
Un m estre  de la República

Gonzalo Anaya (Burgos, 19 14) és un pedagog de llarg recorregut 
que fa més de trenta anys que arriba al PaisValencià, conquistai -diu 
eli-, per la nostra manera de viure. En aquests retalls autobiogràfics, 
el veli professor s’autodefìneix com un mestre de la República.
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G onzalo  Anaya és un  referent clau per 
a l’escola valenciana d ’avui i a lhora  un 
esglaó indefugible per a com prendre la 
millor pedagogía feta a l’estat du ran t tot 
el segle XX. A través de diferents frag- 
ments vitáis, el llibre ens m ostra les seues 
obsessions: la consideració del m estre 
com a responsable de l’estructuració del 
saber, l’ensenyament determ inat per les 
necessitats de l’a lum nat, el desenvolu- 
pam ent del dret hum a a l’educació o la 
preocupació peí conreu de l’escriptura a 
l’escola.
Tanmateix, aquest no és un  text peda- 
gógic, sino el testim oni d ’una  m anera  
singular de viure Feducació, un estil am b 
qué el mestratge anayista ha im pregnat 
els seus deixebles, entre ells, els dos en- 
trevistadors.
Tot m antenint el form at de conversa, el 
protagonista desgrana passatges i reme-
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m ora l’experiència com a mestre de po 
blé, la participado a les Misiones Peda
gógicas de Burgos, l’afìció pel cinem a 
social, la vocació de conferenciant, la do- 
cència a l’institut i a l’Escola de Magiste
ri de Santiago de Com postel-la o 
l’ensenyament i la militància pedagògi
ca a València. Des d ’aquesta ciutat, que 
l’acull el 1973, to rna a interrogar-se so
bre l’aprenentatge de l’escolar: “¿Qué faig 
perqué el que jo  li ensenye li interesse 
aprendre-ho i el fa (¿a progressar?” El m a
gisteri que Anaya defensa es resumeix en 
un  objectiu am biciós form ulat de m a
nera diàfana: fer efectiu el dret de tothom  
a ser educat.
Però, per dam unt de tot, en el llegat del 
pedagog destaca, com la seua eterna boi
na s’encarrega de recordar, el seu com- 
prom is am b els perdedors: “Am b la 
República, l’ensenyant no és dogm àtic, 
ni herm ètic, ni autoritari. El m estre no 
ho sap tot, ni ho diu tot, ni està tot al lli- 
bre. És un individu que s’acosta al poblé 
( .. .)  nosaltres no nom és estàvem a Pes
cóla, estàvem en una societat i la féiem 
créixer”. T .a  República, P Escola M oderna 
de Ferrer i G uàrdia i la Institución  Li
bre de Enseñanza són per a eli els tres pi- 
lars més pròxims sobre els quals descansa 
un  discurs pedagogie que condueix  a 
Pemancipació hum ana.
Sembla sorprenent per això Pabsència en

to t el volum d ’al-lusions autocritiques i, 
més encara, la reproducció d ’afirmacions 
im propies d ’una pedagogia em ancipa- 
tòria: “Jo sóc el millor catedràtic allà on 
vaig, Phorne m és p u n tu a l, el m és res
ponsable”; “Sóc un professor que ensen- 
ya, que ensenya m olt i b é”; “La gent no 
sabia qui era jo, no sabien que feia la m i
llor pedagogia”. També grinyola la foca- 
lització insistent deis entrevistadors cap 
ais M ovim ents de Renovació Pedagògi
ca, m entre que s’obliden d ’altres tem es 
m és p rioritaris de l’agenda de l’ensen- 
yant. Pel que fa a Pedició, desconcerta l’al
ternanza  de preguntes en valencià i 
respostes en castellà, un  criteri que res
ta versemblanca als diàlegs i coherència 
a la mateixa col-leccio.

Rafael Miralles
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