
Puntdevista 23. M’agradaria poder parlar solament de 

Pedagogia, però ... (15/102017) 

 

Com ja deia en el puntdevista anterior, en certs moments els silencies són 

còmplices del més fort i de l’imperi de la injustícia. Per això, tristament, hem de 

seguir aixecant la veu front la mentirà i la manipulació, cadascú des del seu lloc, 

d’acord amb les seves possibilitats. 

Inevitablement, m’han vingut a la memòria aquelles paraules que s’atribueixen a 

Goebbels, el cap de la propaganda nazi, que afirmava que una mentida repetida 

mil vegades es convertia en veritat, quan he escoltat la entrevista donada pel 

ministre d’exteriors espanyol a la televisió francesa CNews, on afirmava que a 

Catalunya solament es parla català i que un castellà-parlant té serioses dificultats 

..., i la perla ve ara: quan el periodista li pregunta si és veritat que a les escoles 

catalanes s’ensenya anglès, francès, alemany, ... però no el castellà, aleshores 

afirma que així és en efecte, ratificant-ho quan el periodista insisteix si realment 

és així. 

Aquestes flagrants mentides formen part de la campanya dirigida a desprestigiar 

el nostre sistema educatiu, preparant el terreny de la seva possible intervenció. 

Aquesta campanya, no solament fa temps que compta amb tots els mitjans de 

comunicació espanyolistes, sinó també amb els representats dels partits de la 

dreta espanyola a Catalunya. Es tracta d’injuriar a les nostres escoles, als 

nostres docents, a les nostres autoritats educatives, amb el convenciment que la 

mentida repetida serà vista com una veritat. No cal demostrar res, solament 

estendre l’enfundi de manera reiterada. 

Tots els ciutadans de Catalunya saben que els nostres alumnes coneixen i 

utilitzen el castellà de manera generalitzada, que els resultats de les proves que 

ha fet el ministeri mateix, mostren que els nostres alumnes, que han d’aprendre 

dues llengües oficials, tenen un nivell de castellà igual a la mitjana espanyola, 

etc. I que en els patis de moltíssimes escoles el castellà és més idioma col·loquial 

que el català. Per a què seguir? 

Però no podem restar callats davant les injuries i no reaccionar. Quan tantes 

vegades han sortit al carrer sindicats docents i organitzacions d’associacions de 

pares per qüestions molt menys transcendents, crec que ara la seva veu s’hauria 

de fer sentir amb molta força, sabent que en aquests moments estem defensant 

la pervivència d’un model educatiu que s’ha hagut de construir des de la 

resistència i l’esforç de moltes persones i institucions. Defensar aquí l’escola 

catalana és tant legítim con defensar l’escola castellana en altres indrets. Sense 

complexos. Perquè l’escola catalana ha estat i és un exemple d’integració de la 

diversitat, i mai ha fomentat l’odi vers la cultura castellana i l’estat espanyol. Cal 

dir-ho i repetir-ho ben fort i ben alt, des dels altaveus que tantes vegades s’han 

fet servir per a reivindicar interessos corporatius o de partit. 

El currículum vigent a Catalunya s’ha preocupat molt de preservar la capacitat 

dels alumnes de tenir criteri propi vers els temes controvertits i complexos. Els 



nostres docents són professionals responsables que no adoctrinen els seus 

alumnes i més aviat podríem considerar que han estat tebis quan es tractava de 

fomentar un sentiment nacional que en nacions normalitzades són habituals. Hi 

ha prou amb posar l’exemple de preguntar en quantes escoles ensenyen la lletra 

de l’himne nacional català i el fan cantar habitualment. 

No es tracta ara de canviar els nostres principis i aguditzar el nostre 

nacionalisme. La realitat ha de ser la font de reflexió principal perquè els nostres 

alumnes, futurs ciutadans, tinguin elements suficients de reflexió i es posicionin 

personalment front els fets que ens toquen viure. Ara bé, davant la mentida i la 

calumnia ens hem de revelar, cadascú des del seu lloc, i no deixar-ho solament 

a les autoritats del Departament d’Ensenyament, les quals, evidentment, han de 

jugar el seu paper i defensar la societat catalana plural i democràtica que 

emmiralla en el nostre sistema educatiu. 
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