Paraules pronunciades pel Dr. Moisès Broggi en l’acte
d’homenatge en motiu del canvi de nom de l’institut Sant Josep
de Calassanç
Les qualitats, o millor dit, la categoria d’un poble depèn molt més de les
seves entitats culturals i docents que del seu poder econòmic o militar. Per
aquest motiu m’ha fet tanta il·lusió i considero un tant alt honor veure el meu
nom unit a la vostra prestigiosa institució, una institució educativa.
Quan poc després de la nostra guerra civil vaig tenir ocasió de visitar la
famosa biblioteca de Boston hem va quedar gravat el lema que hi ha esculpit
en el front del seu pòrtic. Una frase que deia: “En el nostre món, l’Ordre i la
Llibertat, sols poden co-eixistir en presència de la Cultura”, cosa que em va fer
entendre la nostra tragèdia. En efecte, sense un cert nivell cultural, no hi ha
democràcia ni convivència possibles.
Això, els nostres recents avant-passats del temps de la República, ho
van entendre molt bé i van posar tot l’èmfasi en el desenvolupament i creació
dels centres culturals i d’ensenyament, i en la formació dels mestres que es
repartiren per tot el país, no deixant poble ni poblet sense el corresponent
mestratge, respectat per tothom, eradicant l’analfabetisme. Es crearen els
Grups Escolars modèlics, com per exemple l’Escola del treball, i es posaren en
pràctica nous mètodes d’ensenyament, com són el Montesori o el De Croly
Com a anècdota que il·lustra aquesta voluntat d’aixecar el nivell
instructiu dels catalans, recordo que quan Prat de la Riba volia posar en
pràctica l’Escola del Treball va cridar a Rafel Campalans que coneixia aquest
tipus de centres en d’altres països on ja funcionaven, per a que col·laborés en
la seva creació. Campalans s’hi entregà amb entusiasme, però li feu observar
que ell no era del mateix partit, al que Prat li contestà que amb la qüestió de
l’educació no hi havia partits. Que la única cosa que importava era la bona
pràctica i el fet que la cultura pogués arribar a tothom.
El bon mestre es aquell que a més d’ensenyar la ciència o la tècnica
que li pertoca, es comunica amb els seus deixebles i els ensenya a pensar,
contribuint així a formar a les persones que el dia de demà han de portar el
nostre destí.
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