
 

 
 
 
ELS BONS MESTRES ENSENYEN A PENSAR 
 
Normalment  la  gent té un record selectiu dels seus mestres o professors. 
Oblida els que li varen ensenyar poques coses- difuminats a una assignatura  
de la qual té pocs records- i té presents o recorda els que li varen ajudar a 
pensar. Jo no tenc cap record positiu del meu  ensenyament  primari. Del  
batxillerat en record  tres i altres tants de la Universitat.  
 
Ara, en aquest temps de vaga i protesta dels ensenyants,  pens en el  que  vaig 
aprendre  en els meus anys de formació , però  també en què si després  he  
llegit i he procurat entendre el món , ho  he d’agrair als bons mestres de la 
meva adolescència i joventut. Dels polítics  (gràcies als mestres) he aprés a 
observar  les seves  propostes amb molt esceptisme i a escollir entre  uns i 
altres no  sols pels programes electorals  (sovint molt inconcrets)  sinó també 
per la seva trajectòria passada. 
 
Per això, en aquets moments de vaga general de l’ensenyament  a les Balears, 
no tenc cap dubte:  a favor dels docents. I  és què  totes les associacions i 
sindicats de mestres, professors i pares  i fins i tot la Universitat diuen una cosa 
I el  govern del PP a les Balears, una altre. La resta de partits polítics no  
recolza  la seva actitud.  
 
He entès que ningú – cap entitat- està en contra de l’ensenyament de l’anglès, 
però els professors  troben que per poder explicar assignatures  com 
Matemàtiques o Ciències Socials en aquest idioma,  ells mateixos n’haurien de 
saber,  i que ara per ara ho fan en castellà o català  segons el seu 
coneixements i el projecte de cada centre. Sé també  que fins ara el català i el 
castellà,  amb uns càlculs aproximats del cinquanta per cent,  no sempre 
exactes, però intentant que fossin possibles, eren compatibles i sense 
problemes. 
 
També sé què en aquest curs  hi ha menys professors  i  més alumes per aula, 
què s’han reduït els ajuts per menjadors  escolars ;  per l’adaptació dels què 
tenen més dificultats per integrar-se (no sols aprendre la llengua) i pel 
manteniment dels centres. Sé, en resum , que els que fan vaga són els mestres  
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què defensen  l’ensenyament , s’arrisquen a perdre devers cent euros cada dia 
i  veuen a on du  l’emprobiment  general dels famílies i les seves repercussions 
pels  al·lots 
 
Els arguments dels que parlen des de o en nom del PP són pocs i minsos: que 
si els varen escollir (encara que el seu programa fos bastant inconcret)  poden 
fer el què vulguin i què els vaguistes volen fer “política”, com si votar fos 
renunciar a la veu i l’opinió per quatre anys. 
 
Si  un alumne innocent  preguntàs a un mestre : “Què  vol dir ser polític?” i el 
mestre li contestàs  “ fer un programa no massa concret, presentar-te a unes 
eleccions i, a partir d’aquí fer el què se vulgui”, el podrien sancionar per manca 
d’objectivitat?  
 
És dolorós haver arribat a aquesta situació, però  ara per ara, el què trob més 
important i positiu és la gran preocupació que tenen els mestres i professors 
per la qualitat de l’ensenyament. No  demanen que els augmentin el sou, sinó 
fer un servei públic  digne , lliure, arrelat i coherent. ¿Com un bon mestre, un 
mestre de veritat,  pot dir  o fer veure als seus alumnes  que forçosament  
entrarà a una societat a la qual no importa el què se pensi  després d’haver  
votat i, i si no se  vota, encara menys , o que  si no pot accedir a beques o ajuts 
pels llibres és per què  s’ha de rescatar el país de la crisi? 
 


