa, això està
clar, i el col.lectiu docent ha anat
autoritaris. Això no obs- _
_ massa a remolc de les iniciatitant, cap la interpretació
ves reformistes i del currícu"£/ perill de l'autonomia lum. El que cal és no estar
que autonomia és igual a
desregulació, en la més
depenent tant del que faci o
és qui lidera o
estricta concepció neolideixe de fer l'Administració.
beral de la societat com hegemonitza l'autonomia. S'ha de recuperar la iniciatiun mercat lliure. És
va, s'ha de sortir d'aquests
Si la lidera un poder
l'autonomia dels centres
dircursos molt estesos últimaburocràtic o la lidera la
un valor desitjable o, pel
ment sobre el malestar
contrari, conté elements
docent, el malament que està
societat civil/'
contradictoris i fins i tot
la professió docent, perquè
perillosos per al model
~ només porten a la passivitat,
d'escola pública?
da molt ofegada per aquest a la claudicació i a la desmobilittipus de control i de regulació.
zació. I a mi això em sembla que
-Jo diria que no cal renunal poder, precisament, li va molt
ciar de cap manera a l'autono-El procés que segueix la bé, que anem discutint com
mia. Em sembla un error plan- Reforma educativa iniciada estem de malament. Al contrari,
tejar aquesta qüestió com una pel PSOE ha deixat d'il.lusio- crec que el que cal fer es pensar
dicotomia. Per a mi tan nar ningú. El professorat ha en les nostres possibilitats de
necessària és l'autonomia dels quedat dividit per cossos reconstruir un pensament, una
centres com la regulació docents, sistema retributiu, cultura pedagògica autònoma, i
democràtica. Em sembla que destinacions professionals de potenciar si som solidaris,
són dos principis necessaris, diverses que generen subca- etc, El futur de l'escola no depèn
complementaris i no excloents. tegories internes. El movi- només, ni en bona part, del que
Per tant, la qüestió central és ment progressista i renova- l'Administració faci o deixe de fer
quin tipus d'autonomia, sota dor entre els ensenyants amb la seua política, sinó que
quines condicions es dóna. El manté el repte de generar un depèn molt del nostre paper
mateix sobre la regulació, es a pensament propi i autònom col.lectiu, de la nostra resistèndir quines condicions, i qui contrastat amb la pràctica cia, i per tant, i quasi condueixo
controla. Per a mi les dues con- docent. Hem encetat un curs amb una idea d'abans, dient que
dicions importants perquè hi en el qual ____^^^^_ ^^^^_
les esperances
haja autonomia és que s'asse- s'albiren esdes'han
de
gure un control democràtic de v e n i m e n t s
El futur de l'escola... reconstruir en
la comunitat educativa, d'una polítics importres direccions:
depèn molt del
banda, i la segona és que tants al conrecuperar un
l'autonomia no derive a una junt de l'Estat
discurs propi al
nostre paper
discriminació de tipus sòcio- i que ací, al
marge
de
col.lectiu, de la
econòmic. Salvades aquestes País Valencià,
l'Administració;
dues premisses, em sembla s'han concre- nostra resistència." en segon lloc,
que l'autonomia és un enriqui- tat ja. Des de ^^^^^^^
^^^^__^^_ p r e s s i o n a r
ment en tant en quant potencia quina reflexió
col·lectivament
la creativitat, la diversitat i la cal reconstruir l'esperança?
l'Administració per millorar les
democràcia. El perill de l'autocondicions de les escoles i del
nomia és qui lidera o hegemo-La divisió en cossos no l'ha professorat, i en tercer lloc, exernitza l'autonomia. Si la lidera portat la Reforma. Aquesta reali- cir una certa insubmissió pedagòun poder burocràtic o la lidera tat sempre ha existit. El que pas- gica, deixant de seguir iniciatives
la societat civil o la lidera qui sa és que la Reforma no ha fet paralitzadores, que puguen ser
sigui. I bé, jo diria que la regu- cap aportació ni cap canvi, ha impopulars o que puguen reprelació és útil per garantir drets mantingut un statu quo, en tot sentar, fins i tot, una involució
elementals per tothom, però cas; ha fet unes reestructura- per part de l'Administració.

Apòstols, tecnòcrates
c bandolers socials?
JAUME MARTÍNEZ BONAFE*

una recient investigació, l'alumnat en pràctiques
de diferents Escoles del Magisteri
coincidia en declarar que el
perfil ideal del futur mestre o
la futura mestra era el d'una
persona soltera, amb alta i provada vocació, i amb una entrega i una dedicació absoluta a
la docència. Doncs, una espècie d'apòstol laic.
Per m o t i u s també de la
mateixa investigació, he degut
d'analitzar els programes de
formació del professorat promoguts per les administracions
a la darrera dècada. iQuin és
el perfil de la mestra o del
mestre ideal? Passada aquella
primera moda "del professor
protagonista i investigador del
currículum" del ministre Maravall, els sociates han anat mostrant d'una manera cada vegada més descarada una concepció tecnoburocràtica del treball
docent, molt propera a les filosofies i les polítiques neoliberals. El bon professional de la
docència deu dominar la litúrgia pedagògica en "l'ordre i la
forma aprovada per la Església
per celebrar els oficis divins"
(M. Moliner). De tal manera que
s'evitaran continguts de formació i s'evitarà professorat considerats heterodoxes respecte
dels textos sagrats de la Reforma. (No utilitze una metàfora
exagerada, dispose d'estudis
de casos on es mostra el control polític respecte de contingut i l'existència de "llistes
negres" de persones que no
hauran de participar als programes de formació). Doncs, com
ja he comentat a altre lloc,

A

:

entre el cretinisme tecnològic i
l'autoritarisme acadèmic, al
professorat li resten poques
oportunitats de construir el seu
propi pensament sobre l'escola
i generar estratègies pròpies
també.
Confese, d'altra banda, que
periòdicament revise els textos

de Freire, de Freinet o de
Dewey. (Ja sé que a la meua
edat hi ha molta gent que ja ha
assassinat al pare, però jo sempre pense: així els va!) No trobem ara massa literatura que
ens parle de les dues pedagogies: la pedagogia popular i la
pedagogia capitalista (recor-

deu?). Clar que, entre les
poques però totes elles interessants reconceptualitzacions
que hi podem trobar d'aquesta
primera pedagogia moderna,
ara veuríem que hi ha més
pedagogies perquè hem après
a llegir amb els ulls de la crítica, la diferència i la complexitat que acompanyen qualsevol
realitat social. R e f l e x i o n s
d'aquest tipus les he trobat a
documents d ' a l g u n s Moviments de Renovació Pedagògica i també -per citar a un autor
que sempre se cita- als textos
d'ílenry Qiroux. I quin és el
perfil ideal del professorat en
aquesta comunitat de discurs?
Sembla que per fer bona escola no sols cal dominar el contingut cultural. Caldrà també
desenvolupar estratègies conceptuals i metodològiques per
combatre les formes en què
l'hegemonia -en el sentit de
Qramci- s'instal.la a cada racó
de l'aula, a cada solc de la nostra consciència. Fins i tot s'ha
arribat a dir: un bon didacta
sense consciència social de les
contradiccions que patix
l'escola pot ser el pitjor enemic, la quintacolumna del neoconservadurisme pedagògic.
Sense ser tan belicista, si
caldrà reconèixer que molts
dels esforços de reciclatge professional vinculats a l'especialització a una disciplina acadèmica -m'agrada dir que, en
qualsevol cas, és sempre una
ilusoria i pobra especialitzaciósovint impedixen la reflexió
radical -fent servir el concepte
de radical com Marx ens va
ensenyar a fer-ho-.
Així doncs, ja situats a l'alba
del tercer mil.lenari, què hi
som?, què hi serem? Apòstols,
tecnòcrates o bandolers
socials?
V i v i m , certament, un
moment històric, que invita
més a la manifestació del dubte i la incertesa, al reconeiximent de la complexitat i la
relativització dels grans paradigmes. Gairebé, hi trobe un

parell de principis i una idea
bàsica que m'atreviria a suggerir com a eines per a repensar
la funció docent.
En primer lloc, a ningú se li
escapa ja que fer educació és
un problema social, que és el
mateix que dir que és un
assumpte polític. Una cosa
pública que exigeix del debat
públic necessari per trobar el
pensament i les pràctiques de
la bona educació, que és un
problema que ens afecta a tots
i a totes en tant que ciutadania. En segon lloc, caldrà reconèixer que aquesta aventura
social d'educar en la ciutadania comporta avui el problema
-i el programa- concret d'aprofundir la democràcia, de radicalitzar la
democràcia,
d'avançar en la democràcia, de
transformar i millorar la sempre insuficientment alliberadora democràcia. I fer d'això en
l'escola una cultura viva, una
cultura viscuda. Al cap i a la fi,
si alguna cosa és la democràcia és la possibilitat de que les
persones c o n s t r u ï s q u e n la
seua llibertat en tant que subjecte individu o subjecte grup.
"El subjecte és l'esforç de
transformació d'una situació

viscuda en acció lliure", diu
Alain Touraine.
Aquests dos principis ens
conduïxen a una idea bàsica:
cal repensar les relacions teoria-pràctica a la formació del
professorat -ja fa temps que
venim diguent-la, aquesta
idea-. I aquesta idea, tan formalment senzilla, és, si volem,
d'una extraordinària complexitat conceptual i metodològica.
<iQuè, la pràctica a l'ensenyament? I què és la teoria? Fixeuvos: potser volem governar la
pràctica continuar governant la
pràctica; fer apòstols, tecnòcrates o bandolers pràctics, el
pensament propi, el pensament que tracta d'explicar i
comprendre la pròpia experiència pràctica. Eixa és una altra
forma de teoria. Convertir
l'aprenentatge -constant, permanent- de ser/fer-se mestre
en un procés constant, permanent, reconstructiu de vivències culturals. Una comprometedora tasca intel·lectual i un
repte a la formació del professorat.
Professor Departament de Didàctica
Facultat Ciències de la Educació
Universitat de València

2c anys de MKPs,
definir ara l'esccto púMIca
(Ccnüuskm \x fsctía d'Estiu. B teter
uan vam concretar el tema de la XX Escola, "Definir ara l'Escola Pública",
no érem endevins. Ni estaven convocades les eleccions.
Va ser el progressiu desplaçament cap a la dreta de la política governamental -i, per tant, el discurs al voltant de l'Escola Pública- el que ens va moure
a encetar el debat al voltant d'aquest tema.
Les noves idees sobre la professionalització docent, la política de sexennis, les Juntes
de Directors i totes aquelles idees plasmades recentment en la LEPEGO eren el senyal
que obligava l'esquerra a, primer, aclarir el seu discurs i, segon, començar a treballar
per construir un ampli moviment que, colze a colze amb els pares i mares, els estudiants i altres moviments socials, com el nacional, l'ecologista o les ONGs, puga iniciar
un treball per (re)construir els valors democràtics a la societat i a l'escola. Un moviment que ara, amb el retorn de la dreta pura i dura al Govern dels valencians, no ha de
perdre ni un segon.

Q

CONTEXT SOCIOPOLITIC I
ESCOLA PÚBLICA
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L'anàlisi de la situació sòciopolítica ens aporta nombrosos
elements crítics respecte a la
situació de l'escola de titularitat pública:
• Durant el període de
govern del PSOE s'ha larvat el
debat sobre la dinàmica públicprivat.
• Inicialment, pareixia haver
una intenció d'apostar per la
xarxa de titularitat pública
(inversions, mitjans, professorat...). Aquest ha estat un procés que s'ha aturat progressivament; s'ha deteriorat la
situació d'allò públic i s'ha
consolidat la visió subsidiària
del servei públic en relació a
l'oferta privada.
En aquest sentit, en els canvis polítics que s'han produït
darrerament s'observa una
explicitació creixent d'aquest
discurs.
• Els moviments progressistes han baixat molt la guàrdia
en el període de Govern PSOE.
La política que ha fet el PSOE
haguera estat contestada molt
més durament si l'haguera fet
elPP.

• S'ha consolidat el model
democràtic de caràcter formal.
A l'ensenyament, això ha tingut
una traslació el descrèdit en la
participació, per exemple, als
Consells Escolars...).
Des d'aquest estat de coses,
constatem que a les escoles de
titularitat pública s'observen
les següents mancances:
• Devaluació del sentit d'allò
públic.
• Desideologització del professorat.
• Consegüentment, manca
de vertebració ideològica i
organitzativa.
• Desmotivació i desil·lusió
per un projecte de canvi.
• Estils privats en l'actuació i
funcionament dels centres.
• Manca de claredat en la
concepció de la funció professional (visió del lloc de treball
al servei individual i no com a
responsabilitat de servei
públic). Això genera acomodació, sentit funcionarial, corporativisme mal entès...

a d'altres. Cal explicitar-lo,
caracteritzar-lo i pensar-lo
estratègicament per a situar-lo
en el context social i polític
que hem descrit.
Aquest projecte necessita
una visió globalitzada dels elements i dels problemes que
actuen entorn a ell. Ha de trascendir, en la seua anàlisi, el
que és la realitat immediata,
per tal d'arribar a nivells més
amples, més complexes, tot
introduint variables locals,
nacionals, planetàries.
El projecte d'escola implica
necessàriament un projecte
cultural, partint d'un concepte
de cultura obert i dinàmic, on
interactuen diversos factors
("nacional", gènere, classe,
edat...). Cap d'aquestes variables explica per ella mateixa la
identitat cultural.
No es pot parlar de projecte
cultural sinó des de la consciència de la seua construcció,
incloent-hi anàlisi de gènere,
classe i de la historicitat dels
valors amb els quals una perQUIN PROJECTE D'ESCOLA
sona s'identifica.
PUBLICA VALENCIANA?
El referent lingüístic és un
element
important, junt a
El projecte d'escola pública
és un projecte a defensar front d'altres, dins d'aquest projec-

te. Per c o n f o r m a r - l o serà
necessari revisar críticament
els elements que, ara per ara,
ens caracteritzen, siguen
aquestos de l'anomenada "cultura popular" o de la cultura
dominant.
En aquest procés de definició del projecte cultural ens
trobem dos entrebancs fonamentals: deficient sentiment
d'identitat de poble i pes creixent, tendent a l'hegemonia,
de la cultura dominant.
Entenem el projecte d'escola
pública com un projecte ètic.
Una escola:
• Universalitzadora.
• Socialitzadora en els valors
democràtics.
• Ho segregadora.
• Integradora.
• No selectiva.
• Laica.
• Que atenga la diversitat.
• Que treballe per la transformació social.
• Compromesa socialment i
cultural.
• Solidària.
• Al servei de les classes
populars.
L'escola pública ha de ser
eficient, ha d'oferir qualitat.
Però els criteris de qualitat es
defineixen en relació als trets
que estem assenyalant, no als
criteris que estableix el mercat.
Cal que parlem de projecte,
de model, no de producte. Cas
contrari podríem entrar en la
lògica de "vendre el producte",
derivant en la competència
que exigeix guanyar clientela.
Això, al remat, suposaria oblidar la dimensió global que ha
de tenir un projecte d'escola
pública.
Aquest projecte d'escola
pública ha de ser avaluat. Però
qui està legitimat per exercir
aquesta avaluació són els
agents socials i la comunitat
educativa que participa en el
projecte. Aquest és un element
diferenciador front a l'oferta
privada.
El caràcter plural d'aquest
model d'escola pública ens
facilita fer un tractament edu-

catiu del conflicte, que és
manifestació natural de la dinàmica social. Per això, els processos de formació del professorat, a més de tenir una
dimensió col·lectiva, estan inevitablement condicionats per la
dinàmica dels conflictes adés
anomenada.
QUÈ FER?

L'anàlisi del context sociopolític i la caracterització del projecte d'escola p ú b l i c a que
volem ens planteja la necessitat de:
• Cridar a l'organització, a
l'estructuració de les forces
progressistes, vertebrant d'eixa
manera el sector social del professorat.

• Intensificar el treball amb
la comunitat educativa i amb
els moviments socials.
• Retrobar els valors emancipadors, que ens ajuden a const r u i r uns trets d'identitat
comuns.
• Treballar per potenciar la
construcció d'una plataforma
comuna, social i política. Una
plataforma que ajude a la recuperació de sectors no actius
políticament, mitjançant una
participació v e r i t a b l e m e n t
democràtica.
• R e i v i n d i c a r la variable
nacional, la personalitat de
poble, com un element de
cohesió i vertebració social,
que permeta i potencie
l'expressió de la diversitat.
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llegir O comprendre)
entre G2& línies
RAFAEL MIRALLES*

Is diccionaris
assenyalen que llegir és "endevinar
alguna cosa oculta
o futura interpretant determinats signes exteriors". Associada a la idea de
desxifrar, distingir i comprendre,
la lectura entre línies, referida a
un escrit, al.ludeix a la "manera
d'estar indicada alguna cosa
que, encara que no expressament, es pot endevinar a través
d'allò que es diu" (M. Moliner).
La lectura és doncs un dels
actes més nítidament propis de
les criatures racionals. Més radicalment: llegir és pensar. Perquè
el procés intel·lectual inherent a
la lectura esdevé mera mecànica si no s'és capaç d'entendre el
que es transmet a través dels
signes escrits. I la comprensió
dels missatges continguts en un
text ens du indefectiblement a
incorporar aquests significats a
la complexa xarxa cognitiva de
la nostra ment.
Aquesta afirmació tan ele-

E
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mental d'associar la reflexió a la
lectura, i d'entendre-la en permanent dialèctica amb els
coneixements prèviament adquirits, hauria d'estar més present
en les tasques d'alfabetització
pròpies de la institució escolar.
Si els enfocaments comunicatius van guanyant terreny en les
noves estratègies didàctiques
pel que fa a l'aprenentatge de
les llengües, caldria començar a
apostar també per un plantejament més lúcid en la lectura
dels codis presents als mitjans
de comunicació. Començant
pels mateixos docents, consumidors privilegiats dels productes
massmediàtics i mediadors per
excel·lència en l'acte comunicatiu d'ensenyament-aprenentatge.
La informació, entesa en el
sentit tradicional de descriure
de manera precisa i comprovada un fet amb suficients elements per comprendre el seu
significat, ha canviat radicalment als darrers anys. Els sis
interrogants clàssics de la notí-

cia (iqui? <iquè? <iquan?
^com? i iper què?) junt a la descripció del context i a la previsió
de conseqüències futures, són
ja història. La televisió -fins ara
un electrodomèstic pensat per a
l'oci, l'entreteniment i la distracció- és el mitjà d'informació
dominant (la immensa majoria
de la població "s'informa" a través dels tele-notícies) i indica el
model a seguir als altres mitjans. El fenomen és paral·lel a la
desconfiança social front al treball dels informadors, protagonistes i víctimes alhora d'importants errades informatives
(Romania, Ruanda, guerra del
Golf, guerra dels Balcans, etc.).
Si estar informat suposava
fins ara comprendre els complexos lligams que hi ha entre els
distints factors immersos en una
notícia, la televisió ens canvia el
concepte: estar informat és
poder presenciar l'esdeveniment. Com diu Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, s'intenta fer-nos creure

que "informar és mostrar la
història en marxa". Es vol
demostrar, de manera certament
perversa, que veure és comprendre i que sobra fins i tot la
figura del periodista. Només cal
comprovar-ho veient els espais
"Tió comment" del canal Euronews, on s'elimina la veu del
locutor.
Així les coses, és fàcil caure
en un parany amb greus conseqüències: un esdeveniment és
important només quan és visible. Dit d'altra manera: un esdeveniment sense imatges no
mereix ser abordat. Tanmateix,
sabem que les coses que es
veuen són només una part de la
realitat, però no tota, i que la
ment humana té una lògica més
complexa i abstracta. Com diu
la saviesa popular, i en això no li
falta raó, "les aparences enganyen". Però el ciutadà-espectador
pot caure fàcilment en la trampa
de creure's que coneix la veritat
quan assisteix com a testimoni a
la informació televisiva. Hi ha
multitud d'exemples que ens
demostren que l'assistència a
un esdeveniment, fins i tot al
mateix escenari dels fets, no és
garantia de comprensió de la
realitat. ^Podria un soldat destacat a l'antiga Iugoslàvia explicarnos tot el que hi està passant?
No és fàcil discernir avui la
veritat de la mentida en el món
informatiu. El valor de la notícia
s'aprecia pel nombre de vegades que es repeteix pels distints
mitjans. A més freqüència, la
informació cobra més autoritat i
la repetició s'equipara a la
demostració. Per contra, els
silencis informatius sobre un
conflicte són un sistema eficaç
per demostrar que no hi ha passat res. El cas d'Algèria, sense
anar més lluny, es percep més
com una crònica de successos
aïllats que com un conflicte
complex i p e r m a n e n t que,
almenys per la seua proximitat,
convindria analitzar en detall.
Cal tenir present, a més, que
les notícies són autèntiques
mercaderies (es compren i es

venen i tenen un valor econòmic) en mans d'uns pocs. I per
aquesta raó, compta més la rendibilitat de la informació que la
seua veracitat contrastada.
Impressiona pensar que vora un
80% de la informació que circula pel món està en mans de tres
o quatre grans corporacions en
procés accelerat de concentració transnacional. Es pot comprovar senzillament la sospitosa
uniformitat en les imatges de la
informació internacional practicant el zapping en els tele-notícies dels distints canals televisius. El fenomen suposa un
important retrocés intel·lectual,
ja que s'imposa com a veritat
allò que tots els mitjans diuen
que és veritat (encara que siga
mentida) i la repetició adquireix
un status de demostració. Però,
ni veure és comprendre ni repetir és demostrar, com sol advertir Ramonet.
S'ha canviat, al capdavall, el
concepte d'actualitat, determinada substancialment per la
pauta que hi marca la televisió.
Són les imatges les que imposen l'elecció i les que obliguen
els mitjans a seguir-les, creant la
falsa percepció que la importància dels fets és proporcional a la
seua riquesa en imatges. La
paraula i el text, i amb elles la
premsa escrita, semblen condemnades a desaparèixer com a
elements primordials per a configurar la informació.

Amb aquestes premisses,
sembla evident concloure que
l'actitud còmoda i passiva de
seure davant la televisió per tal
d'obtenir-ne informació és una
errada important. Perquè el telenotícies no està dissenyat per a
informar, sinó per distreure mitjançant un seguit d'imatges fragmentades sense temps per
poder-les contextualitzar.
Ningú que vulga estar informar pot fer-ho sense intencionalitat i esforç. Llegir entre las
625 línies de la pantalla és
necessari però no suficient. La
comprensió de la realitat precisa llegir altres línies, amb la
paraula pel mig, on les idees i
la confrontació entre elles ens
ajuden a valorar la dimensió
global d'allò que volem conèixer. Tot plegat, l'esforç de
practicar la lectura i el pensament és el preu a pagar per
adquirir el dret que tenim com
a ciutadanes i ciutadans a participar de manera intel·ligent i
sense trampes en el debat i la
c o n f r o n t a c i ó d'idees a què
hauria d'aspirar una autèntica
societat democràtica. I aquest
exercici a què ens aboquen els
nous temps ha de trobar a les
aules, a la nostra escola, un
espai preferent que no admet
més dilacions.
Benimaclet (L'Horta),
9 d'octubre de 1995.
* Mestre i periodista
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Un servidor cobra de nòmina dei
Ministeri dit d'Educació, a canvi
d'ensenyar —intentar ensenyar,
per ser exactes— grec als adolescents, No es poden imaginar els
tec tors, probablement subordinats
def mateíx Ministeri, quina iranou >!ítat ds consciència '«presenta,
això. Ensenyar grec, vui! dir. Que
és una matèria que, sabuda molí o
poc o res, queda relativament ínotsnsiya: una cosa de luxe, corn e!
postre o la cirera .dei martiní. Perquè si jo fóra
dels plats
forts, estaria ben fotut í preocupat.
Almenys, vists els efectes que ei
menú està produint últimament, í
les indigestions.
Pel que fa a ('alimentació general
bàsica, jo puc apreciar-ne ais resultats en els meus fills: tremolors,
febre alta, migranyes persistents,
congestió mental, inapeièrtcia, per
dir-ne només urts :>r>cs. Les pobres
criatures vénen d'escola cada día
com si tornaren de fer ia miii a
Ceuta,, com sí sis hagueren apallissat l'esperit, alacaíguts, inerts,
carregats amb enormes mctxilies
plenes de llibres, diccionaris, multitud de quaderns, uniforme de gimnàstica ï altra impediments, talment un legionari romà en temps
de campanya. Si els expiique que
uns a l'ingrés de batxillerat jo anava
a costura només amb una Eficicíopèdia Sopena, una ISibraía í un llapis, pobrets meus, no s'ho poden
c rau re,
I sí als dic que jo no m'havia de
r
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turmentar e! cervell als deu anys
amb ies correspondències
biunívcques
dsís
subconjunts polídímansíonals i
altres admirables propietats lògicasimbòliques, els innocents no poden imaginar tanta simplicitat en la
infància paterna. I més encara quan
els jure solemnement que, fins a
ben passada ia majoria d'edat legal,
n*n<|u fíO 0s V3 ;;}tíev^ a panar-rn€í
de que «según ei criíerio sintàctics,
la aposieïón permite e! cambio de
funcionss con sí rtúcteo cisi
sujeto», coss que ara es predica a
peres passada Sa primera comunió.
ítem més encara: obrin uns ulís
retions d'admiració auan els conte
que jo, firis a s'esmentat i enyorat
ingrés de batxiller, no vaig saber
què era una nota ni un examen,
Eiís, angelets, tenen exàmens,

cínicament anomenats avaluacions, cada mes o mes í mig de
cada assignatura, cartilla de noies
amb decimals i tat per 8 més exactitud, í lots la panòpoia dels horrors,
Cosa que, parats sfioiescsiïts, ja és
un sistema de resultat dubtós, 1 per
als- infants és criminal,
Estrictament criminal, infanticida. L'obsessió peís exàmens ï les
notes des dels sís anys, unida a
programes í textos inflats de conceptes ï termes impalpables, irreals,
abstractes a l'extrem de la
metafísica, poden produir uns
combinació fatal; ia mort del gust
de ies coses, el descrèdit de li realitat, Babel ï Babïiònia, i'escolàstica
nominalista, els
de ia
guerra.
Jo suposa que molts dels lectors, bons professionals, miren de
superar t sortejar aquests perills
mortals del sistema, aplicant ia seua
gràcia í tècnica particular. És una
batalla mala de guanyar, i no sé sí
íes petites víctimes podran ja
recuperar-se.
El que és jo, enyor e la rneua antiga escola, unitària, anàrquica, desordenada, desmetodteada, dessaniiSlanitzada, des-inspeccíonacia,
sense conjunts ni
ni
sintagmes ni morfemes n s exàmens
nï eartita de notes. Què hi farem!
Deu ser qye em faig veu, I vaig tirant a carca. Però jo no patia tant
com els meus filis.
Joan F, ftflíra

LEPEGO

Aquesta llei hem de parar-la
La "Ley Orgànica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros" (LEPEGO) ha superat el seu pas
pel Senat i, en conseqüència, ara
retornarà al Congrés de Diputats per
tal de ser sotmesa al darrer i definitiu
tràmit parlamentari en el mes de
novembre.
La LEPEGO, però, no compta
amb el suport de cap sector de la
comunitat educativa en el marc
de l'Escola Pública i sí amb el
r e b u i g de la CEAPA (pares i
mares), els estudiants (associacions i sindicats) i del 88% del
p r o f e s s o r a t , expressat en el
referèndum del passat 11 de —
maig, promogut per tots els sindicats de l'ensenyament i organitzat
per les Juntes de Personal Docent de
l'Estat Espanyol.
Des del referèndum del mes de
maig, el MEC s'avingué a obrir un
temps de negociació amb les organitzacions sindicals del professorat, però
sense aturar la tramitació parlamentària
de la Llei. El que hauria d'haver sigut
una vertadera negociació que obrirà cl
projecte al consens de la comunitat
educativa ha resultat ser una sèrie de
converses on les propostes sindicals
han rebotat contra la determinació del

Participa...

Evalua...

Govern per traure la Llei sense modificacions substancials.
Aquesta manca de voluntat negociadora i la insensibilitat mostrada cap
a la comunitat educativa converteixen
la Llei en un simple instrument de

"Proposem una
convocatòria de

vaga en
l'ensenyament."
l ' A d m i n i s t r a c i ó per actuar sobre el
sistema educatiu i, per tant, no serà de
cap manera una eina útil per a resoldre els problemes que es viuen en els
centres educatius.
Una Llei que no atén les reivindicacions del seus destinataris i articula
mesures expressament rebutjades pels
seus representants provocarà disgust,
desil.lusió i, fins i tot, crispació. La
majoria parlamentària darrera de la
qual s'encastella el Govern espanyol
per a traure la Llei és una condició
democràtica necesària per a governar,

però no és suficient si li preocupa
alguna cosa més que reunir els vots
necessaris. Aquesta Llei no té el consens social per a que s'aplique amb
decisió i confiança pels seus destinataris.
Els sindicals hem expressat de
totes les maneres possibles que les
millors i n t e n c i o n s que tenia la
Reforma Educativa s'estan malbaratant, entre d'altres coses, per una
manca de compromisos pressupostaris que han deixat l'aplicació de
la LOGSE al pairo d'una política
econòmica que ha deixat de prioritzar els objectius de contingut
^ social i apunta cap a direccions
més "liberals".
Els STEs hem eixigit una Negociació Global de la Reconversió que
afecta al S i s t e m a E d u c a t i u . 1 el
Govern de Madrid diu que res d'açò
és necessari, però que la "Ley Orgànica de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros" és urgent
per a atendre els problemes de l'Escola Pública. És urgent jerarquitzar la
direcció dels centres? És urgent arbitrar mesures perquè els centres
públics s'autofinancen? És urgent crear el Cos d'Inspectors?
Per a l'STEPV és urgent fer una
altra política compromesa amb
l'Escola P ú b l i c a : Recursos
econòmics, Plantilles suficients, Gestió democràtica i
participativa... i negociació
real de la Reconversió.
És necessari que totes les
organitzacions sindicals, la
comunitat educativa i les treballadores i treballadors de
l'ensenyament donem una resposta contundent. Per aquest
motiu, tant la Confederació
d'STES com l'STEPV, junt a
d'altres organitzacions, proposem una convocatòria de vaga
en l ' e n s e n y a m e n t . Encara
estem a temps, aquesta Llei
hem de parar-la.

y gobierna.
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Concurs estatal,
concursos autonòmics
El MEC està a punl de publicar la
convocatòria del Concurs General de
Trasllats de Primària i de Secundària
per a la provisió dels llocs de treball per
als territoris que depenen de la seua
gestió, l'anomenat territori MEC.
Aquest fet en si mateix només hauria
de tenir la trascendència d'una informació, ja que està fent ús del dret que li
confereix la Llei 24/1994, que es publicava el curs passat, per la qual s'establien normes sobre concursos de provisió de llocs de treball per a funcionaris
docents (BOE de 13/7/94).
Aquesta norma regula que els cursos
en què no es convoque concurs d'àmbit
estatal (aquest curs, per exemple), el
MEC i les Comunitats Autònomes amb
competències educatives podran organitzar procediments de provisió referits
a l'àmbit territorial destinats a la cobertura dels seus llocs de treball, sense
perjudici que en qualsevol moment
puguen realitzar processos de redistribució o recol.locació dels seus efectius.
La novetat que presenten els esborranys què disposen és la interpretació
que els responsables del MEC fan
d'aquesta Llei, ja que els concursos de
trasllats que volen convocar estan
oberts a la participació del professorat
de tot l'Estat, la qual cosa vol dir que
qualsevol, estiga on estiga, podrà
demanar places de les convocades.
Nosaltres considerem que aquesta és
una interpretació perversa del que han
de ser els concursos autonòmics.
Aquests han de servir per poder redistribuir el professorat de les respectives
comunitats autònomes. A més a més, si
totes les CC AA amb competències en
matèria educativa fan la mateixa interpretació del què ha de ser un concurs
autonòmic ens podrem trobar amb
molts i greus problemes de difícil resolució.
Posem per cas que totes les Administracions educatives convoquen concurs autonòmic el mateix any i tots es
publiquen en les mateixes dates. Això
suposaria que el professorat que volgués desplaçar-se i tinga interès en
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algunes Comunitats haurà d'emplenar
una instància diferent per cada comunitat a què vulga concursar, i a l'altre any
amb una sola instància ho podrà fer a
tots els territoris de l'Estat que siguen
del seu interès.
El cas anterior no sembla tenir molta
trascendència, però podria donar-se el
cas que no totes les CC AA convocaren
concurs o que no es convocaren tots en
les mateixes dates. En aquest darrer
supòsit es podrien quedar moltes resultes sense adjudicar, ja que una persona
podria concursar en una Comunitat que
convoca concurs en novembre (cas del
MEC e n g u a n y ) i adjudicar-li una
vacant i, posteriorment, concursar en
una altra Comunitat en febrer (sembla
ser que Navarra aquest curs) i també
adjudicar-li'n una. La primera vacant
donada quedaria sense adjudicar-se,
perquè el primer concurs ja estarà resolt
quan el segon encara estarà començant.
I, per últim, es podria donar el cas
que un any només convocarà una CC
AA Imaginem que és una Comunitat
amb un cert atractiu per al professorat
per la benignitat del clima, les hores de
sol, les platges, etc. i un nombre més o
menys considerable de persones obtinguera la seua destinació en centres
d'aqueixa Comunitat i, per contra, ningú no es podria traslladar a una altra
per compensar. És fàcil imaginar que
totes les places ocupades per professorat d'altres llocs no podran ser cobertes

pel professorat en expectativa o provisional i, per tant, hauran d'ocupar places que d'altra manera ocuparia el professorat interí, generant un perjudici
important en les condicions de treball
d'aquests dos col·lectius.
La conclusió és ben evident: els concursos de trasllats autonòmics només
poden ser autonòmics i només poden
anar adreçats al professorat de la
Comunitat convocant.
QUÈ SE SAP DEL NOSTRE
CONCURS AUTONÒMIC?
La Conselleria d'Educació a hores
d'ara encara no ha dit res del tema. Ara
bé, encara no s'ha fet el procediment
d'adscripció del professorat a Educació
Infantil, Primària i primer cicle d'ESO.
Si els terminis previstos pels responsables de l'Administració s'acompleixen,
tot açò podria portar-se a terme pel mes
de febrer, amb la qual cosa encara hi
hauria temps de convocar un concurs per
a mestres. En Secundària no hi ha cap
entrebanc que impedesca convocar-lo.
Si la Conselleria convocarà els concursos d'aquesta manera el procés
d'adscripcions del cos de mestres quedaria arrodonit amb un procediment de
redistribució i recol.locació posterior,
amb la finalitat de pal.liar els desajustos que es puguen produir. Sempre
entès com un procés intern i deixant
participar tot el professorat que ho
desitge.

Convenio Autonómico,
alternativa al desatino estatal
Esta es la carta que hemos dirigido todos los sindicatos, a propuesta del STE-PV, a las dos
patronales del sector con objeto
de promover la negociación del
I Convenio Autonómico. Esperamos que este nuevo intento
sea el defínitivo y que todos los
fírmantes de esta petición sean
coherentes y no se desentiendan
a las primeras de cambio.
La negociación colectiva del Sector a
nivel estatal, debido a la trascendencia
ideològica y social que tiene, tradicionalraente viene sufriendo retrasos y bloqueos por intereses muchas veces ajenos
a la pròpia negociación colcctiva.
Este afío no es una excepción. Cuando lo único a negociar es la revisión

salarial -un 80%, aproximadamente, de
los afectades tiene su salario presupucstado por la Administrador) Educativallevamos ya 25 sesiones negociadoras
sin acuerdo alguno y con movilizaciones
convocadas por los sindicatos.
Las transferencias educativas plenas
en algunas Comunidades Autónomas,
entre ellas la nuestra, han dado lugar a la
aparición de Convenies Autonómicos
para el sector en Catalunya, Euskadi y
Navarra -convenios que han sido
mucho menos conflictivos en su negociación que el estatal-, como fórmula
para adaptar el àmbito laboral al económico y educativo.
Ademàs, el hecho de que el MEC
haya negociado un acuerdo para la aplicación de la LOGSE, exclusivamente
para los territorios de su gestión, que
contiene aspectos retributivos, hace
necesario negociar dichos aspectos retri-

butivos en nuestra Comunidad Autònoma, negociación que està en sus primeras fases y que cuando culmine obligatoriamente ha de ser recogida en un Convenio Autonómico.
Por todas estàs razones, los Sindicatos FSIE, UGT, USO, CC OO. y STEs
(STE-PV), que ostentan el 100% de la
representatividad sindical del sector,
entienden que la mejor solución es la
apertura de negoci aciones tendentes a la
firma del Primer Convenio Autonómico
de la Ensenanza Privada mantenida total
o parcialmente con fondos públicos.
Para ello adjuntamos la propuesta para
promover la constitución de la Mesa
Negociadora, propuesta que ha sido
remitida a todas las organizaciones legitimadas para la negociación en los citados àmbitos y registrada en la Conselleria de Trabajo a los efectos legales oportunos.

El sector desperta: mobilitzacions
a l'ensenyament concertat
Pel desbloqueig de la negociació col·lectiva
Pel conveni autonòmic
Pel manteniment del pagament delegat
Des de la darrera informació a All-iOli, n° 102 fins ara s'han produït modificacions importants en la situació de la
negociació col·lectiva.
Per una part, EyG ha retirat la proposta que al llarg de 10 mesos ha mantingut bloquejada la negociació, substituint-la per una altra més restrictiva i
que manté el perill de la lliure distribució del mòdul, amb tot el que això comporta. Així, sobre la proposta anterior,
la nova no contempla les quantitats
salarials negociades amb cl MEC o CC
AA. - la qual cosa impossibilita el seu
cobrament-, ni la clàusula de revisió
salarial, rebaixa l'increment per al PAS
en un punt -ara ofereix un 2'5%- i con-

gela tots els conceptes salarials, excepte
el salari base.
Aquesta proposta es tan dolenta que
l'ha acceptada fins i tot la CECE.
Per altra part, davant d'aquesta
agressió als treballadors i treballadores
(tenim el salari congelat des de l'any
93), els sindicats hem recuperat la unitat al voltant de la plataforma sindical
unitària del principi de la negociació,
mantinguda en la Mesa únicament per
nosaltres (CIG/STEs)-, i que ara recuperem per a convocar les mobilitzacions.
És important que les mobilitzacions
anunciades tinguen una resposta massiva, ja que, en aquest moment, no està

en joc només un increment salarial
major o menor, sinó que d'eixir-se'n
les Patronals amb la seua el que estaria
en joc seria el pagament delegat, retornant a situacions que creiem ja oblidades.
Al País Valencià, els sindicats (a
proposta de l'STEPV) li hem donat un
caire autonòmic a les mobilitzacions,
presentant tant a la Conselleria de Treball com a CECE i EyG la proposta de
constitució de la Mesa Negociadora,
proposta que entregàrem a les Patronals
en les concentracions dels dies 24 i 25;
a més, hem convocat una assemblea
unitària per tal de seguir amb les mobilitzacions.
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Per a no <

La prohibició de "Per a convèncer (arc
Molts recordaran el f u l m i n a n t
cessament de Pasqual Macià com a
Director General d ' O r d e n a c i ó i
Innovació Educatives. El llibre coeditat per la Conselleria i algunes
editorials v a l e n c i a n e s "Per a
convèncer" reproduïa una conversa
telefònica que implicava l'actual
president de la Generalitat Valenciana en l'afer Naseiro, com a mostra
de text representatiu d'un fenomen
prou comú a les nostres llars: la
corrupció política. Com que aquelles cintes que el reproduïen van ser
declarades proves il·legals, es considerà un escàndol que un llibre de
text per a l'ESO coeditat per la Conselleria el continguera. Les autores
hagueren de modificar en aquest
punt el llibre i fins i tot accediren a
realitzar una revisió. El Director
General hagué de dimitir. El final de
tot el procés ha estat un altre llibre,
ja no coeditat per la Conselleria,
amb el nou títol de "Per a argumentar", l'objecte del qual és presentar
textos de caire argumentatiu per treballar amb els alumnes en els registres lingüístics referents a la persuasió.
Però una altra de les conseqüències d'aquell afer va ser l'anatematització que va patir el llibre per part
de la dreta conservadora en haver
posat en evidència el seu màxim cap
en assumptes que el compro- _
metien políticament, i el llibre
en aquella i en la nova versió a
què ha arribat ha estat per part
de la dreta una referència paradigmàtica de manipulació político-ideològica, fins el punt
d'haver estat contemplat en el
programa d'educació del Partit
Popular com a objectiu a abatre. Ens trobem, per tant, en ^
una puntual intervenció de caire autoritari de persecució política
en pla de revenja. La prohibició

estava cantada en arribar al poder el
PP. Sols faltava justificar-la amb la
normativa en vigor. Aquesta normativa permet de revocar els materials

"Ens trobem en una
puntual intervenció de
caire autoritari, de
persecució política en
pla de revenja/'
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didàctics curriculars quan s'aparten
del projecte editorial que desplega

el currículum de l'àrea o matèria en
qüestió, quan no compleixen la normativa lingüística en cas de llibres
en valencià o de valencià, o quan
s ' o b s e r v e n i n f r a c c i o n s greus o
abundants als principis d'igualtat de
drets entre els sexes, rebuig de tot
tipus de discriminació, respecte a
totes les cultures, foment dels hàbits
de comportament democràtic i atenció als valors ètics i morals dels
alumnes, d'acord al que estableix la
LOGSE. Doncs bé, aquest darrer
concepte ha estat l'elegit per justificar l'injustificable: l'atac als valors
ètics i morals dels alumnes. El cas
és que aquesta fórmula, que alguns
pensàvem havia de ser utilitzada per
evitar que els valors constitucionals,
el mínim comú denominador de la
convivència democràtica, foren atacats o menyspreats en uns suposats
llibres de text que pogueren contenir, per exemple, expressions racistes, apologia del feixisme, del terrorisme o del genocidi, etc., és ara
emprada per imposar una versió
concreta i partidista, conservadora i
reaccionària, encara que constitucional, d'aquells valors, i més encara,
el que és més inaudit, per consumar
una venjança política o per satisfer
les paoroses miasmes que emanen
de determinats mitjans de comunicació que demanen dia sí dia no que
roden caps a costa de lesionar els
drets i valors que suposadament
es tracta de defensar: els del pluralisme ideològic, pedagògic i
didàctic en suma. Aquesta via,
que condueix el Partit Popular al
descrèdit més absolut com a partit liberal i democràtic, si es té en
compte que a aquesta actuació
s'han de sumar la desautorització
s del programa de coeducació per
una suposada manca de fons
econòmics, la no acceptació del pla
de treball del CEP, de Godella per

onvencer
jmentar)": una intervenció autoritària
m a n t e n i r activitats d ' e d u c a c i ó
sexual, la pràctica supressió d'ajuts
a activitats progressistes de renovació pedagògica, etc. a més a —
més el precipita a la presumpta
vulneració de llibertats i drets
fonamentals establerts per la
Constitució: on queda si no la
llibertat ideològica, la llibertat
d'expressió i de producció científica i tècnica?, com queda de
malparada la llibertat de càtedra
i el respecte al pluralisme ideològic en el sistema educatiu, al -~
si del q u a l s ' h a de p r o d u i r la
necessària convivència de les diverses ^ p o s i c i o n s i p u n t s de vista
pedagògics i didàctics? No és possible interpretar d'una altra manera
les actuacions de la Conselleria,
amb la utilització de mecanismes
que recorden la tan criticada censura
franquista, quan es llegeixen els
informes dels tècnics/censors que
han donat peu a la prohibició: a
manca d ' a r g u m e n t s , fan vagues
referències o acusen la inclusió de
textos del Manifest Comunista o
d ' u n poema sobre la guerra
d'Espanya de Miquel Duran, com si
aquestos textos mostraren fets o
manifestaren idees que no formaren
part de la nostra cultura tant com els
textos bíblics o d'un altre biaix ideològic, dels quals també n ' h i ha
mostra abundant a l'esmentat llibre,
sense que en cap moment es faça
apologia ni de les idees ni dels fets
que es descriuen. Tot açò j u n t a
comentaris que produeixen la hilaritat, quan no l'estupor, referents a la
coeducació i a aspectes de naturalesa didàctica que són perfectament
opinables i que queden al judici dels
usuaris.
L'actual Administració sembla
pretendre, a tenor de les declaracions dels seus dirigents, donar una
imatge distant tant d'expressions

radicals d'esquerra com de dreta,
que crispen a la societat valenciana
al voltant de diversos temes. Si açò

manifestació pura i dura de franquisme residual o emergent, cosa
aquesta encara pitjor, que desquali: f i c a una força s u p o s a d a m e n t
democràtica, la llança pels
camins de l'abús i de la desviació de poder i la fa inacceptable i
impròpia de gran part dels ciutadans del nostre País. Amb actuacions d'aquest caire no es pot
pensar que constitueix seriosament una autèntica i civilitzada
alternativa de poder. Ens agrada— ria pensar que s'ha tractat més bé
és així, s'ha de pensar que l'afer que d'una errada, i si ha estat així, exiens o c u p a distorsiona g r e u m e n t gim la més prompta i oportuna rectiaquesta pretesa imatge. És una ficació.

"Com queda de
malparada la llibertat
de càtedra i el respecte
al pluralisme
ideològic?"
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Calendari de negociacions de la
Mesa Sectorial d'Educació
El passat mes de setembre vàrem
mantindré dues reunions amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
per a acordar el calendari de negociacions per al present curs.
El nostre sindicat va plantejar, per
una part, la necessitat urgent de tractar
tot un seguit de temes que anem arrossegant des de fa temps, i d'altra, la
compareixença del conseller Villalonga
en la Mesa Sectorial per a que ens
manifestarà les seues línies d'actuació
en matèria educativa.
L'Administració va arreplegar les
propostes dels sindicats, agrupant-les
en blocs temàtics, amb el compromís
que en la primera sessió de cadascuna
de Ics meses tècniques s'acordaria la
temporalització dels temes a tractar.
En el primer trimestre es se'n constituiran tres: Aplicació LOGSE, Pressupostos per a l'any 1996 i Règim Docent.
En el segon i tercer trimestres, cinc:
desplegament normatiu, concursos i
oposicions, desplegament educatiu,
retribucions i condicions laborals i
drets sindicals.

A les darreries del mes d'octubre
encara no s'ha reunit cap mesa, raó per
la qual els sindicats vam presentar, el
passat dia 20 d'octubre, un escrit dirigit
al conseller, on li manifestàrem la preocupació pel retard que s'està produint
en la negociació.
L'estratègia de la Conselleria està
ben clara: no es vol comprometre en
cap tema, pretén retardar la negociació,
tot en funció de la situació política
general i del calendari electoral estatal.
No podem acceptar de cap manera
aquesta situació. Ens preocupa, i molt,
la negativa del conseller Villalonga a
comparèixer en la Mesa Sectorial, així
com les seues declaracions (per exemple, les que va fer a les Corts Valencianes) de les qual deduïm que l'ensenyament públic no és una prioritat per a
aquest govern.
Exigim la immediata negociació de
l'aplicació de la LOGSE, la qual cosa
vol dir: presentació en el t e r m i n i
màxim de dos mesos del Mapa Escolar,
negociació sobre Ics plantilles, condicions laborals i adscripció del professo-

rat, per a poder-la fer, com a màxim, en
el mes de febrer, negociació de la regulació dels diferents ensenyaments abans
de l'acabament del mes de març, plans
de formació, etc.
Però també cal negociar temes com
la convocatòria del concurs de trasllats,
que caldria fer després de l'adscripció
del professorat, la resolució de la convocatòria dels fons socials del 1993 i la
negociació de la partida pressupostària
per al 1994, la recuperació de la matrícula gratuïta a la Universitat, l'organització dels centres mitjançant els reglaments orgànics i les instruccions de
funcionament, la planificació lingüística, l'estabilitat del professorat interí...
Molts temes pendents i moltes preocupacions del professorat. L'aplicació
de la Reforma Educativa està suposant
un procés de reconversió a l'ensenyamen, sols des d'una negociació global,
una correcta informació i la pressió tant
del professorat com del conjunt de la
comunitat educativa podrem millorar
les nostres condicions laborals i
avançar cap a una escola de qualitat.

Nous retalls en les substitucions
La Conselleria d ' E d u c a c i ó no
cobrirà totes les vacants dels centres ni
moltes baixes que es produiran al llarg
del curs.
La Direcció General de Personal ha
publicat, cl passat 29 d'agost de 1995,
una resolució per la qual es dicten criteris
per al nomenament de mestres interins
en centres docents depenents de la Conselleria. En aquesta es diu:
1. Quan es produesca la baixa d'un
mestre en un centre on el nombre d'unitats escolars en servei siga igual al nombre de mestres destinats en aquest, sols
s'autoritzarà la substitució si la baixa
excedeix de 2 dies lectius.
2. Quan es produesca la baixa d'un
mestre en un centre on el nombre de
mestres siga major que el nombre d'unitats escolars en servei, s'autoritzarà
d'acord amb el següent:
A) Si el nombre de mestres excedeix
en un al nombre d'unitats no procedirà la
substitució, tret d'un informe en sentit
contrari per part de la Inspecció Educati20

va on consten les dificultats horàries i
organitzatives del centre.
B) Si el nombre de mestres excedeix
en dos o més el nombre d'unitats escolars en servei, no procedirà a efectuar la
substitució dels titulars fins que el nombre de mestres que no es troben en baixa
siga superior en un al nombre d'unitats
escolars en servei, a partir de la qual cosa
ja s'estarà a allò disposat en cl punt anterior.
3. En cap cas s'autoritzaran substitucions per baixa per ILT d'un mestre interí que substituesca a un mestre titular que
haja causat baixa per ILT.
S'aprofundeix en la política iniciada
en els darrers mesos per part de l'Administració (Ordre d' 1 de febrer de 1995 de
la Conselleria d'Economia i Hisenda,
DOGV 17-02-95), on es deia que "sols
podran autoritzar-se substitucions de personal derivades d'ILT, fins la quantia
consignada en el crèdit corresponent, en
els llocs d'atenció directa següents: Personal docent dels centres d'ensenyament

depenents de la Conselleria d'Educació i
Ciència. Per al personal pertanyent al
catàleg de llocs amb destinació en
aquests centres docents, en aquells casos
que siga estrictament necessari per a la
prestació del servei".
Aquesta política va en la línia d'estalviar diners en l'ensenyament públic a
costa de les condicions laborals del professorat i de la qualitat del servei, vulnerant cl dret a l'educació de l'alumnat,
sent al mateix temps de dubtosa legalitat,
ja que podria vulnerar l'Ordre de 29 de
juny de 1992 de la mateixa Conselleria
d'Educació.
No podem acceptar aquesta actuació.
Cal una resposta per part del professorat,
de la comunitat educativa i de la societat.
Us proposem que quan al vostre centre
no sigueu enviades persones substitutes
denuncieu el fet als mitjans de comunicació i inicieu accions de protesta tant en
la vostra localitat com davant l'Administració Educativa. Nosaltres us donarem
tot el nostre suport.

Condicions laborals del
professorat interí
La Conselleria d'Educació ha iniciat
el curs escolar modificant unilateralament les condicions laborals d'una gran
part del professorat interí.
S'ha generalitzat els nomenaments
fins el 30 de juny de 1996, incomplint el
pacte subscrit per la Conselleria i els sindicats. En l'apartat 6, sobre condicions
de treball i nomenaments es diu textualment: "Els nomenaments d'inici de curs
per a la provisió de llocs de treball
vacants o de plantilla, i la substitució de
funcionaris amb destinació definitiva que
presten serveis en una altra destinació,
des de qualsevol situació administrativa,
durant el curs escolar corresponent,
s'efectuaran des de la data d'inici del servei fins a l'acabament del curs escolar, la
reincorporació del titular o la provisió
reglamentària del lloc.
Els altres nomenaments duraran fins a
la reincorporació del titular, si escau, i
com a màxim fins el 30 de juny, i es
meritaran les parts proporcionals de les
pagues extraordinàries i les vacances".
La Conselleria està incomplint greument aquest punt de l'Acord i també la
Llei de la Funció Pública Valenciana.
No anem a consentir aquest fet, per la
qual cosa ja hem plantejat en la Comissió de Seguiment de l'Acord sobre Professorat Interí que es rcvoque aquesta
decisió. Estem esperant la resposta. Si
no és positiva, l'STEPV actuarà per
tots els mitjans contra els responsables
de l'incompliment, tant jurídicament
com sindical, i posarem a disposició de
les persones afectades els nostres serveis jurídics.
També estan produint-se altres fets
que no compartim i que denunciem: està
negant-se el nomenament a professorat
en situació de permís maternal, de baixa
en el moment de l'adjudicació o de baixa
en els dies immediats posteriors al seu
nomenament. Actuacions moltes d'elles
clarament irregulars i il·legals, que també
hem denunciat en la Comissió de Seguiment.
I tot açò en aplicació del punt 5c de la
resolució de 29 d'agost de la Direcció
General de Personal, on trobareu mostres
d'un gran cinisme: "Con el fin de evitar
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las incidencias en la ejecución del presupuesto que perjudican la debida atención
del servicio educativo y con el objetivo
de garantizar las condiciones de salud de
los sujetos de la actividad educativa, los
que sean nombrados maestros interinos
deberàn ser aptos para cl servicio y
encontrarse en condiciones de incorporación al empleo cuando sean convocados,
acreditando, para ello, no estar de baja
por enfermedad ni en posesión de enfermedad infecto-contagiosa alguna,
mediantc la presentación de la correspondicnte certificación mèdica oficial a
la Dirección Territorial que efcclúe el
nombramiento".
La "perla" és el punt cinquè de la
resolució abans esmentada: "Los Directores Territoriales de Educación determinaran, mediante resolución individual,
los días de vacaciones que le corrcsponden a cada uno de los maestros interinos
de sustitución de su ambito territorial,
por el período trabajado.
Los dias de vacaciones que corresponden a cada maestro interino seran
computados prioritariamente, entre los
períodos no lectivos que establece cl
calendario escolar, comprendidos en el
período de su nombramiento como sustituto o en las fechas inmediatas a la de su
cese.

En caso de no poder asignar la totalidad de los días de vacaciones que le
correpondan al maestro inlerino según lo
previsió en el pàrrafo anterior, el Director Territorial procederà a l i q u i d a r
mediante la nòmina mecanizada la diferencia de los días de vacaciones no disfrutados".
Què entén la Conselleria com a períodes no lectius?, els dies de Setmana Santa?, els de Nadal ?, els caps de setmana?
Si és així, ens haurem de mobilitzar per a
oposar-nos a aquesta nova agressió.
Però n ' h i ha més. S'ha iniciat el
nomenament de professorat interí a
temps parcial sense regulació. S'ha fet
sabent que s'està incomplint la "Llei
d'Acompanyament dels Pressupostos"
aprovada per les Corts Valencianes i sense el suport sindical. D'aquesta forma
s'ha generat una clara indefensió del professorat que ha acceptat aquest tipus de
nomenaments.
L'STEPV valora la gravetat d'aquests
fets i considera necessari un canvi
d'actuació per part de l'Administració.
Continuarem treballant per aconseguir
un pacte d'estabilitat i per millorar les
condicions de treball del professorat interí. Per a que açò siga possible hem
d'organitzar-nos i començar a mobilitzar-nos.
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BREUS
SUSPENSION DE LAS
VII JORNADAS DE
COEDUCACIÓN, A
CELEBRAR EN OCTUBRE
(RESOLUCIÓN DE LA JUNTA
DE PERSONAL DE VALÈNCIA)
La directora del Institut Valencià de
la Dona, Esther Fonlïía, ha decidido
suspender unilateralmcnte las Vil Jornadas Internacionales de Coeducación,
a celebrar los días 26, 27 y 28 de octubre, alegando "razoncs de tipo econòmico y presupuestario".
Estàs jornadas, que han ido consolidàndose a lo largo del tiempo como
uno de los mas importantes f o ros de
debaté en torno al lema de la coeducación en nuestro país, tenían como cjc
central este ano la Educación Infantil.
Por todo el lo, la Junta de Personal
lamenta la suspensión de dichas jornadas, de modo especial cuando justamente este curso todos los centros de Educación Infantil y Primària han introducido
en sus Proyectos Educatives la coeducación como lema transversal del currículum y, adernàs, miles de mujeres han
participado en China, tanto en el Foro
Alternativo como en la Conferencia
Mundial de la Mujer, en torno a esta y
otras cuestiones superadoras de barreras
discriminatorias y scxistas.
Asimismo, esta Junta de Personal
solicita al Gobierno de la Generalitat
que rectifique tal decisión e impulse
nuevamente la celebración de las jornadas, sobre todo tcniendo en cuenta que
en un tema tan sensible como el de la
coeducación no es de rccibo alegar
razones de orden presupuestario y existiendo, de facto, una partida presupuestaria ya asignada con anterioridad.

NUEVO ACUERDO
SOBRE SEXENIOS EN
EL PAÍS VASCO
EI acuerdo sobre sexenios, alcanzado tras una rencgociación en el País
Vasco entre la Administración Autonòmica y los sindicatos STE-EILAS,
ELA y LAB, nos viene a dar la razón a
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las críticas que desdc el STEPV, y la
Confederación de STEs hemos venido
haciendo al alcanzado en el País Valenciano y el territorio MEC.
Entre los p u n t o s de este n u c v o
acuerdo destacamos:
- El dinero de los sexenios se repartirà entre TODO el profesorado.
- Se reconoce la homologación pendiente con cl resto de los funcionarios.
- Se incluye en el cobro al profesorado INTERINO con 6 anos de trabajo.
- Se desvincula el cobro de la Formación Permanente.
- Se recogc dicha formación "priori tariamentc" dentro de la jornada laboral.

PP I UV, EN CONTRA
D'UNA LLEI
VALENCIANA DE
FINANÇAMENT DE LA
LOGSE
A les Corts Valencianes, cl passat
dia 17 d'octubre, amb el vot en contra
del PP i l'abstenció d'UV, va ser rebutjada una proposta d'EU-Els Verds que
exigia la presentació d ' u n a llei de
finançament de la LOGSE. La raó per
votar en contra és tan "sòlida" com que
no tenia sentit una llei pròpia mentre no
n'cxistesca una d'estatal. I així ens va
als valencians.

EL MAPA ESCOLAR,
EN SIS MESOS
En la mateixa sessió, la iniciativa
d'EU-Els Verds per exigir al Consell la
presentació del Mapa Escolar en un termini de sis mesos, sí que va prosperar
pel vot favorable d'UV. Molt bé, però
si s'esperen als sis mesos, quan es farà
l'adscripció?

2.000 PROFESORES
NO COBRARAN EN
OCTUBRE
No percibiràn sus haberes este mes,
como tampoco lo percibieron el pasado,
los que han cambiado de situación
administrativa, de puesto de trabajo,

que ocupen plazas habilitadas o una
plaza en cumplimiento de la sentencia
de la abscripción, estén en pràcticas e
interinos.
Las explicaciones dadas por los responsables de la Administración solo
pretenden exculparse del incumplimiento de sus responsabilidadcs.

REIAL DECRET
D'ESPECIALITATS
DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
El Ple de la Confederació d'STEs,
davant cl Reial Decret d'Especialitats
d'FP de nova publicació, considera:
És l ' i n s t r u m e n t j u r í d i c del que
s ' h a n dotat les Administracions
Públiques Educatives per a la reconversió del professorat de Formació
Professional.
Conté mesures de diversa índole
encaminades a facilitar l'objectiu de
la recol.locació d'efectius que van a
incidir de forma negativa en la claredat i transparència del procediment.
Les Administracions Educatives,
en comptes de fer un plantejament
global de la nova FP, on s'inclogueren des dels criteris per a determinar
els ensenyaments a impartir a cada
centre fins la seua organització; es
limiten a redistribuir el professorat,
aprofitant el moment d'incertesa en
que es troba el sector per a empitjorar les condicions de treball introduint mesures de "mobilitat funcional ("impartició de matèries d'altres
especialitats) que pretenen pal·liar
l'alta mobilitat geogràfica que comporta aquesta reconversió del sistema.
Amb a q u e s t R e i a l Decret l e s
Administracions Educatives traslladen al professorat la responsabilitat
de la resolució dels conflictes que la
pròpia normativa genera, fomentant
així l'aparició de petits col·lectius
amb interessos contraposats i excloe n t s . ( M a d r i d , 22 d ' o c t u b r e de
1995.)
(Continuarà...)

Tren de la esperanza. Tren de la paz
Muferes en tren a Pekin'&ï
CHARO ALTABLE

ramos muchas.
Un tren de esperanza, lleno de
mujeres por la paz, nos hizo recórrer
miles de kilómetros desde Berlín a
Pekín, atravesando toda la Siberià y
la Mongòlia, llanuras, ríos y desiertos,
durante 8 noches y 8 días, para asistir al Fòrum
Internacional de Mujeres que, paralelo a la IV Conferencia Mundial, se iba a celebrar en Pekín del
31 de agosto al 8 de septiembre.
Otras fueron en avión, però el tren, en su lentitud y en su ritmo, nos iba a permitir debatir, trabar amistades y centrarnos -mientras veíamos discurrir los bosques- en lo que mas nos preocupaba:
el futuro para las mujeres y para toda la humanidad en la pròxima dècada.
Eramos 150 mujeres de todas las nacionalidades, entre 20 y 70 anos. Muchos eran los orígenes, las lenguas y las culturas amalgamadas ricamente, entre canciones, bailes, abrazos, dulces y
flores de las mujeres de las distintas ciudades de
Siberià que salían a las estaciones a saludarnos y
también a vendernos sus productos. Y todo dio
como resultado un solo país, multiétnico, plurilingüístico y multicultural. Un solo país: el tren. Un
solo país: el movimiento de bosques, ríos, cultivos
y casas alrededor del tren, punto central de la paz
y los Derechos Humanos para toda la Tierra.
Mas allà de la idea y de la identidad con una
lengua única, un solo país, una sola cultura y raza,
una sola edad, nos unia un mismo sueno y esperanza: la paz en la Tierra (mas de 150 guerras
existen actualmente), el respeto de los recursos
naturales y de los derechos de las mujeres que
ningún poder exterior a la pròpia mujer, estatal o
religioso que sea, puede arrebatar.
Los mismos temas que nos preocupaban en el
tren fueron objeto de debaté en el Fòrum y Conferencia de Pekín. Fue emocionante ver la unión de
las mujeres africanas contra la feminización de la
pobreza, la maravillosa red de mujeres asiàticas
contra las pruebas nucleares en el Pacifico, y la
silenciosa manifestación de "Mujeres de Negro" a
favor de la paz entre las diversas etnias, culturas,
identidades y fronteras: mujeres macedonias, serbias, croatas y musulmanas, acompanadas de
mujeres de toda la Tierra, en contra de todas las
guerras y de todas las violencias y violaciones de
los Derechos Humanos, que afectan sobre todo a
las mujeres. En la misma manifestación un lugar
importante ocuparon los carteles sobre derechos
reproductives, el derecho a decidir el número de
embarazos, cuàndo y cómo; contra la represión o
la obligación de anticonceptives y aborto, independientemente de la programación demogràfica

E

de los gobiernos, però sintiéndonos responsables
de la calidad de la vida de los seres humanos y de
todo el planeta.
Tal vez lo que mas haya que destacar en este
Fòrum y Conferencia de Pekín, respecto a la anterior de Nairobi, fue una mayor conciencia de las
mujeres, una conciencia antipatriarcal, independiente de políticas estatales o de partido.
Allí estàbamos muchas, mas de 40.000, entre
Fòrum no gubernamental y Conferencia gubernamental, defendiendo los derechos de las mujeres
y destacando el papel importante que ha de cumplir la educación no sexista, la educación por la
Paz y, en definitiva, la educación en los Derechos
Humanos.
iOjalà la pròxima dècada suponga un gran avance para nosotras y toda la Humanidad!
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Àeua, escuda y scHOarMaú
PEPE GONZALEZ BOX

l hecho
de la existència de
una sèrie
de instituciones que, desde muy
antiguo, han intervenido en la regulación de
la casuística de la utilización del agua y en la
solución de los problemas a que esa utilización daba lugar nos
demuestra la extraordinària importància que
para los valencianes ha
tenido este tema. Y si
esto, históricamente, ha
sido así, hoy, en unos
momentos en los que
las necesidades han
aumentado sobremanera, lo es mucho mas. La
correlación que hay
entre disponibilidad de
agua y desarrollo económico-calidad de vida
i_
ha hecho que el tema
del agua tenga una
importància capital, ya
que sin ella algunos de los
motores que hacen funcionar
nuestra economia (sector servicios, agricultura...) no van a
marchar correctamente. Evidentemente este problema sobrepasa el àmbito de nuestra
comunidad, siendo, como mínimo, un problema estatal; de ahí
que las soluciones que se busquen al mismo deben partir de
una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los factores
que intervienen en el mismo. La
actual Administración ha intentado llevar adelante la redacción de un plan hidrológico
nacional que fuese el marco en
el que encontrar las soluciones
apuntadas, y esto ha provocado
la polèmica en torno a las medidas que se barajan para intentar

E
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solucionarlo. La evidente complejidad de este asunto hace
necesario un debaté social
amplio con objeto de que todas
las opiniones se expresen antes
de la plasmación de medidas
concretas, medidas que, entiendo, deben estar regidas por un
principio de solidaridad, en un
doble sentido, de las regiones
que puedan ceder agua a otras
y de compensación hacia las
primeras en la medida en que
contribuyen a crear riqueza en
las segundas; y de ahorro de un
bien tan escaso como necesario, lo cual implica obligatoriamente el arbitrar medidas para
aprovechar al màxim o los recursos propios de cada comunidad.
En relación con los criterios

expuestos, y por lo que
respecta a nuestra
Comunidad, serà necesaria la realización de
unos estudiós previos
que determinen las
necesidades de agua en
cada zona para poder
atender los usos a los
que va destinada. Estos
estudiós deben completarse con otros sobre
planificación turística y
agrícola, de manera que
el desarrollo en estos
sectores se pueda hacer
respetando el medio
ambiente.
También se deben
calibrar las disponibilidades que tenemos, incluyendo aquí las instalaciones necesarias que permitan una reutilización
del agua para un mejor
aprovechamiento, y en
este terreno, la transformación del actual sistema de riego por inundación por otro/s que ahorren agua (goteo) es de una
urgència total.
Después de contemplados
los anteriores puntos es cuando
habría que calibrar el agua que
nos falta y la forma de captaria
(desalinizadoras, trasvases,
etc.).
La polèmica social que se ha
generado ante la posibilidad de
trasvasar agua de unas cuencas
a otras no ha de ser obstàculo
para que, contemplando las
medidas expuestas en los puntos anteriores, se den los pasos
necesarios para, desde una
posición de solidaridad, resolver el problema.
En este contexto pienso que
es muy importante el papel
que la escuela puede y debe
jugar. Una tarea educativa que

tienda a hacer conciente a
nuestro alumnado de la importància de un correcto uso de
este bien, tan escaso para
nosotros, implicando en ella a
las familias; la búsqueda, a través de la investigación de
métodos para un mejor aprovechamiento de nuestros
recursos acuíferos. Son tareas
de primer orden y a las que
hay que dedicar el tiempo y
los medios necesarios. Serà

difícil pedir trasvases de agua
si no utilizamos correctamente, aprovechàndola al màximo,
la que nosotros tenemos. Y es
esta función, la de concienciación, la que, como ensenantes
comprometidos socialmente,
nos toca realizar.
En la comarca de la Vega
Baja, mas de 20 anos de trabajo en las aulas, y fuera de ellas,
avalan un movimiento de ensenantes comprometido con su

pròpia realidad social, de la que
proceden y a la que sirven con
su esfuerzo y creatividad. La
Coordinadora Pro-Río Segura
fue una experiència pionera que
contribuyó a crear una conciencia activa y solidaria en la que
se han formado generaciones
de alumnos y alumnas y en la
que han participado amplios
sectores de la sociedad. Es una
experiència que no debe caer
en el olvido.

Edición de material
didàctico de
caràcter
interdisciplinar.
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Racisme, IntercuttJuraHsme I
sistema educatiu
ANNA ROS I MIRAGALL*

l judici contra el
grup neonazi Acció
Radical s'ha resolt
amb un calbotet
als "xiquets" i una
promesa de "no fer-ho més"; la
violència al voltant del futbol o
les discoteques presenta formes clarament feixistes malgrat
que aquest element no estiga
explícit o no siga conscient per
als contendients; fa uns'dies les
autoritats i els veïns i veïnes
blancs de Ceuta han donat mostra d'una bona dosi de racisme,
xenofòbia i por front a l'altre.
Els fets explícitament _
racistes a les aules han aparegut com un dels aspectes
lligats al debat social creat
per la presència de diferents col·lectius d'immigrants, sobretot africans. El
racisme en el sentit més
clàssic suposa la creença
individual o col·lectiva en la
superioritat inherent al propi
grup ètnic. Típicament defi- =
nit per D. Selby (1) com a prejudici junt a poder, apareix en dos
aspectes: un com a racisme actitudinal i un altre com a racisme
sistèmic i estructural.
Des de la sociologia crítica
ens recorda C. Qrignon (2) que
la transmissió de sabers i la creació d'estructures de pensament no es fa mai en estat pur,
la importància del context en
aquest procés és fonamental;
per tant, l'aparició o reaparició
del pensament racista no es
pot analitzar de manera descontextualitzada. En aquest sentit
hi ha alguns elements sobre els
que caldria detindré's.

E

CONCEPTE DE CULTURA

La freqüent assimilació del
dit "problema cultural" a un
conflicte è t n i c és, "com a
mínim problemàtica per dos
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En aquest sentit es formen
estructures de pensament que
utilitzen un utillatge lògic concret, en que predomina la teoria front a la pràctica, la utilització de ciències i tècniques
mecàniques front a les habilitats manuals; la moneda, el
mercat i l'economia depenent
front a l'autoproducció; el
domini del medi físic front a la
interrelació respectuosa amb
ell; el llenguatge escrit front a
l'oral; les llengües estatals i
internacionals front a les
nacionals o locals; les normes
. i lleis front als usos i costums, etc.
Una escola basada en
''El centre educatiu ha aquests
criteris de selecció
cultural
és
naturalment marde permetre un
ginadora de manera que
reconeiximent social
relega les diversitats que
no encaixen en el model
de les cultures i els
monocultural descrit. Aquí
les educadores i educadors
elements culturals."
des del seu analfabetisme
=
aparent de les cultures i eledinàmic o, seguint a C. Clanet ments culturals marginats,
(3), com un "conjunt de siste- reforcen i legitimen situacions
mes de significats propis d'un de domini i jerarquització culgrup o subgrup preponderant, tural.
que apareixen com a valors,
Miquel Zabalza proposa,
es troben en l'origen de les en aquest sentit, un paper
regles i normes que els grups diferent per a l'escola de
transmeten i conserven i que manera que mantinga els trets
els diferencien d'altres.
bàsics de les cultures que hi
Pel que fa al contacte cultu- són presents i dote al sistema
ral, la possible problematicitat de la capacitat de crear espais
ve donada pel context de i equipaments comuns on la
dominació cultural que esta- interacció siga possible.
bleix una jerarquia entre cultures dins d'unes coordenades PROPOSTA D'OBJECTIUS
sociotemporals concretes. D'UNA EDUCACIÓ
Especialment en la cultura INTERCULTURAL I
escolar a l'ús, aquest context ANTIRRACISTA
apareix velat; els sabers cientí* La cultura ha d'ésser un
fics tècnics que es transmeten joc d'intercanvis i interaccions
apareixen com a neutres i establertes des del diàleg, la
deslligats dels contextes cultu- cruïlla d'aptituds, creences,
rals, polítics i històrics en què actituds i comportaments.
es van conformar.
* El centre educatiu ha de
motius: s'assimila cultura a
ètnia i s'entén el contacte cultural com un problema.
En p r i n c i p i , cal tenir en
compte que hi ha formacions
culturals no identificables
amb un grup ètnic; es produeixen elements culturals aportats per grups socials diferents dins d'un mateix marc
cultural fins i tot com a elements qüestionadors d'eixa
mateixa cultura (dones, joves).
Per tant, hi hauria més bé que
entendre una cultura com un
espai de confluència plural i

permetre un ampli marc de
relacions el més igualitàries
possible on hi haja un reconeiximent social de les cultures i
els elements culturals.
* El currículum, des de la
perspectiva intercultural:
a) Hauria d'atendre a la comprensió contextualitzada de la
realitat social, desvetlant els filtres culturals que conflueixen
en el discurs dominant.
b) Hauria de preparar en la
competència de reflexionar crí-

ticament sobre la pròpia cultu- NOTES
ra i la dels demés col·lectius,
(1) SELBY, D. Educar para una
afavorint una pedagogia del Sociedad multicultural X Congreso
conflicte en interacció i coope- de Pedagogia. Salamanca, 1992.
ració permanent, que fomente
(2) QRIQMOn, C. Cultura domiun coneiximent compartit i nante, cultura escolar y multicultuconstruït col·lectivament i un ralismo popula.r "Educación y
pensament complex.
Sociedad", n- 12
* Com a mètode, basar la
(3) CLAMET, M. C. El hecho
construcció del coneiximent intercultural, de la teoria a la pràcen la problematització, contex- tica. "Educación y S o c i e d a d " ,
tualització, relativització i anà- n°- 12
lisi de la pluralitat cultural pre* Entrepobles
sent.
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La Plataforma Rural valenciana
XIMO BOSCH'

L

a Unió de Llauradors i Ramaders
és conscient que
l ' A g r i c u l t u r a i la
Ramaderia han de
ser el motor de l'economia del
món rural. Però, al mateix
temps, també som conscients
que els problemes que tenen
molts pobles rurals van més
enllà del que és p u r a m e n t
econòmic,
com pot ser:
sanitat,
ensenyament, estructures viàries,
telègrafs,
transports,
correus...
Que,
amb
pèrdues
d'actius agropecuaris, en
aquestes comarques la Unió,
per si mateixa, no pot atendre
totes les reivindicacions sòcioeconòmiques i veu la necessitat d'un marc més ampli en
què, junt a d'altres organitzacions implantades al món rural
que comparteixen les mateixes
preocupacions que la Unió,
poder formar una Plataforma.
A principis de l'any 1994,
la Comissió Executiva de la
Unió comença a tindré contactes amb altres organitzacions implantades en el món
rural que pogueren estar interessades en el projecte de
Plataforma, per intentar
donar una resposta a les
necessitats del món rural.
Les respostes varen ser positives per la majoria de les organitzacions consultades.
El 20 de maig de 1995 es
constitueix legalment la PLA28

TAFORMA RURAL DEL PAÍS
VALENCIÀ. Les organitzacions
fundadores són: La Unió de
Llauradors i Ramaders, Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del
País Valencià, Acció Ecologista-Agró, Centre d'Estudis de
la Serrania, Centre Excursionista de València i Cooperativa Mas de Noguera.

UMO

de llauradors
COAG

L ' a s p i r a c i ó de totes les
organitzacions que composen
la Plataforma és que aquesta
siga ampla, de fet ja hi ha
altres organitzacions que han
sol·licitat l'entrada, però per
qüestions d'eficàcia era aconsellable que en una primera
etapa, i fins a la constitució
legal, foren poques organitzacions amb implantació en el
territori.
La P l a t a f o r m a R u r a l del
País V a l e n c i à q u e
ha
començat la seua marxa, ja
té homes i dones dins dels
grups d'acció local del Leader
II i del 13 al 17 de novembre
celebrarà un s e m i n a r i del
sector agroalimentari i món
rural.
FINALITATS I OBJECTIUS

a) Defensar un model de
societat i desenvolupament
més just i solidari amb TOTS

el pobles i cultures, generador d'una major qualitat de
v i d a i r e s p e c t u ó s amb el
medi ambient.
b) Connectar i coordinar
les entitats, moviments i associacions civils que treballen en pro
dels medis rurals amb la intenció de millorar les condicions de
vida, serveis, medi ambient i treball, sempre amb la finalitat de
vertebrar un teixit federatiu en
les comarques
rurals del País
Valencià.
c)
Actuar
amb força reivindicativa
davant l ' A d m i nistració i altres
agents
que,
amb decisions p o l í t i q u e s i
econòmiques, i n f l u e s q u e n
negativament sobre el model
de desenvolupament per als
medis rurals valencians que
pretén aquesta Plataforma.
d) Estudiar, analitzar i reflexionar sobre els diferents factors econòmics, polítics,
socials i culturals que incideixen en els medis rurals, amb
la finalitat de desenvolupar
un treball constant de recerca
d ' a l t e r n a t i v e s i propostes
operatives.
e) Realitzar o promoure tot
tipus d'activitats d'àmbit
social, cultural, mediambiental,
associatiu, econòmic i altres
que tinguen una repercussió
positiva en el desenvolupament global dels medis rurals
del País Valencià.
f) Fomentar i impulsar els
col·lectius organitzats en les
comarques.

g) Defensar i revaloritzar la
cultura popular rural.
El Leader II és el principal
programa de desenvolupam e n t r u r a l , però no pas
l'únic. Des de la Unió pretenem sentar les bases d ' u n
nou concepte de desenvolupament rural. Pensem que ha
de ser durable, integral i sostenible. En definitiva, respectuós amb el medi ambient,
amb el t e r r i t o r i i els seus
habitants i ha de trobar un
mitjà d'equilibri entre el progrés econòmic i les preocupacions socials, c u l t u r a l s i
mediambientals. Per aconseguir-ho necessitem no sols
una Plataforma forta, sinó
que, al mateix temps, estiga
coordinada amb altres plataf o r m e s t e r r i t o r i a l s que,

seguint les mateixes direct r i u s i amb els mateixos
objectius, estem promovent
en les zones rurals. Aquestes
poden i han de ser un instrument molt eficaç en els processos de desenvolupament
rural, tant en allò que respecta a la participació social com
en la canalització de recursos
h u m a n s i de les ajudes
econòmiques destinades als
medis rurals, ja siguen d'origen local, autonòmic, estatal
0 comunitari.
<iQui pot elaborar propostes que p e r m e t e s q u e n la
diversificació econòmica i
l'ocupació en els medis rurals
millor que els seus habitants
1 els seus propis agents sòcioeconòmics? <iQui millor que
la gent que viu i treballa en el

món rural per a subratllar les
seus deficiències i proposar
actuacions c o n c r e t e s que
procuren equiparar la seua
q u a l i t a t de vida a les del
medi urbà?
Si millorem les condicions
de vida en tots els nivells
(econòmic,
abastiment,
vivenda, sanitat, cultura, educació, oci, etc.) aconseguirem
fixar la població al medi rural
i tornar a il·lusionar els seus
e l e m e n t s més dinàmics
(joves, empresa privada, etc.)
Sols d ' a q u e s t a m a n e r a
podrem parlar d'un espai viu
que oferesca una vida digna a
tots els seus habitants.
* Comissió Executiva
de la Unió de Llauradors
i Ramaders del País Valencià
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ARA FA 16 ANYS... REPRODUCCIÓ DE L'AU-f-Olí N. 1 • DESEMBRE 1979

PERDÓ
Moralista íaic, predicador tímid com
sóc, no he pogut ínenys d 'animar-me
amb això que «is xïquets pugfïen tenir
cfesse d'Ètica en íloc cie Reïígïé. Lss
m«ues informacions al respecte són
ben minses, He sentit a dir que en més
d'una escola, amb i'excusa que no hi
havia "encara" professor d'Ètica, ei
mestre fica tots els naoos en ia mateixa
auto i ÉS!S hi explica les activitats cte
l'Àngel de la Guarda '". altres temes
d'enlairada teologia de l'ordre públic o
Quina ètica pensem ensenyar-los als
pobres salva tgets? Seria terrible que el
nou catolicisme laic fóra una repetició
de tes mateixes històries canviant-los
tot simplement t'avatísta, garant o promotor, Per exemple;
"AfJolfo Suares, primer ministre per
te gràcia de l'Ètica", "Quan e!s xiquets
menteixen ia Mare Pàtria plora", "Eis
xiquets que comencen furtant-li te goma ds borra r ais companys van a
Herrera de la Manxa",
O potser tingam una autèntica ètica
neocapiíaíista. Un curs amb un programa com aquest:
Tema Primer. ..... La societat. Virtuts
<Jg te societat anònima.
Tema Segon,-— E! trebaíl. Altres activitats més rendabíes.
T8ma Tercer.— Les persones de-'
cents. Les indecents o marginades;
meienuts, feministes, homosexuals,
venedors de drogues lletges, separatistes, esquerrans.., etc.
Tema Quart.......L'obediència als pares, L'obediència dels pares ai televisor.
Tema Quint.......B consum. La vergonyosa maldat de furtar en eis Grans
Magatzems. Obligatorietat moral ds
canviar de màquina rerrta-piats,
Tema Sisè.— El sexe. Informació
sobre anticonceptius i naftalina per a
guardar-lo fins a! matrimoni,
Tema Setè, ...... B divorci. Oe corn
tots ais fills de divorciats es fan atracadors de supermercats. Com apartares

quan ! para i ta tnars es tiren objectes
ai cap.
Tem
. ...... Urbanit t i bocws
maner
saludar un of sn el rs-

1

Ah! Pobres xjcuets de pares iaies!
La Cju0 se us ve damunt amb una ètica
ueedísta! Damunt, sense historietes nï
paràboles! A menys que també ss les
inventen. Perexempie:
"Passejava Adoífito Suàrez a ia sortida de l'escoía quan va veure un pobre
del que ans xíquets malcriats es burlaven cruelment, Adolfíto ets va renyir
severament explicant-los que si no hi
hagués pobres els fies no voldrien invertir i l'economia se'n vindria avall. Í
díent això íi va. regaiar al pobre un carnet d'un dels partits de l'època, el Mo~
vlrniento, I un exampiar del llibre de
Dste Carnegie/'Cómo gansr amigos e
influir en los hombres rte negorios".
O aQuesta altra:
"Havent-se trobat landeiínto Lavilla un preservatiu quan anava al cinema amb uns smiguets, cosa que tots
miraren amb infantívola curiositat, per
tal que aquests no pensassen cosss
impròpies de la seua edat ei va: unflaf í
va orgsnítzsT un partit de basquet-baií
sols interromput de tant en tant per
l'operació cte creuar eS carrer a alguna
velleta. HI vs haver dia que Landeíinito
creuava trescentes veiletes fins que
S'expulsaren de la porta de f Asil per
ordre d'un director ultraesquerrà",
Dura vida ia que se li aveïna al xiquet,
jo ha:vss pensat ers fer un llibret
cl'sijca per a infants però no em surt
més que una frase ï aix* ni l'editorial
pot putoiicBr-to ni res,
jo havia escrit a soles;
"La lles de la gravetat en ètica funciona al revés que en ffeica. No escopínes al de batx que més prompte ç més
tard et cauré l'escopinada rfamunt"
Com anem a fer amb això un llibre
d® trescentes o quatrecantes pesséÍB8>

Josep Vicent .Marqués
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Hem estimat, estimem I
estimarem la nostra llengua
VICENT ROMANS*

i ha un proverbi que diu que quan
algú assenyala amb el dit la lluna,
l'imbècil es queda mirant el dit.
Potser aquesta siga una bona
recepta per a que mai ningú, des del
poder, pretenga desviar l'atenció d'aquells objectius que, per no haver-se aconseguit, encara continuen vigents.
El títol que hem usat té el sentit del mural que
entre totes i tots construírem el maig a València:
el d'unir el passat i el present per bastir el futur
amb el lema d'estima per la llengua.
Han canviat coses, però caldrà tenir oberta la
parpalla per veure qui alça banderes ara i no
abans i qui calla i atorga. Els fets, únicament ells,
ens han de fer veure clar a qui tenim al costat i
qui davant.
Els compromisos que EVFAPL·L ha assumit els
pensem dur endavant, sens renunciar a res d'allò
aconseguit socialment. I segurament ara amb més
companyes i companys de viatge, i amb tota
l'escrupolositat i seguiment d'aprop necessaris,
per a que cap subtilesa traïdora malmeta els
guanys.
Caldrà alenar fort i seguir militant, treballant,
imaginant, somiant, exigint, denunciant, per si de
cas algú pretén "interpretar" o "modificar", segons
unes noves visions, allò que ha estat assumit com
a progrés de tota la societat.
El procés de Normalització Lingüística d'aquest
País és cosa de tots, i malament pararem si les
cortines de fum i les falses crispacions ens torben.
Hi ha acords presos que ningú aplica, i que
pocs recorden; hi ha acords pendents que cal fer,
i la tasca inacabada o no encetada caldrà encetarla i acabar-la.
Hem de trencar el cercle viciós de dir als altres
que ells no fan res per autodisculpar-nos, i potenciar la corresponsabilitat de totes i tots.
Òbviament, la responsabilitat de Govern no és
nostra, però aquest que ara tenim, que en matèria
de normalització lingüística té uns aires no massa
"buenos", ha de tenir constantment al costat a
qui, des del convenciment del treball fet, li ensenye la part positiva que té aquest País, i l'advertesca que no acceptarem ni agressions ni retrocessos.
Haurem de tenir present quin és el futur, el de
les generacions més normals, el que volem cons-

H

truir, i no alimentar els culebrons folletinescos
que algunes reines provincials serveixen diàriament. Caldrà bombardejar el missatge subliminal
que de vegades s'hi respira de que tot allò que té
a veure amb el Valencià es conflictiu, problemàtic,
i que passant d'ell també s'hi viu. Per fer açò no
calen, com sabem, ni direccions generals de política lingüística, ni derogar decrets d'homologació.
No crec que hajam d'argumentar massa, ni de
convèncer que el projecte que tenim a les mans
no és exclusivament lingüístic; és cultural, d'actituds i valors. Forma un tot. I el volem sencer companyes i companys de l'STEPV, hui teniu casa pròpia. Ningú no us l'ha regalada. L'exemple m'entusiasma per a aquest País. El nostre. Recordeu
aquell fragment del fullet que EVFAPLL va fer per
al Mural per la llengua deia: "Ensenyants i de
petits i grans, no abandoneu mai la il.lusió, la utopia que ens fa caminar, el repte diari..., i si de cas
el dubte us fa la punyeta, tanqueu els ulls, mireu
el mural, aleneu fons i arranqueu de nou."
Salut, i no perdau de vista la lluna.
* President d'Escola Valenciana - Federació
d'Associacions per la Llengua
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freseaíatít óel número extra ffÀLL-l-CU dedicat a Joan fuster

Intervenció ú'f mill fíera
l'hotel Túria de València, el 25 de març de 1993, va tenir lloc la presentació de la primera publicació conjunta de les revistes PISSARRA (Illes), ALLI-OLI (País Valencià) i E.H. (Catalunya), dedicada a Joan Fuster. D'aquesta
edició es van distribuir 12.000 exemplars.
La presentació a Palma es va dur a terme el 26 d'abril del mateix any, a la
Sala d'Actes del Conservatori. D'aquests dos actes, reproduïm la intervenció d'Emili
Piera, periodista.

A

Vaig pronunciar el discurs per
tres raons bàsiques: contribuir a
la preservació de la memòria
insigne de Joan Fuster, amenaçada, com de costum, per les
insídies cavernàries. En segon
lloc, per frenar, ni que siga un
poc, el procés de beatificació
d'un personatge que va fer de la
ironia la clau del seu estil. I,
finalment, per lluitar contra la
conversió en cos doctrinari de
les idees de l'escriptor, idees
plenes de força generativa, però
necessitades, com totes, de
l'esforç de l'anàlisi i la crítica.
EL MEU FUSTER

1. Introducció
Sempre que em demanen
uns fulls o unes paraules sobre
Joan Fuster, el nostre Juanito,
el papa de Sueca, tinc un brot
de reticència: més encens i
celebració, més funeral i dol
rigorós, més solemnitat i colps
al pit... i pense: a Juanito no li
hauria agradat. Però acabe
acceptant, ,potser perquè sóc
fluix de morro o perquè, en
aquest cas, m'ho demanà una
criatura dolcíssima com Rosa
Roig, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià, qui coneixia bé -millor
que jo- i estimava com pocs al
Voltaire del carrer Sant Josep.
Reparem en una contradicció
alarmant: les mateixes institucions que no arriscaren ni un
cèntim de credibilitat per tal
que acabarà el desterrament de
Fuster dels circuits normals de
la Universitat i de la cultura, que
ni tan sols foren capaços
d'impedir un atemptat amb una
bomba contra la seua casa i la
seua persona; li dedicaren els
32

premis i reconeixements més
alts; s'apuntaren com un sol
home al soterrar; oferiren el
Palau de la Generalitat per a
cantar-li el "gori-gori" de cos
present; reclamaren en les
esqueles i articles dels periòdics
fidelíssimes filiacions i, finalment, li han dedicat algunes
contribucions
llibresques
d'excel.lent fàbrica i amb cert
regust de culpabilitat.
Ja ens havia passat amb un
valencià genial i igualment conflicti, el pintor Josep Renau, per
al qual no es va aconseguir ni
tan sols un taller on poguera
treballar per la seua terra els
pocs anys de vida que li quedaven un cop completada la Transició.
Això sí, quan Fuster va fer
unes declaracions a cert programa de la Televisió Espanyola, el
Centro Regional de Valencià -ja
democràtic i ja socialistas'afanyà a emetre un comunicat
desvinculant-se de la iniciativa i
del seu contingut. Desconfie de
la cultura d'aniversaris i homenatges "post-mortem": no és
administració de "cadaverina",
relacions públiques, sumptuositat funerària...

balladors qualificats del ram de
les "baseroles"- es posen
d'acord per a co-protagonitzar
una publicació extraordinària
dedicada a Joan Fuster n'és una
prova rotunda de l'èxit personal
de l'escriptor de Sueca. Pocs
dramaturgs, pintors, filòsofs o
novel·listes d'aquest segle
poden ventar-se d'haver configurat d'una manera tan cridane2. Èxit didàctic
ra l'esperit de la base educacioNo fa massa temps vaig nal, dels mestres d'escola, com
escriure un article en castellà ho ha fet Joan Fuster d i n s
per al diari Levante, que crec l'àmbit de la seua llengua, que
recordar que es titulava Los éxi- és la nostra. I això sense ser ni
tos de Fuster, o una cosa sem- un polític ni un pedagog. Clar
blant. Poc importa el que vaig que una de les més delicioses
posar per escrit en aquell característiques de la prosa fusmoment, baste dir-vos que hui teriana és precisament l'ameniestaria disposat a construir tat, l'instint divulgatiu i polemisarguments que justificaren un ta, la nota crítica o erudita,
titular idèntic.
l'evocació il·lustrativa... Hi ha
El fet que tres sindicats de una expressió que recapitule
treballadors -ni que siguin tre- totes aquestes qualitats? Proba-

blement sí, i podria ser dir que
té sentit o, si més no, valor
didàctic.
Hi ha un didactisme doctrinari que és tan escandalós com el
cul d'un mandril i tan àrid com
les penyes del desert. Hi ha una
capacitat de mestratge més lliure i solta i suggerent, bastant
emparentada amb la capacitat
de seduir, que és la nota distintiva de la major part del Fuster
escrit i també del Fuster oral
quan no duia -com va dir
Humphrey Bogart- "dues copes
de retard".
Fins i tot en el detall de la
seua adscripció astrològica al
Sagitari ens el podem presentar
com sapientíssim centaure consagrat a educar els joves. Quiró,
immolant-se de nou per Hèrcules, sacrificant-se pel seu poble,
que no assoliria la plenitud sense passar prèviament per proves i treballs que són l'essència
de la naturalesa mortal. Les
imatges de la mitologia donen
molt de si. 1 sense passar per
taquilla.
3. Èxit polític. L'agitador
El contingut civil d'una bona
part de l ' o b r a f u s t e r i a n a ,
l'elecció d'una llengua i una
cultura minoritàries, allò que
en definitiva se'n diu el "compromís polític" de Joan Fuster,
és la causa més probable de la
seua popularitat i, també, dels
intensos rebutjos que provoca.
La violència del repudi suscitat
pels discutibles postulats fusterians en matèria social, política i encara històrica -suposant que la història existescaés un símptoma de l'encert
bàsic de Fuster, ja que els
seus protagonistes no eren
catedràtics discrepants o pensadors amb un concepte distint de les relacions entre les
diverses cultures nacionals,
sinó sectors socials de burrera
tan extensa com els poders
d'un estat totalitari que, durant
massa anys, s'identificà amb el
fanatisme i l'odi a la cultura,
amb segles de fosca polseguera carlistona. Personalitats de
llustre, com José Luis Aranguren en l'àmbit castellà, Rubert
de Ventós en el català o Ernest
Lluc en el camp p o l í t i c
esquerrà, discreparen públicament de Fuster, però cap dels

tres va recórrer a l'agressió o a
infamar el seu nom o la seua
memòria. Arran de la mort de
l'assagista, l ' i n s u b o r n a b l e
escriptor Luis Goytisolo va dir
des de París: "Joan Fuster no
ha recibido en la prensa nacional la atención que merecía.
Merecía mucha mas."
I és que la lluita de Fuster
pels drets nacionals valencians
s'inseria en un combat més
ampli i antic per la modernitat
del país, prorrogat, en els seu
cas, per la recuperació d'una
modesta pagania i d'una "joie
de vivre" burleta i poblana.
Cert que les estratègies i el
propi concepte de modernitat
estan en crisi. Quina cosa no
ho està en aquesta problemàtica coroneta del mil·lenni? Però
Joan Fuster pretanyia en cos i
ànima a una generació creadora inseparable de la idea del
compromís polític. Una opció
accentuada per certs elements
del seu tarannà personal que,
després, tractaré d'explicar. La
causticitat d'algunes observacions f u s t e r i a n e s no eren,
sovint, atribut immanent de la
seua prosa, sinó conseqüència
del m e d i on q u e i e n : r e b l i t
d'ànimes amb pells sensibles,
candidesa d'anyell i cervell de
pansa. No cal dir com eren de
necessàries aquestes observacions detergents en el país de
la Falange Tradicionalista y de
las JONS, la missa obligatòria i
el sexe confinat als prostíbuls.
La pertinença de Fuster a la
cultura del compromís polític es
revelava en fer una ullada a
l'interior dels seus armaris: era
com si Jean Paul Sartre no
hagués renovellat el seu vestuari des de l'acabament de la crisi
de Corea. Certament, abunden
ara els escriptors que sostenen
que l'autor només té un compromís amb la seusa obra, però
l'autor, ni que siga insigne, també és un c i u t a d à i, com a
mínim, paga impostos i suporta
-en les diverses accepcions del
mot- els governs. Fugint de la
torre d'ivori -Fuster mai no va
reunir bastants calerets per
pagar-se-la-, l'escriptor valencià
va caure, potser, en la ingenuïtat del recluta. Però a qui vaja
per la vida amb la cara tan alta
que aparente no tenir ni un sol
pecat, el girarem de cul per
comprovar que el té -el cul-

"como un bebedero de patos".
Però el poder polític, ni que
siga del nostre color, ni que
-cosa estranya- duga a terme
algun dels nostres somnis més
estimats, no espera de les persones més alternatives que la
docilitat o l'afiliació. Un perill
que Fuster tenia molt present;
per això, els poders democràtics tingueren en ell un crític
sovint moderat, benvolent, i, de
vegades, un còmplice ben generós, però no mai un parròquia.
De jove va anar a la processó
de la Mare de Déu de Sales -la
que està en el camerino-, potser per tenir contents als seus
pares. Havent escrit i parlat tant
de política era inevitable que en
el soterrar confluïren moltes
coses indesitjades per ell:
soroll, gentades, rebombori,
autoritats, cambres de televisió
i percalines nacionals de quatre
barres.
4. Èxit literari. L'artesà
Assistim a una satanització
dels nacionalismes, només
equiparable a la sectària, absurda i supersticiosa comprensió
política del problema de les drogues. L'espant de la guerra en
l'antiga Iugoslàvia o en les repúbliques del Caucas ha subministrat abundant matèria primera a
propagandistes interessats en
presentar els nacionalismes
emergents com l'apoteosi del
sectarisme, la perversitat i el
crim, i a la situació política
donada com l'status natural no
sabem si de dret diví o constitucional. Com si Txèquia i Eslovàquia no s'hagueren separat
pacíficament o con si l'exèrcit
d'un Estat agonitzant -el iugoslau- hagués servit als desitjós
de les nacions amb drets teòricament iguals i no, com de fet
ha estat, als desitjós d'una entitat hegemònica -Sèrbia- contra
les poblacions d'altres països
més menuts o desarmats: Croàcia, Bòsnia, Kosovo... És clar
que de tot s'aprèn i hui és més
urgent que mai reparar en dues
coses: que la doctrina decimonònica "una nació, un estat"
no és un axioma matemàtic i
que sempre és perillós tocar
una frontera.
Vivim una època d'apologia
dels cosmopolitismes, de
renúncia a les fronteres, d'eliminació de barreres duaneres. És
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un procés amb molts aspectes
positius, però el cosmopolitisme és, sovint, l'excusa del gregarisme, l'internacionalisme de
la uniformació i el laïcisme de
la i m b e c i l i t a t i la probresa
d'esperit. Dels nacionalistes
bascos es diu que són beats;
com si el Primado de Toledo no
fes també una processó del Corpus, i ben lluïda, per cert.
Front als entusiastes cosmopolites, cal recordar que l'explosió de les literatures més il·lustres -del Dante i Ausiàs Marc-,
de Chaucer i Berceo, de Bocaccio i Villon és una filla d'una
reacció contra la multinacional
dels monestirs i el llatí. Després, al segle XVI tornaria el llatí. La cosa es sembla, tot plegat,
a l'auca de fer i desfer. No hi ha
res unívoc, inclosa aquesta afirmació.
El c o s m o p o l i t i s m e poca
substància també ha infectat la
literatura i la creació en general
i no és casual que hi haja -com
han observat moltes ànimes
alertades- tanta literatura que
semble anglès traduït a la llengua de l'usuari: embrutiment,
uniformació...
L'èxit es torna, de vegades, el
pitjor enemic de l'obra d ' u n
escriptor i, amb més motiu, de
la seua ànima. Gràcies al cel
Fuster no va conèixer cap èxit
ressonant i en certes èpoques
tingué problemes per a "passar
casa". La condició dispersa i
fragmentària de l'obra fusteriana és inseparable del conreu
dels gèneres curts: l'article,
l'assaig breu, la nota, l'aforisme... i d'un sistema d'elaboració: el treball artesà, fet al dia,
pacient. Era impossible empetitir-se més: viure en un poble,
escriure en una llengua oprimida i fer paperets problemàtics
de reunir i d'enquadernar. Per
necessitat? Òbviament, però,
pocs n'han fet tan gran virtut de
tan assenyalada necessitat. I no
sols necessitat, també "placer
consentido". Y con-sentido, com
comentaré més endavant.
Ara que podem comprovar
que les multinacionals no creen
llocs de treball, sinó que destruïxen els que hi havia en el
conjunt d'unitats més reduïdes,
saquegen un país i l'abandonen
quan baixa la corba de guanys,
l'elecció de Fuster sembla més
assenyada que mai: desconfia
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del best seller, de les maniobres promocionals i especulatives: només hi ha el treball de
cada dia.
Per si de cas la descripció m'ha
eixit excessivament hagiogràfica
diré, com si Fuster fóra Quillem
de Barkerville i jo el novici que li
feia de secretari, que el nostre
escriptor no va ser insensible a la
vanitat intel·lectual.
5. El caràcter
He evitat caure en el sentimentalisme, deteste l'evocació
necrològica i som un soldaten
guerra permanent contra la
nostàlgia. Frenem el culte a la
personalitat i enlloc de parlar de
Fuster, parlem de les qualitats
perdurables de l'obra, de les
raons que l'assistiren i de les passions per les que va combatre.
Mai no he considerat el racionalisme com el tret més característic de l'obra i el caràcter
fusteria. En la meua opinió, Fuster embatitzà la seua creença
en la raó perquè va nàixer en el
país de la Legión, la tauromàquia, la Cruzada Nacional, els
miracles de Fàtima, la cova de
Toledo i el sumsum corda. Calia
apartar "trastos" per veure una
miqueta més clar.
Crec que és la ironia el matís
més distintiu de l'obra fusteriana. Ironia suau o maliciosa,
segons l'humor de cada dia.
Fuster era d'un poble on cada
empadronat ostenta un mínim
de mitja dotzena de malnoms i
on l'estimació pública d'una
persona està en relació directa
amb la seua capacitat per a contar historietes i novetats.
L'ambient incorpora cert gust
pel s u r r e a l i s m e , com a
l'Empordà, encara que a Sueca
no siga la tramuntana la responsable sinó, potser, alguns segles
de paludisme i familiaritat amb
la mort.
Hi ha molta gent que coneix
m i l l o r que jo el conjunt de
l'obra fusteriana o que s'ha
especialitzat en l'estudi d'un
aspecte concret. Per prudència
no entraré en aquest camp.
Només voldria dir que la síntesi,
la frase punyent, el conreu de
l'humor, no foren tan sols una
estratègia de supervivent sinó
també un component estructural -i potser, el primer- de l'estil
fusteria.

I junt la ironia, una intensa i
omnívora curiositat que 15 venia
molt bé per a atendre el seu
ofici de col·laborador periodístic i sociològic de tertúlia. I
l'afirmació constant de tolerància i el seu modern laïcisme,
sense els excessos gesticulants
de la tradició blasquista. I
l'impuls anarcoide, intransferible, la singularitat, el gust per
la gamberrada.
Pense que Fuster era també
un fadrí de poble de família
catòlica, apostòlica i carlina. És
a dir, una persona plena de vergonyes i pudors. Com tothom
sap, la temeritat és una de les
armes preferides dels tímids.
Això i el radicalisme. El radicalisme permet exhibir una ferocitat no gens visceral que protegeix contra els propis fantasmes, mancances i parvetats. En
les cerimònies públiques i sense algun amic de confiança a
prop, Fuster es sentia com un
zulú en una reunió de brokers
de Wall Street. Quan tenia
l'amic -o amics- que necessitava solia deixar caure acudits,
observacions genials i altres
penyores d'autor; que els autors
estimats i estimables són com
les queixes guapes. Per inclinació natural fugia dels còctels, de
les festes socials i, amb més
motiu, de les recepcions als
Palaus, fins i tot al Palau Reial.
No cal dir que l'expressió de les
seues emocions sense contingut civil, és a dir, les emocions
dites pures i els moviments
luxuriosos estaven subjectes a
i d è n t i q u e s caucions només
abandonades, en part, quan
experimentava la passió faunística i nocturna de sentir-se
borratxo en un cercle d'amics
joves. "A mi l'alcohol em fa més
tolerant", havia escrit. I després
venia la nit, tan llarga per a ell,
tot sol moltes vegades...
La trajectòria de Joan Fuster
és, crec jo, incomprensible sense la seua primerenca i fidel
adscripció a l'aventura nacionalista. Una passió romàntica com
poques. Una jugada de perdedor. Però ja se sap que la vida i
la literatura deuen molt més als
perdedors que als ministres, i
que si rasques un poc en la
superfície d'una vida n'apareixen moltes, de vides, creuades.
O, com va dir Jorge Luis Borges: "Jo, que sóc molts...".
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