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t emp s c; que els ha estat donat,sense obrir e Is ulls. Es com si

caminessin adormits.

Els qui ens hem dedicat d�ant llargs anys a l'ensenyament)
aviat ,davant un nou alumne, destriem les seves condiciorrs ba

siques per a l'aprenentatge. Si t� curiositat,aprendr�; � no

en t�,en el, millor dels casos nom�s fara la viu-viu.I aix0 no

/
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Viure eTIs caneixements,coneixer :per a viure, viure per indagar,

respirar per c@mprendre l'entorn, viure,viure,viure.
Tot es reduira a saber viure. No a saber viure enganyosament,

girat endins,sin6 fent ��esforG per sentir-te,tu)formant
part de l'entorn , dels qm t'envolten cada dia en primer ter

me,i tamb� dels qui s6n' mo]t lluny i potser no' arribaras a

�

cone Lxe.r ma i , pe r-o formen tainbe e 1 te u entorn huma ,

Sabe r viur� es\tan dific il que gosaria dir q LB un munt de gent
<'1'UI 'ytLL percf�, ',TIO es desperta ma i, del tot.Passen per La vida, pel 'tros de

Ii
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,
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vol pas dir que no aprovar� ers cursos; nomes certifica d'en

trada que tot i el saber acumulat,tot i la qrnntitat de temes

que domina, a i.xo no li fa profit en\' esfera que li n
' ha de

fer,q 00 es l' esfera humana ,

Aixo de l'esfera humana pot �mblar pedant, literari � filoso

fic. Tanmateix,es entenedor si pensem que aprendre no es arri

bar a dominar una tecnica 0 disposar de molts par�metres dins
,

l'ordinador cerebral.Es pair)a benefici de ]a conv i.venc Lav t o t

allo que s'apren: I aquesta digesti6,aquesta incorporaci6 al

nostre esser g�obal del que no eren ern princici altre que tro

ssos de pinso intel. Ie c buaL, ens fa pro jectar sobre e J.s al tres

uns pe r-f'Llls me s plens de no saL tres rna teixos, i oferir-nos
.....__.,

mes productivament, mes enriquidament, mes generosament. I al

mateix temps ens fa esser en el m6n de manera responsable.

Al cap i a la fi,en aixQ deu consistir l'educaci6,aquesta

mena de doctrfua,misteri, conquesta,empresa,�e que tots parlen.

I que massa sovint confonen amb l'esco]a, la g�bia.
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Tot d'una l'home inventa l'escola. �nventa la transmissi6

de coneixements per defensar-se del perfil, per c�mbatre les

lirnitacions -el fred,les ferides, la gana,els patiments- al

mateix temps que establia uns codis necessaris per a m. cam-

."

prensio, entre els individus,codis que havien comenqat amb els

signes de les cavernes i continuaren amb els sistemes d'escrip�

tura ,ideografica, sil.labica,jerrrglifica 0 literal.

II Una tribu era -i es -una escola • Entre nosaltres conviuen

tribus en el sentit me s ·instal.lat-a la llengua,es a dir, grup..s
Ii

II

de persones sempre de vida camunitaria i intergeneracional.S6n

els gi t.ano-s , Quin� esc oIa _ tenen els gi tarms ? L' e sccL a de Ila

tribu ,el seu llerrguatge,els seus simbols,costums,supersticionsl
i la transmissi6 de coneixements a traves de ]es persones an

c,�,anes. Invariable • Segura • Indefugible i urn.ca escoJJa. No

mes molt recentment algun� es van integrant ,convertint,en ciu

tadans par-c t.a Im errt com els al tres. La majoria tot el que sa ben

ho saben per la tribu •



Els grecs i �ls romans van crear el pedagog i el mestre.

L'escola no era altre que ]a reuni6 d'aquests components amb

els alumni ( del verb alo,alimentar,fer pu�r). Llavors es van

dictaminar les dues maneres d'apredne : des de la tribu fami

liar i des de l'escola. I durant molts segles als medis rurals

�qB.����d�g�]Le font de saber i d ' educaci6 ha existi t. Fins fa

ben poc a l'escola s'hi anava a aprendre de lletra ( 0 costura)

i a casa s'aprenia l'ofici de pag�s,cuinera,planxadora,fmter,

ramader, pa l.eba , rentadora, • ••

-
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El segle XIX feu c r-e Lxer les ciutats fins a re'oentar-rfe

les rriuralles, iI' augment demogratic s' uni a �':' im�i�r�ci6.
�tescolaritzaci6 ,generalment escassa i poc densa, es va esten

·dre C iamb ella ]]a prensa i ]!' edici6 ). Pero t ambe vahreixer
�J(}..;_ r-

Ia ttiversita�ica,quimica,biollogia,investigaci6,i e17 ceo

Jne1.
eixements van ampliar-se,fent neeessaris/cada cop me� estu-

dis. El pont entre els primers i els terminals serien els estu-

dis secundaris, veritable base de la societat.



Pero tambe el creixement de les ciutats determina canvis de ge

nere de vida,particularment en tot alla que feia referencia a

la perdua de les arrels, al progressiu descoITBixement dels

rituals i dels �ficis directament relacion�ts amb la tradici6,

i fins el trencament amb la natura. Tal com sona: trencament.

1'escola rural permeti�nbona mesura e1 coneixement de l'en�

torn,i el que avui anomenar-I em educaci6 e c o Log i.oa , 'I'ambe al camp

els lligams entre generacions no es perdian tan de pressa,_�t-
i que ja comengaven a fer-se sentir. Els avis i les P8drines

encara dialogaven amb els nets i rie t e s j L e1s _�. bona

p}3.rt del seu cabal de coneixements empirics,a banda el tresor

impagable dels refranys,les can«ons,les dites i les oracions

breus i les jacu1atorieszCom que es criatura,bona mesura,-l'ho

me ca sa b vol casa -Qui no vuLgu i pols que no vagi a ]' era -Ves

te' n Anton , que el qui que da j3. es co mporr, - A la taula i al Ili t

al primer crit.

no ens deixeu

Sant 11uc, Sant Marc,Santa Crel1,Santa Barbara

Val mes boig conegut que savi per coneixer .••-



no ens ha de fer merrye cul tes ni menys im jo r-tarrt s , Ahir ma t e ix ,

uns coneguts tornats dlEscocia contaven,adrniEats,c�m havien

vist unes nccc e s en un p:>ble,on el rru.vi anava vestit arnb el tra

dicional kilt 0 faldilL6: per a una operaci6 tan important com

contreure matriJ;titoni,el'lfestit tradicional. Qui es casa, aqui,

amb�rretina i espardenya de beta? B�, possibles exageracions

a part,ser fidel a la terra es garantia que el bloc compacte

de conciutadans no es r-o.mpra i e abo c i na.ra , i q ill formarem pinya

i ens identificarem • Si no vo�eu vestir-vos tradicionalment,

almenys defe�u a ultr8nga el pa amb tomata i perni� i la ca

sso La de tros, per-que darrera de tot a i.xo hi ha una pa t r i.a ,
<:»

purament i simple.

_.J

L I Educaci6 antig::y
(familiar,amb ' aque l\ a repetici6 de refranys, adquisici6

de costums, jocs, canqons, rituals, desvetllament de secrets

de 11 existencia, mal noms, gua r-Lment s ,
remeis ,I-- feines tradiicio-

na I's , comportava i transmetia tambe , de manera inel1uctable, un

arnor a la terra, que esdevenia el primer patriotisme ,el mes

net
J
i que no calia forrrular en discursos ni proclla,ifles ni mi tings.

El contacte amb la terra,amb' les forwes de vida consuetudinariesJ



de pisos

t.a mbe ur-ba

i ,en el cas de vida sana, es decantaven per l'esport

el conCacte amb ]]a natura era estrictament en cerca

De mica en mica les generacions de mestres urbans ja foren

del tot tirbans, havien nascut i viscut entre el ciment i dins

Ii

d' aire i oxigen, me s q U3 d'insercio .Aquests mestres, es-cepte

en alguns casos clarividents, no estaven en disposicio de fer

recuperar als seus alumnes aquell aprenentatge directe:certament

de tant en tant feien alguna visita al camp,pero no s' hi solia

aconseguir la corrpenetracio • Tot amb tot,els nens educats en

ciutats fan un esdeveniment de tota excursio a fora. Sobretot,

si els mestres 0 monf.Ic rs de l' exc ur-s a o l' han preparada i donan

du�ant la realitzacio,pautes perque els menuts descobreixin.

Aqui rau el secret: coniuir intel.ligentment per a la des

coberta individual. Quan un infant amb dificultats d'aprenentatge

a pr-en definitivament IDa cosa,si a ixb ho ha acons egui t deduint,
/

amb'aquella barreja interior de proces logic i il.lumQrraci6,

se sent felig i �\1e.

Ii

I'

"

I'

I'



r es un patrimoni compartit amb d'altres, al mateix temps qUle

ens sentim ,nosaltres,patrimoni de la naturalesa, Ii pertanyem,
i no podem rebelar-nos contra ell� ni contra les seves lleis,

que son inscrites en un pIa evoJJutiu dins el qual en un moment

determina t no-sa L tres van inserir-nos.

La naturalesa es la miKlor de les mestres. Quan els romans

deien que la Hist�ria era mestra de la vida) ignoraven qrn

arribaria un dia que hauriem de tenir una cura especial del

medi ambient,perque la pressio de la raGa h1.IDana sobre totes

les especies,l'aigua,la geologia i la geografia,faria peri11ar

un equilibri que semblava etern.

He drt que la natura es la millor mestra : no he dit la millor

professora: la diferencia entre un professnr i un mestre es que

el profess�r et fa ayendre; e1 mestre et fa sere La ,,-araula

mestre ve de magisterq,que al seu torn indica grandesa, � ;

mentre que el professor,etimolbgiaament as el que et presenta



Ja es p,ot veure clarament que qUl us parla s'inclina del tot

per un ensenyament que faci comprometre qui apr-en en vivenc i e s

il.luminadores i que alhora Ii faci prendre consciencia d'esser

una part,ell/ella, d'allo que apren. Arribar a ser conscient de

La biosfera,amb el respecte q us tata l
.........
a creaci6 meteix/ �s cla

r-ament j.um proc.i,$ educatiu.

Proces que nom� es contemplat de lluny per les escoles

m�ltiples en que em hem 'di�idit : escola rigida,escola laxa,p�

b.La caj.pr-Lvada j d
' empresa,parroquial,d' educaci6 espe.-t..kdL..•.• i en

canvi les escoles de la natura compleixen rrolt mes adequadament

aquell desvetllament de la consciencia de cara al m6n creat,i

�on el complement ideal de la instrucci6 llibresca 0 de les ac

tivitats ludiques d'ambit tancat de la ciutat,

Per una altra banda, el fons de llibert�t que viu al �s

de tota persona ,troba realitzaci6 nomes en la flexibilitat q �

.



escollida lliurement. En efecte,l'escoilia tipica "de cursos " .es

o b liga toria i ofereLx , fonamentalment ,assignatures. Pregun tada

una noia ,a proposit del segle XVI en unes lliGons d'historia

sobre q ill era Miquel .Angel respon, en to de protesta, q te a lLo

InD' toca",perque allo· correspon a Historia de l'.Art.

Aquestes compartimentacions desapareixen b�n tros a l'escola

de la natura,on les diferents activitats estan connectades per

18. co�mpQ.___nent de vi tali ta t i reali ta t arran de terra q re compor

ten: les plantes hi e s t an r-eLac Lonad e s amb els animals, a o ue s t s

.

11 b 1· tIt
o. d.e r e.s i dUB

1 aque es am e s a.nae c es, e s pr-o c e s s es nu r-a c a onai s soon po-

sats a l'abast del visitant en a]lo que tenen d'espontani i en

allo qua adquireixen d'assistit; la globalitat dels processos

atmosfericsvitals posats en relaci6 igualment amb els fenome�
i climatologia .••

L'educaci6 que aixo representa porta implicita una "urbami

tat"un camportament reverent i alhora amic enfront de ]a natura;
\ .

que esdeve,slmplement,allb de que formem part. Per tant,patrimoni.

o



coses al davant. Ja es util l'existencia dels professors; pero

tots nosaltres recordarem algun' dels que vam tenir que reanment

feia de mestre,ens feia sentir persones, responsables,ens desvet

llava cohsciencies ole comunitat i de personalitat propia. El

mestre t' 0m.ple. Amb ell 0 ella t ' hi tro-bes be. Qual s.,.__,evo 1 cosa

que diu es fragment d'aprenentatge i penyora d'assjrnilaci6 .Mai

no t'agafa mandra,amb un mestte de debao Repeteix names l'im�res

c :indible dels primers punts per tal que l' aprenent, arran de

la segona 0 tercera insinuaci6,dedueixi.

L'escola rutinaria -0 el professor rutinri,perque m'agrada
en el terreny educatiu parlar sempre de persones - no fa deduir ,

per-que ni tan ao Le nco fa observar. Nb fa molts dies) per l' antena

parabalica contemplava els preparatius que a la nnu-esc�lalita-
A. V€.S?"'-Lcc.[ ,

liana feie� per rebre mmmmmmm uns nens i nenes d, un col.lagi

que visitarien el veler. Waig pensar per un instant que aquella

visita,segons e1 poder de seducci6 dels quR havien d'explicar-la,

resultaria pedant, carre-gosa i enfarfegada o,pel contrari, 'ttil,

desvetl}adora i que passaria en um buf.



No n'hi ha frou amb veure per la TV els costums de la lludria

o la repro....::_.,ducci6 de la torfuga. La civilitzaci6 de 1a imatge

ha volgut substituir el ll�e����gr�es modernament esta substi
i l'observaci6

tuint la �ontemplaclO per un seg ui, t d,' ima t,g,es r-a pa de s , La deforma-
_

Cal fer infants desperts. Algu podra pensar que no tinc en

compte com son d'espavilats els menuts avui dia : nQ) confonguem
atabalament i rapidesa d'interpretar imp'actes am� desvetllament.

Estic d'acord que avui els nens entenen tot segmt els codis

rapids,no literals ( circulaci6,electronica )pero C(l»m que tambe;
per un altre costat(estan mancants de concentraci6,corren el

risc de no saber contemplar, que es ben diferent de veure. QW.ID

contemplem pO....__sem en joc que loom me s q�e els ulls,hi a pt.Lquera

refle«io,continuum deductiu _imaginaci6 ••• fin� fa�sia.A mes a
�'

me s , si l' infant es troba enmig de la natura, +o.t aLl.o que veu es
II

viu •



ci6 de la realitat hi es evident,tant pel cant6 de la viQ)lencia

( per tal c�m la guerra de veri tat ,real, es mes dura que les

seves mateixes .ima t.g e s ) com pe]L cant6 de La canstataci'o i el.

..."

n

contacte. Aquells nens per fi van pilider tocar un cavalTI,observar
e 1 niu de caderneres, veure el pop ados pams quan van posar-se

les uJLJ.ieres submarines,i batre i moJLdre ?ersonalment el gra dl

una espiga_ I aixQ no P<IDt donar-ho l'explicaci6 oral, l' escrita

rra una cinta de video__

Tenim doncs,esc�les de la natura, 0 grarrBes -escoles. Completen

1 I educaci6 ciutadana , c Lasa , intel.lect ta L , de joc en certa for

ooreprimit/i li obren horitz@ns. Ara voldria saber si hi ha hagut

mestres i escolies que hagin portat el seu alimmnat a diferents es

coles de la natura :una a1camp rural,una a la costa, una a la mun

tanya _ A totes elles, vuJ.ll dir : la circulari ta t de 1 I

experi enc La ,

en aquest cas, seria perfecta,i la imatge del m6n· rratural que

els joves obtindriem prou variada perque fos mes educativa.

Pensem-hi. Parcs zoologics, r�serves, safaris, escoles de natura,
co Ls Lec c i.eris bo tan.Lque s , observatoris meteoroJlbgics, oficis arte-

5;J.n.£lf



Se n'ha parlat massa,de lleaucacip : des dels qui pro

cLamern que cal torn�f. als me to de s antics mem4''t'istics i de

rigor discKplinari la.5$avtt: peb:. que proclamen -i pr-ac t Lquern -una

total lllibertat per a l'alumne,fins a la tria -0 invenci6-

del programa.

Com si 11 educaci6 fos un e squaaa ,un marc intangible

dins el qual encabir tota mena de nois i dones ferrrt-las

�riffior abans, psssar per una farma reductora 0 engrandidora

per tal que tots tinguin La mateixa mi da , Ccmcebre l' e ducac i6

com una pre-existencia,un model de societat per als petits i

joves �s,simplement, aberrant. ComCebre l'educaci6, per altra

banda, com una seguida de portes obertes que menen no sabem

on,�s una altra equivocaci6 i fa�.lacia. Com e�tot, cal tro

bar el pmt mig just ,equitatiu i saludable. Ni ezcessiu ri

gor rri descordament ,ni suma Unica de coneixements ni invenci6

del curriculum a cada
.

stant "

, L, sobretot, fer prendre cons-

. ,



ciencia que som en e} m6n • Diuen que el tipus romantic, dLS

baratador,es el qui es pensa ser el centre del m6n ; al cant6

o po s a.t , el tipus cl1assic errt en que ell forma part del m6n, i

que avanQa amb els altres essers humans,i amb tot el que con-

figura aque s ta creaci6 que massa en peri11 esta.

Les escoles de la natura, les granges, els campaments ben

planejats, els viatges d'observacio' del m6n natural,contri

bue ixerre datar L' home i ]]a dona en creixeme Itt, de la perspec

tiva raonable de l'univers. Per salvar l'entorn fa mes una

co nvivenc ia setmanal en un lloc com aquest qlilE totes les cam

panyes hagudes i que s'inventaran.

Cal dir,per acabar,que a l'escola de ciutat, a 18 rural i

a la de la natura, el q te i mporta es que hi hagi persones,

perque allb que mes be capta 11 infant i el jove es l'actitud

personal del mestre, educador ,monitor ...

Aquest em penso, es el pou d'aigua bona qw en aquest
.

5emp t""( � pHrf,J-Lndr e t pot
_

. -

,com ens ha estat saludable aquests

primers de u anys.


