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L'escola i el calendari festiu 
Heribert Massana 

 
Fa unes setmanes vam saber la notícia que el departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya anunciava canvis pel 
curs 2010-2011. Aquests canvis consistien en certes modificacions 
del calendari escolar del país: els infants entrarien a les aules el dia 7 
de setembre, en comptes del 14 o del 15, i, per contra, aquesta 
setmana de vacances d'estiu que es treia es col·locava, sota el 
concepte de "setmana blanca" dins del període del segon trimestre, 
tant podent-se escollir, al gust de cada centre educatiu, a la setmana 
abans del Carnaval o a la de després d'aquesta Festa. També es 
regularitzen les jornades intensives del mes de juny, amb l'obligació 
que tots els centres han de seguir l'horari normal de matí i tarda. Per 
últim, el dia 7 de gener ja no serà festiu, un dia que es deixava 
després de Reis perquè els infants poguessin començar a jugar amb 
les joguines. 
 
L'any 1995 en Peret, cantador de rumba, ja anunciava, en unes 
declaracions per la televisió, que ens estàvem tornant tristos, que 
estàvem perdent el sentit de l'humor i que no reiem prou perquè ens 
volien fer tornar més europeus... 
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Certament en Peret tenia raó, les administracions pertinents 
tendeixen a emmirallar-se sovint en calendaris aliens al nostre 
tarannà, al nostre clima, a les nostres festes i tradicions..., la cançó 
també ens sonarà per la banda de la directiva europea de 
manipulació d'articles pirotècnics, que ja n'hem parlat anteriorment.  
També, cada vegada ens estem allunyant més de l'esperit de l'Escola 
Catalana i la renovació pedagògica que va engrescar mestres, 
professors i pedagogs als anys 70 i bona part dels anys 80, fins 
acabar diluint-se en aquest caos magmàtic de lleis, contralleis, plans i 
reformes que hom ja s'ha perdut fa temps. Diem això perquè de 
segur que la única preocupació de molts pares i mares (no tots per 
sort) és la d'enxufar els seus fills al preu que calgui a les escoles, 
motivació que segurament ve pels horaris laborals diversos, 
important-los un "pepino" qualsevol altra consideració pedagògica; 
diem això perquè el departament en qüestió només té en compte 
quadrants de calendari, dies i hores, com si tot plegat fos una gran 
fàbrica que en comptes de pistons fés classes. 
 
Ens agradarà veure què passarà el dia 7 de setembre a Olot, 
Montblanc, Solsona, Cardona, Sant Sadurní d'Anoia...i tantes altres 
poblacions que celebren les seves festes majors per les maresdedéu 
trobades... 
 
Ens agradaria saber què en pensa el conseller d'ensenyament sobre 
l'actual evolució de les setmanes prèvies a sant Joan. Segurament 
l'Escola (en majúscules, si us plau) seria una bona plataforma per 
promoure i incentivar la descoberta i coneixement dels costums i 
tradicions populars als infants, és a dir, aquelles tardes meravelloses 
de juny que no les malgastessin en pseudoclasses o activitats, sinó 
que la recollida d'endimaris vells i d'altres trastos servissin com 
activitat col·lectiva de tots els nens dels barris per engreixar les 
fogueres que cada vegada estan més apagades... 
 
Així mateix ens fa molta gràcia això de la "setmana blanca", que 
suposem que es refereixen a l'activitat d'anar a esquiar a la neu..., i 
si és pels volts dels Carnavals, quan moltes escoles aprofiten per 
treballar el tema d'aquesta Festa i fer-ne també activitats, ara es 
canviï per uns esquís...Com si no afectés de la mateixa manera una 
setmana de festa a inicis de setembre que al mes de febrer o inicis de 
març...El calendari escolar es trenca molt més, però és que els 
francesos ho fan així, i clar, nosaltres ja no sabem on "collons" 
parem. 
 
Un record ens ha vingut al cap: de petits, cap els anys 80, teníem 
penjats uns calendaris escolars amb uns dibuixos de la Fina Rifà, de 
la Pilarín Bayés..., on apareixia un professor amb gorra i ulleres que 
treia d'una maleta tot tipus d'objectes que feien referència al cicle 
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festiu de l'any...Invocant-lo ens vénen al cap la pedagoga Marta 
Mata, en Xesco Boix i un llarg seguici de gent, persones i col·lectius 
que havien lluitat per una Nova Escola, una escola lliure, oberta, 
laica, catalana i rabiosament amatent a educar de forma positiva, 
educar per construir un país de persones lliures i humanes. La Festa 
era una de les claus per socialitzar a través de l'Escola, per proveir 
d'instruments i recursos l'imaginari dels infants. Seria una bajanada 
perdre aquestes oportunitats per voler-se equiparar a no sabem ben 
bé a qui. 
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