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Una prova que 
la nostra intervenció 
educativa és encertada 
és la felicitat de l'infant
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Aquest mes de juny la inaugu-
ració de les Escoles d’Estiu es 
dedica a analitzar les acusaci-
ons contra el professorat per 
“adoctrinament” i  el paper de 
la renovació pedagògica avui.

Al llarg de més de cent anys 
s’han anat repetint campa-
nyes contra la llengua cata-
lana. Ens podem remuntar a 
com va ser acollit el Memorial 

Abans que neixi un nadó ja ne-
cessitem saber si serà nen o nena 
per donar-li identitat. A partir de 
conèixer-ne el sexe es comencen 
a desplegar tota una sèrie d’este-
reotips del que significa ser nen 
o nena, home o dona. Aquests 
estereotips faran referència a 
com ha de ser el cos, quines ac-
tituds ha de tenir, com s'ha de 
comportar i, sobretot, qui té els 
privilegis en el món. Aquesta és 
la construcció social del gènere. 
Ens divideix a tota la població en 
dues categories que ens limiten 

Recordem, també, algunes de 
les pretensions de la LOMCE, 
declarades  inconstitucionals 
pel TC, en el marc de la recent 
ofensiva contra el model lin-
güístic català. Després anuncia-
ven la voluntat “d’harmonitzar” 
la legislació sobre  les llengües a 
tot l’Estat, per acabar advertint, 
als governs respectius, sobre el 
tractament escolar i l’ús social 
del valencià i el mallorquí. Crec 
oportú recordar que la llengua 
té un paper clau en la resistèn-
cia, la d’abans i la d’ara, contra 
la voluntat uniformadora de 

víctima i relativitzem els fets per 
tal de no qüestionar el sistema 
que legitima aquests delictes.

Així funciona el patriarcat des 
de fa segles i revertir aquest sis-
tema requereix de molts com-
ponents. Per mi, l’educació és 
un dels més importants. Els di-
versos espais educatius en què 
socialitzem des del naixement: 
la família, l’escola, les amistats, 
l’educació no formal, etc., són 
fonamentals per introduir una 
mirada diferent que permeti 
transformar aquesta socialit-
zació de gènere tradicional i 
que contribueixi a un món di-
vers (pel que fa a la identitat de 

Mantenir viva la llengua 
i l’escola catalanes

Contribuir a la igualtat des del 
naixement, prevenir la violència

de Greuges de 1888; a la reac-
ció, a Barcelona, el curs 1901-
1902, davant la proposta de l’ 
obligatorietat del català i de la 
història de Catalunya a les es-
coles subvencionades per l’A-
juntament de la ciutat; a l’o-
posició contra l’ús del català a 
l’ensenyament universitari de 
1934-1935, i a la prohibició to-
tal del català per la dictadura 
franquista.

i, sobretot, ens fan desiguals. 
Aquesta desigualtat per si matei-
xa ja és violència masclista i pren 
moltes formes i molts graus. 

Recentment n’hem viscut un 
dramàtic exemple amb el cas de 
la Manada que ens il·lustra com 
la violència sexual és, avui en 
dia, una de les manifestacions 
més punyents de les violències 
masclistes. La força dels privile-
gis masculins s'hi mostra en tota 
la seva virulència fins al punt que 
dubtem del comportament de la 

Reflexions
Gemma Altell 
psicòloga social, especialista en gènere i violències 
masclistes 

l’Estat. Entre nosaltres, sempre, 
la primera resistent ha estat la 
llengua.

Tot just aquests dies s’acaben de 
fer desenes de denúncies contra 
professors per “adoctrinament”; 
s’incita a presentar “denúncies 
anònimes” i s’amenaça amb “in-
habilitacions” al professorat. És, 
també, una campanya en tota re-
gla contra  l’escola catalana. Tan 
de bo tot això canviï de tendèn-
cia amb el nou govern de l’Estat. 
Com deia “tia Manuela”: “xavor-
rillos, poseu-vos a cobert”.

gènere) i sense violències mas-
clistes. Per fer-ho cal que tots 
els agents educatius tinguin 
formació i consciència plena 
d’aquesta desigualtat i tinguin 
eines quotidianes per mirar i 
intervenir amb “ulleres liles” 
per contribuir al creixement de 
personetes igualitàries que pu-
guin construir un món diferent. 
En aquest sentit la proposta 
“Encoratja’t” de Fundesplai és, 
sens dubte, innovadora en l’àm-
bit del lleure. Proposa un treball 
vivencial i en profunditat reco-
llint els sabers en aquest camp 
i implementant-los de forma 
transversal en els seus equips. 
Moltes felicitats.

A la nostra societat estem en un 
moment de cruïlla i de canvis. 
Detectem una necessitat urgent 
i una oportunitat de ser part del 
diàleg que ens permeti imaginar 
i construir un futur millor per 
a tothom. Més sostenible i més 
just. Ho hem de fer ara i fent foc 
nou. En aquest context, des de 
fa uns mesos a Fundesplai hem 
engegat el procés de definició 
d’un nou marc estratègic: “So-
miem el futur”. Estem partici-
pant centenars de persones en la 
seva definició. El futur de Centre 
Esplai i de Fundesplai comen-
ça ara. Amb les nostres petites 
i grans decisions l’estem confi-
gurant. El passat no el podrem 
canviar. Però el futur el podem 
construir en moltes direccions, 
podem triar molts camins i ara 
és el moment d'escollir i de so-
miar. Però el camí no s’atura 
mentre pensem i el futur dels 
nostres infants i joves no pot 
esperar! Per això hem d’actuar 
amb sentit de responsabilitat i 
de transcendència.
Invitem tothom a somiar i a 
construir el futur perquè aquest 
camí l’hem de construir entre 
molts i amb mirades diferents. 
I no oblidem que ara és el futur, 
ara és demà, perquè a cada pas 
que fem l’anem construint, com 
escrivia el poeta Miquel Martí 
i Pol.
Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d'esdevenir.

I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, i el fosc renou
d'ara mateix, el càntic que commou,
l'àmfora nova plena de bon vi.

Ara és demà. Que ploguin noves veus
pel vespre tèrbol, que revinguin deus
desficioses d'amarar l'eixut.

Tot serà poc, i l'heura i la paret
proclamaran conjuntament el dret
de vulnerar la nova plenitud.

Ara és el futur


