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Introducció

Maria Teresa Codina i Mir és una mestra que ha estat compromesa
en I'educació deis sectors socials més desfavorits i en la renovació
educativa a Catalunya. Al Ilarg de la seva trajectória professional ha
realitzat, de forma callada, una tasca de renovació educativa que no
pot ser ignorada per la pedagogia catalana. Per aixó considerem oportú posar en relleu alguns aspectes destacats de la seva vida i de la
seva obra.
Les informacions aquí exposades han estat recollides de primera
ma, a través de successives entrevistes en profunditat. Pensem que
és important aprofitar el testimoni directe deis protagonistes, mentre
sigui possible, per reconstruir la história de la pedagogia catalana.
Aixó ens porta a les históries de vida com a metodologia d'investigació.

Aspectes metodológics: les histories de vida

El número 14 de Temps d'Educació (segon semestre de 1995) presenta la recerca etnogr8.fica com a tema monogr8.fic. En un seguit d'artic les de reconeguts autors es pot trobar la fonamentació científica
d'aquest enfocament metodológic. Una de les aproximacions a la recons-
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trucció de la realitat, dins la investigació etnografica, és a través de
les "históries de vida», de les quals farem a continuació un breu comentari, ja que no se'n feia referencia en el monografic esmentat.
Les "históries de vida» s'han utilitzat amb profusió en antropologia,
sociologia, psicologia, história, literatura i altres branques de la ciencia. La bibliografia sobre les históries de vida és abundant (vegeu, per
exemple, Barnet, 1968; Catani, 1982; Lewis, 1966, 1972; Marsal,
1973). Entre elles, n'hi ha de caracter epistemológic i metodológic (Balan, 1974; Bertaux, 1976, 1980; Ferrarroti, 1990; Poirier i altres, 1993;
etc.). Janer Manila (1979) va estudiar el cas de "Marcos» des del punt
de vista educatiu. En aquestes obres es pot trobar la justificació d'una
metodologia, encara poc utilitzada en educació.
La tradició oral ha jugat des de bon comengament un paper primordial en la reconstrucció de la história immediata. Una demostració
de la seva importancia pot ser I'existencia de la revista Oral History,
especialment dedicada a aprofitar les fonts de primera ma. En molts
casos, aquestes históries no són simplement anecdótiques, sinó que
pretenen exposar vivencies comunes a moltes persones de característiques similars. El narrador no és un ésser a'illat, forma part d'una
societat, d'una cultura, d'una epoca, a la qual pertanyen altres persones, amb les quals comparteix experiéncies en comú. O'aquesta
manera, les históries de vida tenen un poder de generalització que va
més enlla de I'anécdota concreta per passar a poder ser considerades com investigació científica des del punt de vista metodológic i
epistemológic.
Hom distingeix entre históries de vida (histoires de vie, lite histories) i relats de vida (récits de vie, life stories). En aquests últims, I'exposició del personatge és I'única font d'informació, mentre que en les
primeres es complementa amb expedients, materials, I'aportació d'altres persones, etc. El treball de Marsal (1973) és un exemple d'história de vida.
En aquest sentit també ve al cas recordar com Poirier i altres (1993:
50-51) distingeixen entre psicobiografia i etnobiografia. La primera se
centra en la personalitat del protagonista, la segona se centra en els
fets: la persona és el mirall del seu temps.
Les históries de vida no s'han de considerar com un producte acabat, sinó com una matéria primera sobre la qual caldra treballar. És
en aquest sentit que presentem aquesta aproximació biobibliografica
de M. T. Codina.
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Maria Teresa Codina: Formació
1956)

primeres experiencies (1927-

Maria Teresa Codina i Mir va néixer el 6 de marg de 1927, al carrer
Pau Claris, 92 (el que és ara el 168) de Barcelona. Fou la primera
d'onze germans, deis quals en viuen vuit. La diferencia d'edat amb el
petit és gairebé la mateixa que amb la seva mare (uns 20 anys). El
seu pare era metge especialista en cardiologia. La seva mare, que va
néixer el 1904 (per tant, en aquests moments té 92 anys), es va dedicar en cos i arúma al marit i als fills. A la llar familiar es respirava un
ambient de solida fe cristiana. M. Teresa va cursar estudis primaris i
secundaris a escores de monges. No li queda més remei que aprendre airo de "les nenes escolten i callen» O'aquesta epoca guarda un
bon record deis professors Gros, Petit i Bastardas. Aquest últim li va
descobrir el Ilatí i va influir en la seva decisió d'estudiar filologia; precisament se'l va retrobar com a professor a la Facultat.
La seva adolescencia és la propia d'una noia de postguerra, com
les que es poden veure a les pel·lícules. Timidesa i dificultat per sintonitzar amb la gent de la seva edat li crearen problemes de relació,
a més deis típics de I'adolescencia.
El seu pare li va parlar sempre en catala, mentre que la seva mare
li parlava en castella. O'aquesta manera va respirar bilingüisme des
del bressol. Aixo va ser probablement un determinant de I'interes i la
facilitat que posteriorment va tenir per I'aprenentatge de les lIengües.
Va aprendre frances a I'escola: el 1947 va obtenir el Diploma Superior de Llengua Francesa de l'Alliance Frangaise. El seu pare es va
preocupar perque aprengués alemany a partir deis sis anys. Mentre
feia filologia classica va aprendre lIatí i greco El 1968 va obtenir el
títol de Professora de Llengua Catalana. Posteriorment, quan ja tenia
48 anys va aprendre angles. I encara va estudiar rus, amb seixanta
anys complerts, amb motiu de preparar un viatge a Rússia.
El 1946 va iniciar els estudis de filosofia i lIetres, en I'especialitat
de filologia classica, a la Universitat de Barcelona, on va obten ir la Ilicenciatura el 1952. Esta col'legiada des de 1953; en aquests moments
és una de les persones col'legiades més antigues. De I'epoca d'estudiant recorda els professors Bassols, Cirac, Rubio, Bastardas, Pallí,
Badia i Margarit, Pericot, etc.
Abans d'acabar filologia, el 1951 va obtenir el títol de "Maestro de
Primera Enseñanza», segons el Pla de 1938. Recordem que segons
aquell pla, les persones que tenien I'examen d'Estat (més o menys
equivalent al COU actual) es podien presentar a un examen lIiure de
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14 assignatures per obtenir el tito I de mestre. Maria Teresa ho va fer
no per interes personal, sinó per la forta insistencia del seu pare. Curiosament, en aquells moments ella «tenia molt ciar que mai no exerciria com a mestra».
Ja Ilicenciada, el Dr. Petit li va demanar que fes una traducció del
grec per a la Fundació Bernat Metge, la qual cosa era una de les
seves maximes aspiracions. Malgrat la il·lusió inicial, aixó li va servir
per veure ciar que aquest no era el seu camí. Ho va trobar fred i despersonal itzat.
Va passar el curs 1952-53 fent classes com a substituta a diverses escoles i també fent classes particulars. Aquest primer contacte
amb la realitat educativa li va fer prendre consciencia de la problematica
que comporta educar com ella creia necessario Li pica el cuc de I'educació. Comenc;:a a plantejar-se la creació d'una escola que respongui a les necessitats que detecta.
Va sentir la urgencia de saber més coses sobre aquest camp i es
va decidir a viure I'aventura d'anar a París el curs 1953-54. Alla va
descobrir I'ensenyament individualitzat: pla Dalton, sistema Winetka,
metode de fitxes de Dottrens; el metode de Projectes, l'Escola Nova
a través de l'École des Roches, la renovació de Montessori impulsada per Pierre Faure i altres moviments de renovació pedagógica. Va
freqüentar la Sorbona, el Centre Montessori, l'lnstitut de Pedagogia,
etc. Mentre es guanya la vida fent classes, no perd ocasió de participar en cursos, conferencies i trobades d'estudiants. Aquesta estada
a París també li va servir per posar-se en contacte amb els moviments
religiosos més avanc;:ats, que preludiaven el que després seria el Concili Vatica 11. Va tenir contactes amb Congar, Lubac, Daniélou, Lebret,
Montcheuil, etc. Alla va fer amistats que han continuat per sempre
més.
De retorn, continuant amb I'objectiu d'intensificar la formació, el
curs 1954-55 es va matricular a la secció de Pedagogia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que precisament aquell curs inaugurava aquesta especialitat. En aquells moments
impartien classe a la secció de Pedagogia Tusquets, Sanvicens, Joaquim Carreras Artau, Font i Puig, etc. Peró aquells estudis no responien al que ella desitjava. A més, no necessitava el títol (ja en tenia
dos). L'aspecte positiu d'aquest curs va ser que alla va coincidir amb
Marta Mata, i a partir d'aquell moment les uniria una sólida amistat i
una productiva col·laboració professional. Aquest contacte li va permetre coneixer la história de la tradició pedagógica catalana: Escola
de Mestres de Joan Bardina, Palau Vera i l'Escola Mont d'Or, Pau Vila
i l'Escola Horaciana, l'Escola Moderna de Ferrer i Guardia, Alexandre
Galí i l'Escola Vallparadís, Manuel Ainaud i els Grups Escolars de I'A296
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juntament de Barcelona, entre els quals hi havia l'Escola del Bosc de
Montju'ic amb Rosa Sensat com a directora, Félix Martí i Alpera i el
Grup Escolar Pere Vila, l'Escola Ramon Llull amb Anna Rubies, l'Escola del Mar i les Colonies Escolars dirigides per Artur Martorell, l'Escola del Guinardó, escales com la Casa deis Nens amb les germanes
Francesca i Oolors Canals, deixebles directes de Maria Montessori, el
parvulari Forestier, l'lnstitut Escala dirigit per Josep Estalella i amb
Angeleta Ferrer i Sensat com a primera col'laboradora, institucions com
el Patronat Escolar, l'Associ?ció Protectora de l'Ensenyanc;:a, el Consell d'lnvestigació Pedagogica dirigit per l'Eladi Homs, la Comissió de
l'Escola Nova Unificada (CENU) de 1936, etc,
Al final del curs va anar al Col'legi Internat La Malina que dirigia
Jordi Galí, company en I'especialitat de classiques, Va ser alla I'estiu
de 1955, Va considerar que la reflexió que s'hi feia a partir de la practica educativa li proporcionava I'aprenentatge que desitjava i va optar
per quedar-se a La Malina tot el curs 1955-56 en lIoc de continuar a
la Universitat. L'lnternat de La Malina fou un centre d'intercanvi d'inquietuds i experiéncies i I'origen de l'Escola Sant Gregori, La seva idea
d'escola s'anava perfilant.

Participació activa a la renovació pedagogica durant el franquisme: l'Escola Talitha (1956-1974)

El 1956 va fundar l'Escola Talitha ("noia" en arameu) a la part alta
de Barcelona (CI Jaume Piquet, 23), Era una escala privada -li semblava impensable una renovació en el marc de I'escola estatal-, oberta, pero, a les possibilitats economiques deis pares, Des deis seus
inicis rep I'assessorament il'lusionat d'Alexandre Galí. Al primer curs hi
va haver trenta alumnes i vuit mestres, Al segon es va doblar i al tercer triplicar, Gradualment, el nombre aniria augmentant fins arribar a
uns 600 alumnes,
Alla, M, Teresa va valer portar a la practica el seu credo pedagogic: treball en equip, relació amb pares i alumnes estreta i constant,
conreu de la Ilengua materna, coeducació, relació amb I'entorn, formació integral i un sistema d'economia escolar innovador,
Van formar part de I'equip persones de notable qualitat humana,
algunes de les quals al lIarg del temps han destacat en diversos
aspectes, Entre els mestres del comenc;:ament hi havia Mª Antonia
Canals, Mª Teresa Fort, Anna Mª Roig, Isabel Zamarreño, Montserrat
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Piera, Roser Jarque, Mª Carme Codina i Frederic Bassó. O'una manera o altra, Marta Mata, des de Saifores, hi participaria fins a la preparació directa de l'Escola de Mestres Rosa Sensat. O'entre els qui
posteriorment s'hi van incorporar, recordem Fina Rifa, Mª Eulalia Valeri, Angels Ollé, Pilar Benejam, Rosa Carrió, Carme Tomas, Júlia Grau,
Rosa Mª Pujadó, Pilar Tatjer, Joan Sola, Conxa Riart, Pepita Subira, Mª
Figueras, Isabel Casacuberta, Carme Tres, Anton Font, Eduard Mayans
un Ilarg etc.
Talitha era un projecte de pedagogia activa. L'escola contemplava
les diverses vessants de I'individu; es proposava la interiorització de
valors', I'adquisició d'habits, una assimilació de continguts que arribés
a transformar la persona, I'educació de la sensibilitat, honestedat i
sociabilitat, la valoració de I'expressió (verbal, corporal, artística), la
formació de la Ilibertat-responsabilitat. Calia que cadascú rendís
segons les seves qualitats i en la mesura de les seves possibilitats.
Al parvulari, de tres a cinc anys, hi havia nens i nenes. De sis a
catorze anys només hi havia nenes. A partir de 1968 va comengar la
coeducació contravenint la legislació franquista, la qual cosa va obligar a muntar un dispositiu de seguretat per despistar la inspecció.
Una situació similar es prodüia respecte de la Ilengua. Malgrat la
prohibició de I'epoca, I'ensenyament es feia en catala. Aixo obligava
a una vigilancia contínua. La protecció consistia que quan arribava la
visita d'un inspector, mentre Maria Teresa I'entretenia, des de secretaria es repartia un feix de Ilapis a cada classe. Era la contrasenya.
A partir d'aquest moment tothom passava al castella. El mestre penjava la foto de Franco, habitualment desada al calaix, i tot seguia d'acord amb la Ilei. Pero un dia, després de tota la comedia, I'inspector
va veure a la porta del pati un retol que deia «tanqueu la porta si us
plau». I va dir (en castella, és ciar) «iaquí se respira en catalán!». Va
fer un informe negatiu que va tenir conseqüencies serioses. I és que
I'escola va funcionar deu anys amb una autorització provisional, la qual
cosa, juntament amb I'informe negatiu, va produir I'ordre de tancament.
Aixo era cap al 1967. Pero va ser precisament a partir d'aquesta prohibició que es va aconseguir I'autorització definitiva. O'aquest «ensurt»,
gairebé ningú no se'n va assabentar. Val a dir que aquest fet només
és una anecdota deis problemes que hi havia amb l'Administració educativa.
Economicament va ser una experiencia peculiar. Cada família pagava segons les seves disponibilitats economiques. Aixo obligava a passar molt de temps intentant establir la quota més apropiada per a cada
família en funció de les seves possibilitats. Al seu torn, els mestres
cobraven segons les seves necessitats. Era una escola privada amb
vocació d'escola pública. Josep Maria Bas tradu·ia els principis i cri-
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teris deis mestres en clau d'economia. Juntament amb Pere Darder,
de l'Escola Costa i Llobera (una altra escola innovadora amb la qual
es van mantenir molt bones relacions), van fer el 1968 un estudi de
quotes en el qual van participar, entre d'altres, Pasqual Maragall,
Ernest Lluch, Angels Botey, etc. Cal assenyalar que en aquells moments,
com una taca d'oli, I'experiencia es va estendre a d'altres escoles.
Aquest model sembla que ara esta abandonat, ja que el procés que
es va produir durant els anys setanta de convertir en públiques escoles privades que havien estat innovadores va fer perdre el sentit d'aquest tipus d'economia escolar.
Les classes socials deis pares eren forga variades, des d'obrers a
industrials. Segons una enquesta, cap a I'any 1966 hi havia un 50%
de classe mitjana, un 25% de famílies obreres i un 25% de grans
empresaris.
La preocupació per la formació integral feia que, des deis inicis,
la dimensió religiosa hi fos present. Durant una primera epoca es feia
catequesi i classes de religió a I'escola. Progressivament es va veure
la diferencia entre la cultura religiosa i la vivencia de la fe. A partir
de la segona meitat deis anys seixanta, I'escola va continuar assumint
la cultura religiosa i el compromís amb uns valors oberts a la transcendencia, mentre que de la catequesi es van responsabilitzar grups
de pares i mestres que, fora de I'ambit escolar pero en contacte amb
I'escola, elaboraven el seu projecte. Com a conseqüencia d'aixo va
sorgir el centre de Catequesi Sant Gervasi, del qual Frederic Bassó
sempre ha estat I'anima.
Una de les característiques de Talitha era la preocupació per I'entorn, per la vida real, en I'aspecte social i cultural. S'organitzaven sortides, de durada diversa, per coneixer el país, per afavorir la convivencia,
per descobrir valors i possibilitats en els alumnes.
Les activitats eren molt diverses. Una d'elles era la neteja de la
classe i la distribució de les tasques a I'hora de dinar. Aixo va provocar que algunes famílies benestants s'emportessin els seu s fills, ates
que a casa seva ja tenien la minyona per escombrar.
El fet que Jeroni de Moragas matriculés les seves filies a Talitha
el primer curs va su posar un gran encoratjament per als mestres i un
impuls per a I'escola. Entre els alumnes que hi van passar, n'hi ha
hagut molts que han destacat en diversos aspectes de la vida social,
cultural, científica i artística.
A classe, els alumnes es confeccionaven el seu propi lIibre de text
a partir de consultar-ne diversos i de prendre apunts. S'ha de dir que
en aquells temps els lIibres de text deixaven molt a desitjar. A Talitha
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tenia una importancia capital la biblioteca, que va ser organitzada per
Marta Mata, Dins aquest marc de valoració de la lectura, Andreu Doria,
pare inquiet de quatre alumnes, va crear I'editorial la Galera,
Fruit de la importancia que es donava a la lectura i a la biblioteca de I'escola, amb la col'laboració entre Talitha i I'escola Costa i Llobera, el 1961 es va iniciar la publicació periódica d' Indicaciones sobre
lectura, Amb el temps esdevindria una obra de referencia obligada en
el món educatiu actual, Quins /libres han de /legir els nens? (en versió catalana i castellana), que publicava Rosa Sensat amb una freqüencia aproximada de dos cops I'any,
Persones que van visitar I'escola a mitjans deis anys seixanta han
comentat la grata impressió que els va causar, Talitha fou una experiencia molt interessant, un pel romantica i idealitzada, que va tenir
resso social.
Al final deis anys seixanta i principis deis setanta es produ'iren una
serie de fets que arribarien a provocar un canvi en la trajectoria professional de Maria Teresa, Per una banda, Maria Teresa i I'equip tenien
la sen sació d'educar els fills de la gauche divine i de la burgesia catalana, En aquells moments va arribar la Llei General d'Educació del 4
d'agost de 1970, amb canvis substancials, Aixo obria la possibilitat de
traspassar equips de professors ja constitu'lts a una escola pública de
creació recent: la tasca educativa a una zona periferica amb gent desfavorida podria tenir més incidencia social, En certa mesura, la dinamica del grup de professors de Talitha va entrar en crisi davant d'aquest
plantejament. Com a conseqüencia de tot aixo i d'altres fets, al juny
de 1974 acaba l'Escola Talitha, El grup de mestres que s'hi va quedar va constituir una cooperativa amb el nom d'Escola Orlandai, Posteriorment va formar part del grup d'escoles del CEPEPC (Col'lectiu
d'Escoles per una Escola Pública Catalana) que el 1989 van passar a
la xarxa d'escoles públiques,

Educació activa als barris periferics

marginals: Can Tunis

(1974-1983)

Després de 17 anys a Talitha, Maria Teresa passa a fer de mestra en un barri obrer, a la Zona Franca, en concret a l'Escola Parroquial Nostra Senyora de Port, que dirigeix Pepita Casanellas, Alla
ensenya liengües (catala, castella i frances) a la segona etapa d'EGB,
durant el curs 1974-75, Els alumnes són fills d'immigrants, principal300
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ment d'Andalusia. En aquells moments, a la zona hi havia uns 200
nens entre cinc i tretze anys que no només no estaven escolaritzats
sinó que mai no havien anat a escola. La intenció de Maria Teresa
era treballar en barris desfavorits amb els principis de Talitha. En aquella epoca va traslladar la seva residencia a aquell districte.
A través de Basilio González, mestre de I'escola de Port i president de I'associació de ve"ins, M. Teresa descobreix una nova vessant
de I'educació: mantenir els principis pedagógics demana un canvi
d'óptica. L'entorn incideix en la didactica. Els interessos deis alumnes,
el bagatge cultural, el ritme d'aprenentatge, etc., demanen una adequació a la realitat. Aquí M. Teresa va experimentar i sofrir com els
nens durant la classe disparaven arrós amb el bolígraf i altres entremaliadures diferents de les que eren habituals a Talitha. Els objectius
educatius són sempre els mateixos: al mestre li toca coneixer la realitat per adaptar-hi la didactica. És el que anomenaríem un enfocament ecológic. Si a Talitha tenia sentit parlar de Machado o d'Espriu,
aquí s'havia de vivenciar Manuel Gerena. Considera que, tant o més
important que parlar en catala, i molt sovint previ a parlar-lo, és viure
en catala: I'escola és un lIoc privilegiat per ajudar a assimilar valors
propis de la cultura catalana (realisme, previsió, eficiencia, humor, etc.)
sense, peró, substituir els valors que cadascú ja viu.
M. Teresa va jugar un paper important en la creació de l'lnstitut
Nacional de Batxillerat Can Tunis el 1974, que fou el primer d'Espanya creat a instancies d'una associació de ve"ins. Alla va ser professora de Ilengües i cap d'estudis (1975-1977). Al principi, amb professorat
interí es va fer una bona feina d'equip, de renovació i d'atenció a les
necessitats de la zona. Peró quan el 1977 van accedir-hi professors
titulars, I'ambient va canviar. Es va complir el que cínicament havia
vaticinat un inspector: "No cal que us hi amo·ineu. Quan hi accedeixin catedratics titulars, sera un institut com els altres». En aquells
moments M. Teresa ho va deixar.
Peró aquells anys havien servit per posar-se en contacte amb el
món gitano de Can Tunis. L'alcalde Socias Humbert accepta un plantejament d'experiéncia d'educació global (habitatge, sanitat, escola,
treball, assistencia social, servei jurídic). D'aquesta manera, el 1977 M.
Teresa fou nomenada Directora de Promoció Educativa de Can Tunis.
El 1978 M. Teresa va crear I'escola municipal "Avillar Chavorrós»
(Veniu, nens en caló), a Can Tunis, que va canviar la vida del barrio
Es tracta d'aconseguir que els gitanos trobin resposta als seus drets
i que ells mateixos progressin en I'acompliment deis seus deures com
a ciutadans. A I'escola, cal trobar la didactica que parteixi del bagatge personal i cultural deis alumnes. La descripció d'aquesta innovació educativa va mereixer el IV Premi Ramon Llull d'experiencies
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pedagogiques de 1979. Entre les persones amb qui va compartir
il'lusions i problemes hi ha Rosita Brioso, Basilio González, Concha
Santidrián, Pilar García, Antonia Gilabert, José Gabriel López, Maria
Maragall, Joan Vallés, etc.
Durant 1982 va coordinar el treball sobre "Situació de la població
infantil gitana a Catalunya», realitzat per encarrec del Consell Escolar
de Catalunya.
Cap als anys 1981-82 es produeixen uns canvis economics i socials
que fan difícil la vida deis gitanos. Es fa impossible mantenir els principis sobre els drets i els deures que Maria Teresa havia defensat
davant els gitanos i davant l'Ajuntament. Per coherencia personal, i
molt a contracor, deixa Can Tunis al juny de 1983.
El 1983 se li concedeix el Premi Hidalgo, en la seva cinquena convocatoria, atorgat per l'Associació Nacional de Presencia Gitana per
la feina feta en favor deis gitanos.

La renovació educativa des de l' Administració pública (19831992)

Durant el curs 1981-82, quan estava a "Avillar Chavorrós», Maria
Teresa Codina va ser nomen ada membre del Consell Escolar de Catalunya. Va ocupar aquest Iloc en el període 1981-1984. Des d'aquest
carrec va col'laborar en I'elaboració de les Orientacions i Programes
per a Parvulari i Cicle Inicial de l'Ensenyament Primari (1982), de la
Direcció General de Primaria.
Durant I'etapa 1983-1987 va formar part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el Gabinet d'Ordenació
Educativa, com a Cap del Programa de les Escoles d'Acció Especial
i deis Programes d'Educació Compensatoria de Marginats Socials (gitanos, arabs) i d'Aules Taller de Catalunya. Una de les seves actuacions
va ser I'escolarització deis infants gitanos deis barris de La Perona i
Camp de la Bota que quedaven sense escola a partir de I'eradicació
del barraquisme. Aixo va su posar la reubicació de les famílies gitanes
a altres barris. Un objectiu essencial del programa era I'escolarització
i el seguiment deis nens en el seu nou Iloc de residencia. Era una
població d'uns 500 nens gitanos, integrats en unes 20 escoles de quatre barris de Barcelona (Sant Andreu, Sant Martí, Nou Barris i el Carmel). A aixo cal afegir 117 nens arabs i magrebins concentrats a Ciutat
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Vella. En aquest últim cas es van organitzar fora d'horari escolar cursos en els quals els nens rebien ensenyament en la seva propia Ilengua i afianyaven la seva propia cultura.
Els problemes que s'anaven plantejant eren molts, com es pot suposar, els quals en alguns casos no quedava més remei que remetre'ls
als responsables últims. Pero aquí no va trobar disposició per solucionar-los. luna altra volta, sentint-ho molt, per coherencia amb ella
mateixa, va deixar el Oepartament d'Ensenyament el 1987.
Una segona etapa a l'Administració pública va ser a l'Ajuntament
de Barcelona (1987-1992). En el consistori hi ha Marta Mata de Regidora d'Educació. Maria Teresa fou nomenada responsable del Programa d'Educació en la Oiversitat de l'Area d'Educació, en coordinació
amb la Generalitat de Catalunya. Amb la col'laboració de José Gabriel
López va endegar actuacions que són I'adaptació del Programa d'Educació
Compensatoria a nivell de la ciutat de Barcelona.
Per poder portar a terme aquest programa calia tenir la categoria
de Tecnic Superior en Educació. Per aixo, el 1988, amb 61 anys complerts, es va presentar a oposicions i les va superar, precisament amb
el número u.
Des de l'Ajuntament té I'oportunitat de reprendre les feines a Can
Tunis: Pla d'Actuació Integral, Casal Infantil, Escola Taller, etc. Treballa colze a colze amb Manel Iglesias i Xus Palomar.
El curs 1988-89 inicia l'Escola Secundaria Adaptada Xavó-Xaví (Noinoia en caló), per a nois i noies de 12-16 anys. L'especificitat d'aquest centre consiste ix que els tallers de tecnologia són I'eix al voltant
del qual s'estructuren les materies instrumentals. En aquesta escola
Maria Teresa va ter classe compaginant aquesta responsabilitat amb
la seva funció a l'Ajuntament.

Altres aportacions de transcendencia social

Des de 1957 I'equip docent de I'escola Talitha es reuneix fora de
Barcelona, uns 5 dies al final d'agost. per garantir la preparació del
curs (Sant Pe re de Vilamajor, Montnegre, etc.). Amb el mateix objectiu, els mestres de I'escola Costa i Llobera fan cada any de 1'1 al 7
de juliol el que anomenen la setmana de la mandra. O'aquestes iniciatives surten trobades de mestres per temes monografics i per a la
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formació permanent. Aixó crea la necessitat d'estructurar la formació
continuada a través de cursets, intercanvis, etc.
A partir de 1959 s'inicien trobades mensuals entre mestres. A I'estiu, a Saifores, a casa de Marta Mata, s'organitzen Congressos de
Pedagogia Barata, per arrodonir les discussions que s'havien tingut
durant el curs passat. Aquestes experiencies seran la Ilavor de fructíferes aportacions posteriors: Escola de Mestres Rosa Sensat i Escola
d'Estiu.
Entre 1959 i 1963, Maria Teresa va participar a les conferencies i
sessions en que es feia proper el mestratge d'Alexandre Galí i d'Artur Martorell.
Mentre estava a Talitha, Maria Teresa fou un deis membres fundadors de l'Escola de Mestres Rosa Sensat (octubre de 1965), juntament amb Marta Mata, Pere Darder, Enric Lluc, Anna Mª Roig, Jordi
Cots i Mª Antónia Canals. Recordem que Angeleta Ferrer i Sensat en
va fer la inauguració amb una lIi<;:ó magistral sobre la poma.
De Rosa Sensat va sorgir, com una de les primeres activitats, la
primera Escola d'Estiu al juliol de 1966, amb la intenció de contribuir
a la formació continuada deis mestres. Aquest primer any s'hi van inscriure uns 150 mestres.
L'any 1967 es formaria "Coordinació Escolar» pels mateixos fundadors de Rosa Sensat, als quals s'afegiria Núria Ramos. El seu objectiu era afavorir I'intercanvi d'experiencies pedagógiques de tot ti pus.
La coordinació comprenia tres aspectes: pedagógic, económic i de
sensibilització. Les seves actuacions es van estendre fins al 1977. M.
Teresa va participar molt activament en els Nuclis de Col·laboració,
que eren grups de mestres de diverses escoles que feien una reflexió conjunta sobre la practica diaria. En certa manera, podríem dir que
era una experiencia pionera del que avui denominem "investigacióacció».
En implantar-se la Ley General de Educación, de 4 d'agost de
1970, Joan Casal s li proposa d'editar el tipus de material que I'escola Talitha experimenta a I'EGB. Es crea un corrent de vitalització de
la didactica a partir de la línia editorial que Joan impulsava. Durant
I'etapa 1969-73, junt amb Pere Darder, coordina la col'lecció de textos adre<;:ats a afavorir I'activitat mental deis alumnes i a facilitar als
mestres la recerca de material. Dins d'aquesta col'lecció de I'editorial
Casals, publica diverses obres, algunes en col'laboració amb d'altres
autors (al final d'aquest document n'hi ha una relació).
M. Teresa és autora de lIibres diversos; ha adaptat contes infan304
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tils; ha escrit a revistes especialitzades en educació (per exemple,
Cuadernos de Pedagogía, Perspectiva Escolar, In-fan-cia, Butlletí deis
Mestres) , etc. Al final d'aquest informe es pot veure una relació de les
seves obres.
El 20 de marc;: de 1992 se li va fer un homenatge a les Cotxeres
de Sants amb motiu de la seva jubilació. Hi havia representació de
tots els estaments socials: I'alta política, el món cultural, intel·lectuals,
universitaris, mestres, exalumnes, obrers de Zona Franca i gitanos de
Can Tunis. Aquest fet va tenir un ressó a la premsa diaria. També se
li va fer una entrevista pel Canal 33 el dia 21 de marc;:, en el programa Personal i intransferible de Josep Maria Espinas, que, com sol
passar quan hi ha una presencia a la televisió, va contribuir a un millor
coneixement de la seva persona i de la seva obra.
El 15 de desembre de 1995 el Col'legi de Ooctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciencies de Catalunya li va atorgar el Premi
Ramon Fuster en reconeixement a la seva trajectória professional, contribució a la renovació pedagógica i compromís amb els sectors socials
més desfavorits.
La Mª Teresa encara té molts projectes: esta fent assessorament a
I'escola Xavó-Xaví; esta escrivint la história de Can Tunis; també pensa
emprendre la de Talitha, entre d'altres iniciatives per a les quals aban s
no havia tingut temps.
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Coordinació de llibres de text2
Segon

L/ibre de lectura

Equip de mestres de Talitha i Costa i Llobera. (1971).
gado de ... Barcelona: Casals.

Un barco car-

Area de lIenguatge

BlASI, S.; DACS, M.; LiSSÓN, A (1971): Fichas de trabajo.
tica. Barcelona: Casals.

(2)

Guía didác-

M. T. Codina i P Darder coordinen els textos següents des de 2n fins a 8é d'EGB:
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Area de matematica
CAMPS, M. T.; GAVALDÁ D.; VIÑAS, A. (1971): Fichas de trabajo.
didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Guía

Area d'expressió plastica i dinamica
CREUHERAS, A.; FEU, C. (1971): Guía. Barcelona: Casals.

Activitat optativa (catala)
CAMPS, M. (1973): Mainada. Barcelona: Casals.

Tercer

Llibre de lectura
VALERI, M.E. (1972): Bajo el sol entero. Barcelona: Casals.

Area de lIenguatge
BLASI, S.; COMELLAS M.; GORT, P.; FRANK J.; MANENT, M.; TEIXIDOR, M.
(1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area de matematica
FONTDEVILA, M.; GAVALDÁ, D.; SOLÉ, A. (1972): Fichas de trabajo. Guía
didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Area d'experiencies
CARRERAS, R.; COMERMA, J.; GIRAL, M.o.; MARí, A.; SANTACANA, J.; VALLS,
J. (1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area d'expressió plastica
GIRAL, M. D. (1972): Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Activitat optativa (cata la)
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CAMPS, M.; CORMAND, J. M.; LÓPEZ DEL CASTILLO, LI.; VALERI, M. E. (1971):
Carriola. Barcelona: Casals.

Quart

Llibre de lectura (4t i Sé)
LISSÓN, A.; MARTíNEZ, C.; MINGUELLA, C. (1972): Con el viento. Barcelona: Casals.

Area de Ilenguatge
BIGORDÁ, P.; ENSESA, N.; FRADERA, M.; GISBERT C. (1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area de matematica
GAVALDÁ, D.; HUGUET, C; SOLER, A. (1972): Fichas de trabajo.
didáctica. Barcelona: Casals.

Guía

Area d'experiéncies
COSTAPAU, R. (1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Barcelona:
Casals.

Area d'expressió plastica
GIRALT, M.o. (1972): Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Activitat optativa (cata la)
CAMPS, M.; CORMAND, J.M.; LÓPEZ DEL CASTILLO, LI.; VALERI, M.E. (1972):
Escletxa. Barcelona: Casals.

Cinque

Area de matematica
GAVALDÁ, D.; Pou, M. (1972) Fichas de trabajo. Guía didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.
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Area de ciéncies de la natura
VALLS, J. (1972): Libro de consulta. Barcelona: Casals.
CARRIÓ, R.; FRANK, J. (1973): Fichas de trabajo. Barcelona: Casals.
BENEJAM P.; CARRIÓ, R.; FRANK, J.; VILLANUEVA, M. (1972): Guía didáctica
de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Barcelona: Casals.

Area de ciéncies socials
BENEJAM, P.; VILLANUEVA, M. (1972): Fichas de trabajo. Fichas de consulta. Barcelona: Casals.

Area d'expressió plástica
GIRALT, M.O. (1972): Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Activitat optativa (catala)
CORMAND, J.M.; LÓPEZ DEL CASTILLO LI; PRAT, A.; VALERI M.E. (1972):
Eina. Barcelona: Casals.

Sise

Area de lIenguatge
CAMPS, A.; OARDER, P.; ENsEsA, N.; FARRÉ J.; liSSÓN, A.; NOGUEROL, A.
(1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Fichas de corrección de
lengua. Barcelona: Casals.

Area de matemática
RÚBIEs, M.; GAVALDÁ, D.; Pou, M. (1972): Fichas de trabajo. Guía Didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Area de ciéncies de la natura
VALLS, J. (1972): Libro de consulta. Barcelona: Casals.
CARRIÓ, R.; FRANK, J.(1972): Fichas de trabajo. Barcelona: Casals.
BARToLoMÉ, X.; CARRIÓ, R.; Oou, J.M.; MASJUAN, M.O.; PFEIFFER, N.;
TOMÁS, C. (1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica. Barcelona:
Casals.
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Area de ciencies socials
BENEJAM, P.; BATLLoRI R.; MARTíNEZ, M.; SANJUÁN, P. (1972): Fichas de
consulta y trabajo. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area d'idioma modern

Frances
BORJA, R.; GAUTRON, C.; RIART, C. (1972): Fichas de trabajo.
tica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Guía didá-

Angles
ISAAcs, D. (1972): Libro del alumno. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area d'expressió artística i pretecno/ógica
RIFÁ, F.; RossELL, S.(1972): Fichas de trabajo. Guía didáctica.
lona: Casals.

Barce-

Sete
Area de matematica
RÚBIEs, M.; GAVALDÁ D.; Pou, M.; GIBERT, J. (1972): Fichas de trabajo.
Guía didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Area de eiencies de la natura
Dou, J.M.; MASJUAN, M.o.; PFEIFFER N. (1972): Libro de consulta. Fichas
de trabajo. Guía Didáctica. Barcelona: Casals.

Area de eiencies socials
BENEJAM, P.; BATLLoRI R.; BONET, J.; MARTíNEZ M.; GARRIGA, J.M. (1973):
Libro de consulta. Fichas de trabajo. Guía didaetica. Barcelona:
Casals.
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Area d'idioma modern

Frances
BORJA, R.; RIVERA, M.; GAUTRON, G.; RIART, C. (1972): Fichas de trabajo. Guía didática. Solucionario. Barcelona: Casals.

Angles
ISAAcs, D. (1974): Libro del alumno. Guía didáctica. Barcelona: Casals.

Area d'expressió artística i pretecno/ógica
RIFÁ, F.; ROSSELL, S. (1974): Fichas de trabajo. Barcelona:

Casals.

Vuite
Area de matematica
RÚBIES, M.; GAVALDÁ, D.; Pou, M.; GIBERT, J. (1974): Fichas de trabajo.
Guía didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.

Area de ciencies de la natura
CARRIÓ, R.; Dou, J.M.; MASJUAN M.o.; PFEIFFER, N; VALLS, J. (1974): Libro
de consulta. Fichas de trabajo. Guía Didáctica. Barcelona: Casals.

Area de ciencies socials
BENEJAM, P.; BONET J.; BORRÁs, M.; CASANELLAS T.; GARCíA, C.; MARTíNEZ,
M.; ROSSET, M. (1974): Libro de consulta. Fichas de trabajo. Guía
didáctica. Barcelona: Casals.

Area d'idioma modern

316

Reflexions i recerques

Francés
BORJA, R.; RIVERA, M.; RIART, C. (1974) Fichas de trabajo. Guía didáctica. Solucionario. Barcelona: Casals.
Anglés
ISAACS, D. (1974): Libro del alumno. Guía didáctica. Barcelona: Casals.
Area d'Expressió Plastica i Pretecnológica
RIFÁ, F.; ROSSELL S. (1974): Fichas de trabajo. Barcelona:

Casals.
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L'any 1980, M. T. Codina i P. Darder coordinen I'edició deis textos en cata la

Tercer

Area de matematica
FONTDEVILA, M.; GAVALDÁ, D.; SOLÉ, A (1980): Llibre de I'alumne. Guia
didactica. Barcelona: Casals.

Area d'experiéncies
CARRERAS, R.; COMERMA, J.; GIRAL, M.o.; MARi, A; SANTACANA, J.; VALLS,
J. (1980): Llibre de I'alumne. Guia didactica. Barcelona: Casals.

Area d'expressió plastica
GIRALT, M.O. (1980): Guia didactica. Barcelona: Casals.

Quart

Area de matematica
GAVALDÁ, D.; HUGUET, C.; SOLER, A (1980): Llibre de /'alumne. Guia didactica. Barcelona: Casals.

Area d'experiéncies
COSTAPAU, R. (1980)
Casals.

Llibre de I'alumne. Guia didactica. Barcelona:

Area d'expressió plastica
GIRALT, M.o. (1980): Guia didactica. Barcelona: Casals.
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Cinque

Area de matematica
GAVALDÁ, D.; Pou, M. (1980): Llibre de I'alumne. Guia didactica. Barcelona: Casals.

Area de ciencies de la natura
VALLS, J. (1980): Llibre de consulta. Barcelona: Casals.
CARRIÓ, R.; FRANK, J. (1980): Llibre de I'alumne. Barcelona: Casals.
BENEJAM P.; CARRIÓ, R.; FRANK J.; VILLANUEVA, M. (1980): Guia didactica de Ciencies de la Natura i Ciencies Socials. Barcelona: Casals.

Area de ciencies socials
BENEJAM P.; VILLANUEVA, M. (1980): Llibre de I'alumne. Llibre de consulta. Barcelona: Casals.

Area d'expressió plastica i pretecnológica
GIRAL, M.o. (1980) Guia didactica. Barcelona: Casals.

Treballs no publicats

CODINA, M. T.; GONZÁLEZ, B. (1977) «Fracasa el primer intento de un
Instituto Popular, ellNB Casa Antúnez». Ciclostil, 19 p.
CODINA, M. T.; CHALMETA J.; CHOCARRO, P; FILOMENO, M.; GÓMEZ DE ENTERRiA, M. A.; LÓPEZ A.; MARTINELL, A.; MONTSERRAT M.; VILADÉS, M. A.
(1978): Estudi sobre la situaci6 escolar en relació a les diverses
problema tiques que presenten els alumnes. Document ciclostilat fet
per encarrec de l'Area d'Ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona.
CODINA, M. T.( 1980) Reflexió i comentari a partir de les colónies de
l'Escola Municipal Avillar Chavorrós. Ciclostil, 27 p.
CODINA, M. T. [coord.] (1982): Situació de la població infantil gitana a
Catalunya. Realitzat per encarrec del Consell d'Ensenyament.
CODINA, M. T. (1986): «Criterios para la formación del profesorado».
Conferencia a les Jornadas de Apoyo a la Escolarización de Niños
319

Rafael Bisquerra i Alzina

Gitanos. Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección General
de Educación Compensatoria, Madrid, 5-6 de juny.
CODINA, M. T. (1988): El dret a ser diferent sense quedar al marge.
Projecte d'una educa ció en la diversitat. Memoria per al concurs
oposició per a Técnic Superior d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, marg 1988.
CODINA, M. T. (1988): Estudi sobre I'escolaritat deis alumnes de Barcelona atesos pel Programa de Marginats Socials. Curs 86/87. (Educació Compensatoria). Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
CODINA, M. T. (1992): "El nen i les minories étniques». Comunicació
presentada a la Jornada sobre Infancia i Adolescencia, Associació
Catalana per la Infancia Maltractada, Cabrera de Mar, 30 de maig,
15-17.

Documents sobre M. T. CODINA

Auca d'una mestra (1992): (per Montserrat Castanys, José Gabriel
López, Ángels Ollé). Document fotocopiat.
"El sentit de la compensació», Avui, 23 de marg de 1992.
BISQUERRA, R. (1995): "Maria Teresa Codina i Mir. Premi Ramon Fuster 1995». Butl/etí del Co¡'¡egi de Doctors i L/icenciats en Filosofia
i L/etres i en Ciencies de Catalunya, núm. 95, p. 3-6.
BISQUERRA, R. (1996): "María Teresa Codina. Maestra en las dos orilIas». Cuadernos de Pedagogía, núm. 250, setembre, p. 8-13.
CELA, J. (1992): "Maria Teresa Codina: de pedra picada". Diari de Barcelona, 21 de margo
CELA, J.; PALOL, J. (1993) Amb veu de mestre. Barcelona: Rosa Sensat/Edicions 62.
"Entrevista amb ... M. Teresa Codina». Diari Escola d'Estiu, núm. 9, 10
de juliol, p. 4.
ESPINÁS, J. M. (1992): "Entrevista a Maria Teresa Codina» al programa
Personal i intransferible del Canal 33 de la Televisió de Catalunya,
dia 21 de marg de 1992.
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Abstracts

A partir de un planteamiento inicial de la
metodología de las "historias de vida ", se analiza la vida de María
Teresa Codina desde
una perspectiva biobibliográfica. Como se
intenta demostrar, su
trayectoria profesional
en el mundo de la educación le ha llevado a
jugar un papel importante en la renovación
pedagógica en Cataluña
a partir de los años
cincuenta. Entre otras
aportaciones, ha fundado la Escola Talitha, la
Escola de Mestres Rosa
Sensat (junto a otras
personas), varias instituciones educativas en el
barrio de Can Tunis de
Barcelona, etc., siempre
a partir de un compromiso vital en la educación.

Á partir d'un exposé de
la méthodologie des "
histoires de vie ", f'auteur analyse la vie de
María Teresa Codina
d'un point de vue biobibliographique. 11 vise a
démontrer que son par-o
cours professionnel
dans les milieux éducatifs I 'a conduite a jouer
un róle important dans
la rénovation pédagogique en Catalogne a
partir des années cinquante. Elle a notamment fondé f'Escola
Talitha, l'Escola de Mestres Rosa Sensat (aux
cótés d'autres personnes), plusieurs associations éducatives dans le
quartier de Can Tunis a
Barcelone, etc., faisant
toujours preuve de son
engagement profond en
matiére d'éducation.

Taking as its startingpoint the methodology
of "life histories ", the life
of María Teresa Codina
is analysed from a biobibliographic point of
view. As the author
seeks to show., Codina 's
professional position in
the w.orld of education
has led her to play an
important role in pedagogical renew.al in Catalonia since the 1950s.
Her contributions to this
include the Talitha
School, the Rosa Sensat
Teacher Training School
(w.ith other people),
various educational institutions in the Can
Tunis district of Barcelona, etc., initiatives
alw.ays imbued w.ith her
vital commitment lo
education.
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