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No cerqueu la neutralitat ni l’equidistància asèptica en la col·lecció 
d’articles que configuren Des del sud. Escrits de resistència i esperança. 
L’autora us proposa una mirada lectora objectiva, compromesa i còmpli-
ce cap als ensenyants, la política i els models educatius i els afectes que 
ens fan forts en l’exercici d’una de les més belles i cíviques professions 
que existeixen, la de mestre.

Vicent Brotons
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FER DE MESTRES

Fer de mestres és respondre cada dia a una realitat 
diversa concretada en cadascun dels alumnes; és res-
pondre a situacions semblants però no idèntiques; és 
haver de solucionar problemàtiques no estudiades ni 
viscudes amb anterioritat. Fer de mestra o de mestre, 
vol dir recórrer al treball en equip per intercanviar, con-
trastar i plantejar solucions a noves situacions. 

Aquestes són només unes quantes, entre moltes, de 
les actuacions que ha d’afrontar diàriament el professo-
rat de les nostres escoles.

Des dels Moviments de Renovació Pedagògica, des de 
les Associacions preocupades per la qualitat de l’escola 
pública al País Valencià, s’ha defensat un perfil de mestre 
com el d’una persona culta; amb una formació lingüísti-
ca de plena competència en les dues llengües oficials del 
nostre territori, valencià i castellà; sensible a les proble-
màtiques del seu alumnat; atenta als esdeveniments po-
lítics i socials; compromesa amb la seua professió; amb 
una actitud crítica, conscient que aprèn al mateix temps 
que ensenya...I tot això perquè volem un alumnat crític, 
culte, bilingüe, respectuós amb la diferència, que sàpiga 
desenvolupar-se en la societat que li ha tocat viure, amb 
uns valors positius i solidaris, no únicament amb el cap 
ple de coneixements sinó amb enteniments desperts i 
oberts a aprendre, amb les eines i els instruments ne-
cessaris per fer-ho.
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Insistisc, tot allò que es fa a classe, incidix en major o 
menor grau en la formació del nostre alumnat. La ma-
nera com s’organitza l’aula, els materials que s’utilitzen, 
les expectatives que es creen, com es planteja l’avalua-
ció.  Cada actuació vehicula unes experiències educati-
ves i està mediatitzada per la formació i les actituds dels 
mestres que intervenen.

Sóc conscient que el que acabe de plantejar no és gens 
fàcil d’aconseguir. Cal molta formació i informació, però la 
formació no és suficient si no aconsegueix el més impor-
tant i, per tant més difícil, “canviar actituds” allí on calga. 

Parlar de la diversitat, de la necessitat d’adequar-nos 
a la realitat social, cultural i lingüística del nostre alum-
nat, del nostre entorn, del barri on està situada l’escola, 
de la ciutat on vivim, no és altra cosa que reflexionar, 
actualitzar i dur a la pràctica documents ja elaborats 
com són: el Projecte Educatiu, el Projecte Curricular, el 
Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe, el 
Pla de Normalització Lingüística, el Reglament de Règim 
Intern —diferents en cada centre—. La reflexió que tota 
la Comunitat Educativa d’un centre ha fet durant anys 
no pot quedar-se en paper mullat.

Aquesta reflexió s’ha d’entendre des de la preocupa-
ció per fer de l’escola pública valenciana un referent de 
qualitat i la millor garantia de qualitat és un bon mestre, 
una bona mestra, un professorat que coneix el seu ofici i 
és coneixedor del paper clau que té en aquesta societat.

Juny 2003
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AL PROFESSORAT NOUVINGUT A ELX

Com cada any, un grup de persones que treballem a 
Elx ens reunim per a intercanviar desitjos i possibles ac-
tivitats relacionades amb la defensa i la conservació del  
patrimoni històric, social, cultural i lingüístic de la ciutat 
i de la resta dels pobles d’aquest migjorn eixut del País 
Valencià... Som la gent d’El Tempir. 

En les reunions ens preguntem si la situació ja està 
normalitzada, si cal organitzar coses, si trobarem ressò 
entre el professorat nouvingut… Perquè volem donar la 
benvinguda a aquests companys i companyes que vénen 
a Elx a fer classes de i en valencià, perquè volem aju-
dar-los a descobrir una ciutat que no és lingüísticament 
allò que sembla a primera vista. Organitzem un parell 
de vesprades en què  la Regidoria d’Educació de l’Ajun-
tament els dóna la benvinguda i els informa de les inici-
atives promogudes per l’Oficina Municipal de Promoció 
i Ús del valencià. Temes com la vitalitat de l’ús del va-
lencià a la ciutat; el parlar d’Elx amb les seues formes 
genuïnes; o alguns aspectes de didàctica de la llengua 
basteixen una trobada pensada per a encoratjar un pro-
fessorat que sol venir de lluny amb prejudicis sobre la 
realitat educativa i lingüística d’aquest Sud valencià; un 
professorat que arrossega estereotips molt marcats so-
bre l’ús, el coneixement i el model de llengua parlat a 
Elx, però amb poca base científica; un professorat que 
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fa apreciacions del tipus: els del Departament de Valen-
cià som els únics que parlem valencià; ens falten signes 
externs, rètols, cartells… escrits en la nostra llengua; hi 
ha companys que no m’entenen; pensava que Elx era una 
ciutat valenciano-parlant, etc.

Desconec si enguany El Tempir seguirà organitzant la 
trobada, però cal seguir encoratjant el professorat nou-
vingut —i el que ja treballa a Elx— perquè, com diu Joan 
Francesc Mira, “no és fàcil, ni confortable, viure en un 
país d’identitat confusa, de nom incert, i de destins pe-
rillosament abocats a la subalternitat i la desintegració”. 

No és fàcil ensenyar  una  llengua que és expressió 
d’un poble confús. Enric Larreula, un bon amic, es re-
fereix en un llibre recent als “sofridors per la llengua”, 
després de arreplegar testimonis en tots els països de 
parla catalana. Estic convençuda que l’autor n’haguera 
arreplegat un bon cabàs entre el col.lectiu docent d’Elx 
que parla en valencià, perquè aquesta és una ciutat amb 
moltes cares i els centres educatius en són un bon reflex, 
encara que entenc que el professorat de valencià puga 
no sentir-se ací en el millor dels mons possibles.

Amb tot, sense una política lingüística clara, el fruit 
dels esforços pot acabar en el no-res. Però cal recor-
dar que encara disposem d’un marc normatiu que ens 
empara i al qual podem recórrer sempre que necessi-
tem d’un suport de reconeixement en la tasca, davant 
d’alumnes, famílies i, malauradament de vegades també 
de companys i companyes. 

Benvinguts i bona sort!

Octubre 2003
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