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Pedagogia, llengua i cultura
al servei de l’escola catalana
«Ço que caracteritza la pedagogia moderna no
és una revolució, com vindria a ésser un canvi
de sistema gravitatori que podria significar la
supeditació de l’home a l’infant per abastar una
quimera; no és tampoc la possessió de principis
directrius de la vida humana, que, si s’han produït,
no poden ésser mai considerats patrimoni especial
de la pedagogia per molt que ella els influeixi.
Ço que és veritablement una nota pròpia de la
pedagogia moderna, ço que ella ha guanyat de
debò en l’enrenou que ha sofert del renaixement
ençà, és la possessió d’una tècnica. Aquest és el
que d’una manera positiva i sense por d’engany,
podem anomenar món nou de la pedagogia.»
(La mesura objectiva del treball escolar, 1928)

Etapa de formació i iniciació professional
(1886–1922)
Deixeble de Bartomeu Galí i Pompeu Fabra.
Autodidacte. Escola de Mestres Joan Bardina.
Creació de l’escola Vallparadís de Terrassa. Consell
de Pedagogia de la Mancomunitat. Direcció de
l’Escola d’Estiu. Estudis Normals de
la Mancomunitat. Direcció de l’Escola Montessori
de la Mancomunitat.

Etapa de plenitud (1923–1969)
Creació de la Mútua Escolar Blanquerna. Direcció
del Butlletí dels Mestres. Participació en congressos
internacionals. Fundació dels Cursos Tècnics de
Pedagogia. Professor de l’Escola Normal de la
Generalitat. Exili. Dedicació a tasques editorials i
a la història. Conferenciant i assessor de mestres i
escoles actives durant el franquisme.
«L’home, només pel fet d’ésser home, és per al noi
l’explicació vivent de tot el que hi ha en el món:
no únicament posseeix les claus dels coneixements
materials; representa la raó de la vida a mesura
que el noi creix i la vida se li va fent un misteri;
per tant, la justificació complida de per què
es troba en el món.»
(Una hipotètica revolta d’uns mestres hipotètics, 1964)
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