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Benvolguts lectors,
En els darrers anys cada vegada més infants han tingut l’oportunitat d’accedir als serveis d’educació infantil, i també cada
cop des d’una edat més primerenca. O, per dir-ho d’una altra
manera, cada vegada més la primera infància es desenvolupa
en serveis i institucions. Aquesta tendència ve acompanyada,
i de vegades troba la seva raó, en la creença que els serveis
infantils no només són uns espais agradables on els infants es
troben i fan amics, sinó una necessitat perquè no es malmetin les seves oportunitats de futur. Perquè els infants també
necessiten aprendre, saber llegir i comptar –com abans millor,
han de preparar-se per fer... farina?
Segons la dita: «Qui matina fa farina». En aquest número qüestionem aquestes polítiques educatives «matineres» per diverses

Consell de redacció

Sumari

raons. La més important és que la velocitat és només un aspecte
qualitatiu del temps i probablement no és el més valuós. N’hi ha
prou de pensar els greus problemes que la manca de sostenibilitat provoca al nostre món. Altres aspectes del temps com la lentitud encaixen perfectament amb la profunditat, la concentració o
la perseverança. Tots ells elements amb què podem descriure tant
la qualitat humana com la professional en tots els sentits.
Així, aspirar només a la velocitat i a arribar a temps –el
temps de qui?– no és el que voldríem fomentar. Ni per als
infants ni per als matiners. Els matiners sempre fan farina?
Què podem dir dels sacrificats serenos? Què significa per a
ells «matinar»: llevar-se de matí, o llevar-se de nit? No fan
pas farina ells, oi?
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Perrine Humblet i Marta Guzman
© VBJK - Caroline Boudry
Quan decidim parlar del tema del temps, no pretenem simplement fer un elogi de la
lentitud. Es tracta més aviat d’interrogar-se sobre aquesta dimensió essencial per a
aquests éssers en desenvolupament que són els infants, mentre que el temps sembla mancar a tots els adults. No sospitàvem que cada autor a qui demanaríem una
contribució per fer aquest número començaria amb una declaració personal sobre el
temps, ni fins a quin punt aquestes serien múltiples.
Aquesta qüestió impregna el centre del discurs sobre la nostra societat, de vegades amb un punt de nostàlgia d’un món imaginari, de vegades amb un sentiment
de culpabilitat o de fracàs davant el món actual, o, per contra, amb un to d’exigència per reprendre el poder sobre el temps i recuperar la llibertat. En efecte, els
ritmes, les seqüències, les durades i les velocitats vénen determinades per la
societat i s’imposen tant als adults com als infants. Els ritmes s’acceleren, es
«racionalitzen». El moviment general actual és el d’una acceleració de les temporalitats que s’encarna en les noves tecnologies de la informació, però no únicament.
També és aplicable a l’organització del treball i les formes de producció, als transports i les comunicacions. El més destacable pel que fa a la infància es refereix als
estrets vincles entre el món del treball –el temps del treball– d’una banda, i la vida
familiar –el temps familiar– de l’altra. No només hi ha un lligam molt estret entre tots
dos –l’organització del treball sempre penetra en la vida privada–, sinó també amb
els valors, com per exemple el de la flexibilitat, la urgència, l’acceleració, l’esforç o
la prioritat del curt termini. Pares flexibles, infants flexibles.

«Avançàvem lentament per un camí de
grava car, segons la divisa dels patagons,
anar de pressa és la manera més segura
de no arribar, i només els fugitius tenen
pressa» (Luis Sepúlveda, 2012). Invocar
la saviesa de la lentitud pot entendre’s
com una forma de resistència a les contradiccions de la vida social. El tema del
temps també es pot declinar en termes
de desigualtats socials. En aquesta
època de crisi econòmica i social, el
temps sempre és insuficient per a les
famílies econòmicament actives, mentre
que està mancat de sentit, d’estructura i
és font de desocialització per als aturats i
els treballadors temporals.
És interessant subratllar que algunes
polítiques públiques es prenen seriosament aquesta qüestió. El 8è informe
sobre la família del Ministeri Federal
alemany està dedicat al «Temps per a
la família – la política del temps com a

oportunitat per a una política per a les
famílies». Millorar la sobirania de les
persones sobre el temps; millorar la
coordinació del temps en família: treball, escola; compartir la gestió del
temps entre generacions... són els
títols d’alguns dels capítols que conté.
També és el cas d’un programa de prevenció de maltractaments, YAPAKA.be,
que sempre formula el leitmotiv de les
campanyes destinades al gran públic
amb les paraules: «Donem-nos temps
per... viure junts», per «...treballar
junts», o per «...pensar junts».
Els infants estan sotmesos a constriccions de temps generades pels adults, i
aquestes constriccions de vegades no
tenen cap sentit per a ells. Però el
temps dels infants no és el temps dels
adults. De quina manera els professionals de la primera infància han fet front
a aquesta qüestió per tal de resistir?
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En aquest número us presentem un seguit d’articles
que, com un calidoscopi, ens permeten mirar el concepte de temps des de diferents colors i formes; perspectives i mirades que aborden el tema per tal de
conèixer experiències diverses, punts de vista que es
complementen i que construeixen la realitat que ens
envolta i que, alhora, ens convida a reflexionar sobre el
temps dels infants i dels adults.
Trobareu reflexions sobre què vol dir educar en la
societat actual i quin és el paper de les escoles avui en
dia (Mantovani). La importància del quotidià i de totes
les accions relacionades, així com la importància de la
construcció del temps per estar junts i per estar presents (Barbosa).
Quin paper té el mestre i com gestiona el temps a l’escola, és un aspecte que no hem volgut oblidar en
aquest número: oferir temps als infants i saber esperar
(Vitali), l’exigència de l’adult versus el temps que
necessita l’infant (Tardos), l’organització dels centres
educatius (Lotta De Coster/Blanchard) i altres propostes que els infants poden fer en el seu temps lliure
(Amerijckx).
Temps i espai (Bosch) es donen la mà per caminar plegats i construir una escola que fuig d’antics clixés, on
aquestes dues variables es combinaven per tal de crear
escoles uniformitzades, poc creatives, en què el resultat
prevalia per damunt del procés. Volem mostrar el temps
com a testimoni de moments de relacions, de processos
i no només de resultats (Jansà), on es respecten els ritmes perquè el temps no és rígid, sinó flexible i emmotllable a les diferents situacions i individualitats.
Hem trobat interessant incloure també altres veus i
moments educatius per oferir diversitat al debat: el paper
que poden jugar els avis en relació amb l’acceleració del

temps que vivim (Bastian) o les reflexions
dels pares i les mares (O’Grady).
També podreu conèixer algunes experiències (Torino, Schuhl), encara que, cal dirho, no ens ha resultat fàcil trobar gaires
propostes pràctiques a l’escola coherents
i respectuoses amb els ritmes de l’infant.
Potser caldria preguntar-nos per què
comptem amb tan poques experiències
arreu d’Europa; és un deure pendent dels
professionals de l’educació, potser?
D’altra banda, hem volgut ser també
curosos a l’hora de triar les fotografies
que il·lustren els articles. Volem mostrar
infants que juguen amb el propi temps;
nens que gaudeixen de temps per fer
descobertes, temps per mirar i, per què
no?, per no fer res. Temps per estar amb
els altres i també per estar sol. En
resum, temps per créixer.

Perrine Humblet és directora del CRISS
(Centre de Recerca Interdisciplinari
Perspectives Socials de la Salut) de la
Universitat Lliure de Brussel·les. Editora
de la revista Enfants d’Europe.
phumblet@ulb.ac.be
Marta Guzman és mestra d’Educació
Infantil i psicopedagoga. Responsable de
la revista Infància a Europa.
martaguzman@rosasensat.org
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Maria Carmen Silveira Barbosa
Aquest text s’interroga sobre la quotidianitat i sobre l’experiència de la infància
que oferim als nostres infants i parla sobre la importància de pensar-la dins una
cultura del goig de viure
La infància és quan encara no és massa tard, quan encara estem disponibles per
sorprendre’ns, per deixar-nos encantar. Gairebé tot s’adquireix en aquest temps, en
què aprenem el sentit mateix del temps.
Mia Couto
El temps accelerat, temps del capital
A finals de la dècada de 1970, Felix Guattari ens va oferir una important reflexió
sobre l’escola infantil. L’escola infantil, deia, és un espai d’iniciacions i, en aquest
moment de la història, la iniciació fonamental per als infants és la d’inscriure’s en el
temps, però no un temps qualsevol, sinó el temps accelerat del capital.
Sens dubte, en aquell moment no era evident per a nosaltres, els mestres, l’impacte que la reconfiguració del temps i de l’espai en els darrers trenta anys, amb la seva
lògica de velocitat i de consum, exerciria sobre la nostra vida quotidiana i sobre les
experiències que podien viure els infants de les noves generacions.
El procés econòmic de producció, de rendibilitat, de racionalització, de mesura i
d’acceleració del temps ha tingut repercussions sobre les nostres concepcions de l’educació. Aquests darrers anys hem pogut observar en les escoles infantils –malgrat
la seva aparent (im)productivitat econòmica– la presència del temps del capital en
forma de pedagogia implícita.
Les manifestacions d’aquesta pedagogia són múltiples: la prioritat atorgada a la realització de tasques que resultin en productes avaluables, l’alfabetització precoç, l’oferta de disciplines com les llengües estrangeres i la informàtica, així com l’organització de processos d’avaluació a gran escala per tal de comparar i classificar, amb
l’objectiu principal de qualificar-se per al mercat. Per organitzar el seu temps, les
escoles inventen subterfugis: cronogrames, horaris, rutines suposadament per controlar el temps. Aquest temps es considera únicament com a cronològic, lineal,

seqüencial, fragmentat, un temps que
es limita a transcórrer i a disposar la
productivitat. Aquest temps, característic de les relacions capitalistes, malmet
la vida quotidiana i empobreix l’experiència de la infància.
Una altra percepció del temps
Per repensar el temps de l’educació de
la petita infància en la quotidianitat, és
indispensable trencar amb la idea del
temps lineal i amb la dinàmica d’acceleració imposada pel sistema capitalista. Aquesta acceleració priva de sentit
allò que es realitza a l’escola.
Paradoxalment atorga, efectivament, la
sensació que hi ha un gran nombre de
tasques a realitzar, però crea un sentiment de fracàs pel que fa al sentiment
de realització personal i professional
dels adults, així com de derrota en referència a l’educació dels infants.
Una manera de trencar amb aquesta
temporalitat capitalista és reflexionar
sobre altres accepcions del temps, com
la dels grecs, on trobem també el chrónos –el temps successiu del passatpresent-futur–, el kairós, és a dir, l’instant, el moment crític, l’oportunitat,
que cal distingir de l’aión, és a dir, el
temps entès en termes d’intensitat, de
durada.

De la mateixa manera, els antics
mesoamericans havien inventat calendaris que permetien comptar el temps
de forma no només diacrònica, sinó
també sincrònica. Podem citar també
alguns pobles amazònics contemporanis, com el poble Krahô, on, sobre la
base de l’univers simbòlic, el temps es
concep com una força que produeix la
vida, a través del seu flux i les seves
alternances: sortida/posta del sol;
sequera/pluja; temps solar (ràpid) o
lunar (lent); el temps és creació.
Trobem també el temps «no pensat»,
com en la tribu dels Amondawa.
Aquests, si bé comptabilitzen els esdeveniments de manera seqüencial, no
separen el present del que succeeix en
altres moments.
Aquesta diversitat cultural en la
comprensió del temps pot ajudarnos a reflexionar sobre la seva interacció amb els models de societat i
sobre les maneres d’oferir als més
petits una experiència d’infància.
La quotidianitat es construeix en
la vida col·lectiva
En l’educació infantil, la vida col·lectiva
s’estructura en la quotidianitat per mitjà
de certes variables. Podríem començar
dient que la manera d’organitzar els
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detalls, la gentilesa, l’expansió de l’ésser. En un mot, la delicadesa no negociable de la vida. La narració per construir el temps; tenir temps per crear
narracions. El temps es construeix a través de la narració.
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espais (mobles i accessoris) o de posar el material a disposició del grup (jocs i joguines, objectes quotidians, material
artístic, científic i tecnològic) representa les possibilitats d’acció i permet establir les relacions de vida comuna entre adults
i infants.
Cada membre del grup aporta una experiència cultural,
social i emocional diferent, sigui un bebè, un infant petit
o un professional. Així, cal temps perquè aquest espai,
amb aquestes persones i les seves experiències, esdevingui un entorn –un lloc– de trobada i de construcció
d’una vida comuna.
El temps és una variable que imprimeix un moviment, una
energia, un ritme perquè els infants i els mestres puguin
viure amb intensitat l’experiència de la vida col·lectiva en
la quotidianitat. És el temps el que crea la dimensió de
continuïtat, de durabilitat, de construccions de sentit per a
la vida, personal o col·lectiva. Però existeixen altres
camins, altres maneres de veure, de ser i de fer. És fonamental incorporar en les pràctiques de la vida quotidiana
altres maneres de concebre i de produir el temps, formes
que trenquin amb una lògica temporal única.
Construir temps per estar junts i presents –amb els
infants–, atents, interessats, tranquils, diligents tot vigilant de no ser intrusius.
Són petits actes quotidians, realitzats conjuntament, els
que permeten construir-se un món real i un món imagi-

nari i inventar formes de vida més àmplies, lligant l’art
de fer amb l’art de viure. Els infants aprenen amb els
adults maneres de comportar-se i de ser en relació amb
el món, creen els seus estils d’existència. Tenir temps
per escoltar una poesia, una música, una veu, imatges,
idees, amplifica les sensibilitats dels infants. La quotidianitat com a lloc de ritual, de repeticions, però sempre amatents a allò extraordinari que sorgeix en allò
quotidià.
El temps dels infants a l’escola no pot reduir-se al
«temps que passa». Mereix ser un temps sentit, viscut
amb una intensitat aiònica per constituir una experiència d’infància. Amb l’ajuda dels mestres, els infants
aprenen a decidir com utilitzar els seus temps –personals i col·lectius–, a alegrar-se de les seves possibilitats,
a crear esdeveniments. És el que crea, en cada infant,
reserves d’entusiasme que l’acompanyaran al llarg de
tota la vida, en la seva alegria de viure, d’estar plegats,
i d’aportar, conjugant la seva singularitat amb la potència del col·lectiu, la novetat al món.
La vida quotidiana està impregnada de la vida política,
a través de l’art de fer i d’actuar, a través de les relacions entre les persones. Té, doncs, també, un rol ètic:
creació de relacions respectuoses amb l’alteritat, formació de la memòria. Explicar històries i transmetre l’experiència oferint plaer estètic, suscitant l’atenció pels

Viure la quotidianitat amb goig
Com afirma Boaventura Santos (2012),
«el neoliberalisme és abans que res una
cultura de la por, del sofriment i de la mort
per a les grans majories. No se’l combat
eficaçment si no se li oposa una cultura
de l’esperança, de l’alegria i de la vida».
Penso que és aquesta cultura la que cal
crear i suscitar en els infants en la quotidianitat de les escoles. Viure una vida
justa, digna i joiosa i recordar, com diu
Mia Couto, que «qui parla del temps, parla
de l’espera i de la seva germana bessona,
l’esperança».

Bibliografia:
COUTO, Mia. E se Obama fosse africano?
Rio de Janeiro: Rocco, 2012.
SANTOS, Boaventura de Sousa.
«Democratizar, desmercantilizar e
descolonizar», Página/12. Buenos Aires,
12 d’abril de 2012.
(www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/
4-191658-2012-04-12.html)
Maria Carmen Silveira Barbosa
és professora a la Universitat Federal
de Rio Grande do Sul, editora a Brasil
de la revista Infancia Latinoamericana
licabarbosa@ufrgs.br
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Marta Korintus
Segons la investigació, el coneixement temporal personal fonamenta l’adquisició progressiva del coneixement temporal convencional, és a dir:
• les unitats de temps: els minuts, les hores
• les expressions lingüístiques referents al temps: la conjugació dels verbs
• les eines del temps: el rellotge, el calendari
«Espera un moment!»
«Demà anirem a veure l’àvia.»
«Dinem a les dotze.»
«Primer, anirem al parc, després, comprarem alguna cosa per menjar.»
Ja de ben petits, els infants senten constantment aquestes expressions, i d’altres de
semblants. Fins a quin punt les comprenen, realment? Què saben? De quina manera els infants poden aprendre i utilitzar el llenguatge relatiu al temps? Com arriben a
comprendre el temps i a desenvolupar els conceptes temporals?
Diferents investigadors han abordat la qüestió del temps des de perspectives diverses. Piaget va estudiar el desenvolupament dels conceptes temporals centrant-se
en la comprensió de la durada i les relacions lògiques entre el temps, la distància
i la velocitat. Dins d’aquest marc s’ha realitzat una important quantitat de recerca,
que parteix de la hipòtesi que els infants han de construir el concepte del temps
sobre la base d’informacions relatives a la velocitat i la distància. Altres tipus d’estudis del desenvolupament –segons la tradició sociocultural– s’han centrat en l’estructura i la naturalesa del domini temporal i en el desenvolupament de conceptes
temporals, així com en l’aprenentatge i la comprensió dels termes relatius al
temps. Les teories socioculturals subratllen la importància dels efectes de la cultura en l’individu i consideren el desenvolupament cognitiu dels infants com a
indissociable del context de les relacions socials i de les «pràctiques i instruments
socioculturals».

Teoria de la representació dels esdeveniments
La teoria de la representació dels esdeveniments formulada per Katherine
Nelson –que considera que el desenvolupament del coneixement i dels conceptes temporals forma part integral de
la representació del món que es fan els
infants (Nelson, 1986)– ha estat el
marc teòric sobre el qual es basa l’estudi del coneixement temporal en els
infants hongaresos.
Segons Nelson, els resultats que aporta
la teoria de la representació dels esdeveniments suggereixen que els conceptes temporals en els infants es desenvolupen a mesura que les seves experiències personals (el coneixement del
temps suscitat per una relació personal)
es coordinen amb el sistema temporal
convencional de la cultura concreta en
la qual creixen. Els infants adquireixen
progressivament la manera de representar i mesurar el temps, i al llarg d’aquest
procés, el coneixement es construeix
sobre la base d’experiències anteriors.
Els infants petits coneixen la seqüència
dels esdeveniments familiars i aquest
coneixement els serveix de base. Fins i
tot els nadons indiquen, sovint a través

d’expressions de malestar, que s’adonen que s’ha produït un canvi en les
rutines quotidianes. Els esdeveniments
se situen sempre dins un context social,
dins el marc d’una situació temporal i
espacial particular. El món de tot infant
petit està organitzat pels adults, que en
regulen els esdeveniments.
Els objectes formen part de situacions
precises, serveixen com a elements que
troben un lloc particular en una situació.
Segons la teoria de la representació dels
esdeveniments, l’infant construeix
representacions d’esdeveniments familiars, ben estructurats, que tenen lloc en
el temps. Aquestes representacions
s’organitzen en termes d’accions
seqüencials que impliquen alhora el
mateix infant i els altres. Comprenen
també algunes representacions de la
freqüència de l’ocurrència, i tenen un
principi i un final. Aquesta teoria constitueix, doncs, una bona base per interpretar les referències al temps que l’infant sent quotidianament.
El desenvolupament dels conceptes
relatius al temps
La consciència del temps està lligada a la
consciència del canvi. Els ritmes biològics
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com despertar-se, menjar i dormir s’ordenen d’una manera previsible i proporcionen així les primeres experiències
de successió temporal i de durada a partir de les quals els
infants comencen probablement a desenvolupar la noció
del temps. Els esdeveniments són funcionals en la vida
dels infants. Per a ells és important saber què passa i en
què consistirà la jornada. Els esdeveniments destacats,
com els àpats o el bany, constitueixen el marc que els
ajudarà, a la llarga, a comprendre el món. Els esdeveniments d’una rutina se succeeixen en un ordre relativament estable i la recerca ha documentat abundantment
el fet que els infants coneixen les seqüències dels esdeveniments (Nelson, 1986).
Seqüència, durada, lloc temporal, límits, velocitat i
freqüència són tots conceptes que apareixen en els
esdeveniments que marquen l’experiència dels infants.
Les dues dimensions més sovint utilitzades per descriure el temps són la seqüència i la durada. Totes

dues constitueixen una experiència de base. La perspectiva temporal s’identifica també en termes d’esdeveniments. Sembla que la localització temporal, o el
fet de localitzar els esdeveniments en un punt precís
del temps, apareix d’una forma força natural en els
infants. Sembla que copsen i comprenen la posició
relativa (per exemple, primer... després...) que prové
de l’ordre dels esdeveniments. Sovint utilitzen esdeveniments com a punts de referència quan parlen del
moment de certs fets (per exemple, les típiques respostes a la pregunta «Quan és el teu aniversari?» són
«Després de Nadal», «A l’estiu», «Al mateix temps que
la mama»). Les localitzacions temporals més abstractes i no vinculades a experiències particulars són més
difícils de comprendre i d’aprendre. «Ahir» i «demà» en
són dos bons exemples, perquè els infants les senten
molt aviat però no les dominen fins a una edat més
avançada. Fins i tot quan sembla que les utilitzen

correctament, molt sovint «ahir» significa qualsevol moment passat i «demà»
qualsevol moment futur. Els límits
també estan marcats temporalment;
per exemple, «és hora d’anar al llit»,
«quan et despertis». La velocitat i la
freqüència també estan lligades als
esdeveniments, la majoria de vegades
(per exemple, de pressa, una altra
vegada, la propera vegada).
Com que estan representats en el
coneixement basat en l’experiència dels
infants, els esdeveniments semblen formar una base per comprendre el temps
i aprendre les seves expressions lingüístiques. Els conceptes temporals s’aprehenen inicialment en aquest marc, són
intrínsecs als esdeveniments. Així, se
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suposa que el coneixement personal del
temps és previ, des del punt de vista del
desenvolupament, a l’adquisició dels
sistemes temporals convencionals.
Aquests sistemes comporten unitats de
temps com les del calendari, com els
minuts i les hores, expressions lingüístiques com les conjugacions, i eines, com
els rellotges i els calendaris. El sistema
temporal convencional és objectiu en el
sentit que és públicament observable i
constitueix un sistema de referència
convingut, però les unitats i les referències que s’hi fan són arbitràries, en la
mesura que els seus significats poden
variar segons les cultures. «L’hora de
dinar», «l’hora d’anar al llit», poden variar
segons les famílies o les cultures.

El llenguatge del temps
El llenguatge juga un paper central en el desenvolupament de les nocions del passat, el present i el futur. Els
infants distingeixen primer entre el present i el no-present (ara i no-ara) i comencen a aprendre l’ús del passat
i del futur cap als dos anys. Els adults comencen a compartir el «no-present» amb l’infant fent referència a
esdeveniments passats o futurs.
A Hongria
Un estudi sobre el coneixement del temps en els infants
hongaresos entre 2 anys i mig i 6 anys coincideix parcialment amb un estudi americà fet per Nelson. Els
resultats d’Hongria donen a entendre que existeixen
diverses maneres d’adquirir el coneixement temporal en
els primers anys. En concret, el parvulari juga un paper
important en aquesta adquisició, on progressivament
s’introdueixen en el currículum els dies de la setmana,

els mesos, la data, etc., i on les mesures convencionals
del temps s’utilitzen en relació amb cada activitat quotidiana.
Bibliografia
NELSON, K. Event Knowledge, Structure and Function in
Development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum,
1986.

Marta Korintus ha treballat com a investigadora i com a
experta en educació i atenció a la primera infància a
Hongria i a escala internacional durant més de 30 anys. Els
seus interessos se centren en infants de fins a tres anys.
És editora a Hongria de la revista Infància a Europa
mkorintus@hotmail.com

OCTUBRE 2013

Les paraules del temps

10

Laboratori teatral A Caval Teatro de Torí
Quina idea es fan els infants del temps? Què en pensen, què s’expliquen, com
s’imaginen el temps que passa, el temps a l’escola i a casa, i el seu futur?
Com arriben a imaginar el concepte de temps, com intenten mesurar-lo o
representar-lo? Quina mena de símbols i de metàfores i en quina quantitat
podem inventar, copiar, transformar per representar el temps?

© Laboratori teatral A caval teatro - ITER - Ciutat de Torí
Als infants els agrada donar forma a les seves idees i comunicar-les, i és precisament
la relació entre ells el que els permet construir coneixements i interpretar la realitat.
El treball proposat pel Laboratori ha permès sondejar i recollir les reflexions dels
infants observant-los mentre treballaven, concentrats en el projecte.
...i que siguin sempre els infants qui donin forma a les coses
en lloc que les coses donin forma als infants.
Loris Malaguzzi

El projecte
Dins el marc del Laboratori teatral A Caval
Teatro del Centre Cultural per a l’Art i la
Creativitat d’ITER1 de Torí, infants de 3, 4
i 5 anys i els seus mestres han volgut
investigar sobre el tema del temps, a través de la mirada dels infants, per intentar
després fer-ne una acció teatral.
El projecte pretén reflexionar sobre el
temps, buscar una definició, mesurar-lo,
recordar, imaginar, plantejar hipòtesis,
dissenyar el futur; esperar, deixar passar
el temps, córrer i aturar-se. L’objectiu és
tenir una experiència concreta del
temps, de les seves seqüències i ritmes;
es tracta, finalment, de posar-lo en
escena amb vestits, màscares i objectes
que puguin representar les idees, els
pensaments, els sentiments dels infants
i dels adults que hi participen.
El mètode es basa en la presa en consideració i la valoració de les idees de
cadascú, de la manera de ser i de sentir que atorguen a tots –infants i adults–
la facultat de representació, de suposició i de verificació, d’observació i de
reflexió, així com de formulació de
noves hipòtesis. Els infants reflexionen i

experimenten uns recorreguts autònoms i desenvolupen nivells de reflexió
i d’abstracció emocionants, commovedors. Debaten i donen via lliure a la
imaginació. Així, l’escenari del temps
creix a cada trobada gràcies a les aportacions de tots, en moments d’ideació i
de construcció individual i col·lectiva.
La finalitat teatral s’acompleix a través de
la mateixa organització de l’espai escènic i
reposa sobre la producció inventiva i narrativa que se’n desprèn. L’espai així construït
no és només un decorat escenogràfic,
sinó el mateix continent de la representació simbòlica i artística del temps.
Què és, el temps?
Heus aquí algunes definicions extretes de
converses amb els infants. Molt sovint
aquestes declaracions han ocupat bona
part del matí, perquè les hipòtesis s’encadenen en una producció contínua, sovint
amb verificació immediata. Així, per exemple, s’han improvisat instruments de
mesura sobre la marxa. Rellotges de
sorra, cintes mètriques, ritmes, ens han
servit per descobrir les durades inesperadament llargues o breus.
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No tenim temps quan la mare treballa
molt i em ve a buscar tard a l’escola.
El temps és lent i ràpid i jo el dibuixo
amb un cercle i fletxes.
El temps és un cotxe que arriba molt de
pressa, es fa petit i després s’ha d’aturar.
El temps és quan fa calor, que el temps
passa i després arriba el vent.
El temps és una espasa que va molt de
pressa i se’n va a caçar tigres i lleons.
El temps és quan no arribes tard... si
perds el rellotge, arribes tard i ja no hi
ha temps.
Afanya’t, afanya’t, no tenim temps: la
mare té poc temps... jo en tinc més.
En l’espectacle, hi havia un temps, un
temps abans que tot, un temps abans
de les sabates, abans de les cases,
abans fins i tot d’arribar només a les
pedres i a la guerra.
Quan algú no fa res i espera que arribi
algú per jugar.
És una cosa que passa.
També hi ha una cançó que parla del
temps.
És un rellotge que gira.
És una cosa en què no fem res.
El temps sempre passa, no dorm mai.

el present és l’hora mes bella, el futur és
astronauta.
Heus aquí un exemple de l’articulació
temporal dels infants. No hi ha incertesa: cada hipòtesi definida a força de
reflexions i assajos s’abandona sense
recança per abraçar amb certesa una
nova definició, oferta pels companys o
per l’evidència d’una demostració. Vam
demanar als infants quin era el seu
record més antic, quina cosa és el present i quina cosa és el futur.

El temps sempre va endavant, mai no torna enrere.
De temps, sempre n’hi ha.
Que passa... que vénen el dia i la nit amb les estrelles, la
tarda... quan hi ha el sol i la lluna, el vent i la pluja.
És el que està al cel, perquè és l’aire.
El sol va al cel i el dia comença, quan és de nit, entenem que
s’ha acabat.
Una cosa que marca l’hora.
El rellotge i el rellotge de sorra ens fan comprendre que el
temps passa, com el sol i la lluna.
Només el mag dels contes pot aturar el temps.
Passat, present i futur
El passat és la panxa de la mare,

El passat
Quan hi havia el meu avi i el meu cosí
que dibuixava amb ell i els dibuixos encara hi són.
La foto de la mare quan tenia vint anys.
Quan va néixer el meu germà petit, fa un any.
Quan jo encara no tenia gos i vam sentir un udol i vam trobar
un gos que li vam posar Pippo, i que era un encreuament de
llop i gos de caça.
La Primera Guerra Mundial, el meu avi me l’ha explicat.
L’escola bressol.
El present
El present és el temps que hi ha ara.
El present són les coses que hi ha.
Fèieu el teatre del temps passat, ella explicava i vosaltres fèieu
els gestos.
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La màquina del temps
…consta d’una taula de control, un volant, ales,
però no vola com un cotxe, també té portes
una per entrar i una per sortir
és com una gran caixa, hi caben tres
és com un ascensor serveix per viatjar al passat.
Eleonora, 5 anys
© Laboratori teatral A caval teatro - ITER - Ciutat de Torí

El futur
Agafant l’avió o l’hidroavió, (el futur) viu
en el cel, cal esperar fins a Pasqua.
Potser que comença quan neixes i quan
ets gran agafes l’avió i hi vas.
Sí, el temps, els núvols, la lluna, el cel,
les estrelles hi viuen.
Jo me l’imagino sense coses i sense animals.
La conclusió de tot això és en el futur. No
és cap joc de paraules. La reflexió sobre
el temps ha seguit influint els projectes
elaborats pel Laboratori després d’aquesta experiència. Altres grups d’infants, de
mestres i de pares han continuat, amb el
temps, interrogant-se sobre el temps i
experimentant basant-se en propostes
teatrals del Laboratori. Aquest projecte té
una certa màgia, que ha sorgit de forma
inesperada i que continua dissenyant
cometes, produint pensaments i encadenant hipòtesis. Nombroses troballes
s’han recollit en el quadern Le parole del
tempo,2 que intenta sintetitzar i restituir la
riquesa cognitiva i emocional del projecte,
el fèrtil ressò que ha provocat en cada un
dels participants, començant per la sorpresa feliç de les mateixes autores. El
desenvolupament integral de l’experiència es pot veure en el vídeo La scena del
tempo.3
Notes:
1. Les activitats de l’ITER (Institut torinès
per una educació responsable) s’adrecen tant a les escoles com a les famílies, i cobreixen cinc grans aspectes
pedagògics que es declinen a través
dels serveis oferts pels Centres Culturals

per a la infància i l’adolescència repartits per tot el territori. El Centre de
Cultura per a l’Art i la Creativitat és una
estructura de formació, un espai físic i
mental on els processos i els productes
es barregen a la recerca de noves solucions i on l’adult juga un paper de
suport, de facilitador d’experiències. Els
Laboratoris, «espais on fem», estan subdividits en seccions temàtiques, una de
les quals és el teatre.
2. Laboratori teatral A Caval Teatro
- ITER (sota la direcció de), Le parole del
tempo (les parules del temps), ITER,
Città di Torino, 2008.
3. Laboratori teatral A Caval Teatro ITER (sota la direcció de), La scena del
tempo (L’escena del temps), DVD, 15’
36’’, Città di Torino - Centre Cultural per
a l’Expressió i la Comunicació 0-6,
2006.

Les mestres Sonia Bellucci, Carla
Massimetti, Stella Picello i Gina
Sverko són formadores en llenguatge
teatral. Han col·laborat a escriure
aquest article amb Manuela Ravecca,
redactora del Centre de Promoció dels
serveis d’ITER, així com també Valeria
Anfossi, responsable del Centre de la
Cultura per l’Art i la Creativitat d’ITER.
labinfan@comune.torino.it
www.comune.torino.it/iter
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La bottega di Geppetto, San Miniato
Penny Ritscher
El temps de les plantes s’aplica també en certa mesura als infants
«Cap al final de l’hivern, estem impacients per veure florir l’ametller... És inútil
apressar-lo, mesurar-lo: l’ametller floreix quan arriba l’hora, de vegades més
aviat, de vegades més tard, segons si l’estació ha estat més o menys freda.
Segueix la seva pròpia lògica, el temps de les plantes. El temps de les
plantes s’aplica també en certa mesura als infants. En el fons, el creixement
d’un infant és força misteriós, malgrat els programes, les propostes, les verificacions... Aquest creixement s’ha de seguir amb respecte i confiança. Evitar
caure en la trampa de voler produir infants «precoços» que «maduren» abans
d’hora, saltant-nos les estacions, en detriment del saber.» (Slow school,
pàg. 54) L’ansietat de la realització, almenys en el terreny de l’educació, és
contraproduent
Paradoxalment, és del món del treball, paradigma d’eficàcia, d’on ens ve la confirmació del valor «productiu» de la calma. Es tracta d’una nova tendència que arriba
dels Estats Units coneguda com «slow work», segons la qual en termes d’intel·ligència, d’innovació i de creativitat, les persones donen el millor de si mateixes quan treballen amb calma.
Què significa a la pràctica un enfocament slow en els serveis educatius? Es tracta,
abans que res, de repensar la idea de la productivitat a l’escola, de dedicar atenció
i temps a les tasques de la vida quotidiana (l’acollida, l’ús del lavabo, els àpats, el
descans, la sortida), de la possibilitat de viure els moments de rutina de manera
sociable i reflexiva. («Però per què s’ennegreix la poma pel lloc on està tallada?», es
pregunta en Daniele a l’hora de berenar. «Perquè l’aire és absorbit dins la poma»,
suggereix en Pietro. La mestra aprofita l’ocasió i proposa deixar la poma en un prestatge durant uns dies per veure què passa...).

Un enfocament slow consisteix a preveure prou temps per a l’educació «outdoor»,
una immersió total en un entorn exterior
pensat i disposat amb cura. Preveu un
context a l’aire lliure que afavoreixi nombrosos microprojectes efímers, jocs
inacabats i oberts, que no pretenguin cap
resultat predefinit. Ocasions per investigar, per fabular plegats, per fer, desfer i
refer. (En Marc barreja aigua amb sorra:
«Ara és ben sòlida. Sembla ciment per fer
parets.»...). Ocasions per estar en contacte directe amb els temps que dicta la
natura: el temps perquè es fongui el
gebre, perquè s’assequi la rosada, per
veure avançar l’ombra de la paret. El
temps de les fulles seques que es descomponen i esdevenen humus...
Avui dia, la majoria dels nostres infants,
fins i tot els petits, passen part de la jornada submergits en els ritmes dictats pels
mass media. Són temps irreals, excitants,
amb imatges ràpides amb una potència
amplificada per sons opressius. Més enllà
del ritme, els continguts d’aquests mitjans
transmeten una idea distorsionada del
temps: les coses passen en un tancar i

obrir d’ulls (a cop de vareta màgica, el bosc
cremat recupera instantàniament la verdor). Però no és una vareta màgica ni un
clic de ratolí el que fa evolucionar les coses
en el món real. Cal temps, cada cosa
necessita el seu temps, que de vegades
pot ser molt llarg. Si plantem una olivera,
passaran anys abans que puguem recollir
les primeres olives... Una escola lenta és
en certa mesura un oasi de sentit comú.
Bibliografia:
RITSCHER, P., Escola Slow. Pedagogia del
quotidià, Barcelona. Temes d’Infància 71,
Associació de Mestres Rosa Sensat, 2013.
RITSCHER, P., El jardí dels secrets,
Barcelona Temes d’Infància 45 Associació
de Mestres Rosa Sensat, 2003.
RITSCHER, P., i STACCIOLI, G., Viure l’escola,
Barcelona. Temes d’Infància 54 Associació
de Mestres Rosa Sensat, 2006.
Penny Ritscher, escriptora i experta en
educació de la primera infància, és
autora de nombroses publicacions sobre
pedagogia lenta.
giasta@centroin.it
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Progressar,
però a quin ritme?
Simone Beller
Kuno Beller s’oposa a la tendència a mesurar els desenvolupaments dels infants
de manera detallada en moments predefinits. La norma de l’edat s’inscriu en una
perspectiva productiva del temps. La seva taula del desenvolupament ha estat
actualitzada diverses vegades des que es va presentar a Alemanya Occidental a
principi dels anys 1980 i és ben coneguda pels pedagogs de la primera infància,
però el seu ús pressuposa una voluntat de treballar contracorrent. Resulta
també molt útil en el marc de la col·laboració amb les famílies
La taula del desenvolupament de Kuno Beller ha estat concebuda especialment per
a un ús pedagògic al si de les escoles infantils. Aquest instrument il·lustra les evolucions induïdes per la pràctica dins el desenvolupament de l’infant al llarg del primer
any de vida i avala també la presa en consideració de les necessitats de desenvolupament i les competències individuals de cada infant del grup. Això constitueix la
base per oferir a tots els infants, independentment de l’edat, un entorn susceptible
d’estimular el seu desenvolupament. La taula s’articula al voltant de les observacions
en vuit dominis del desenvolupament:
L’autonomia en matèria de cura corporal; La comprensió de l’entorn;
El desenvolupament socioemocional; L’activitat lúdica; El llenguatge;
La cognició; La motricitat global; La motricitat fina.
Aquests dominis es representen de manera comprensible, també per les famílies.
Totes les característiques del desenvolupament han d’observar-se a partir de la quotidianitat i les activitats «normals» dels infants. El desenvolupament de l’infant al llarg
dels seus primers anys de vida es descriu, en 14 fases, com una successió interdependent d’interessos educatius, d’accions i de competències cada vegada més complexes. Això no només permet conèixer les competències ja adquirides per l’infant,
sinó també saber en quins dominis se situen els seus processos educatius en un
moment donat. Es poden deduir, a més, quines seran les següents etapes probables
del desenvolupament de l’infant.

© Centre educatiu «La souris verte» - Villé (França)
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La taula té la particularitat, contràriament als procediments habituals, de
no posar en primer pla la comparació
del desenvolupament d’un infant concret amb la norma corresponent a la
seva edat. Des d’un punt de vista
pedagògic, no és important saber si un
infant adquireix una aptitud en el
moment «adequat». Es tracta més
aviat, amb aquesta taula, de valorar i
sostenir la individualitat de l’infant i els
seus processos de desenvolupament i
d’educació.
La seva finalitat i la seva funció pedagògiques són ajudar l’educadora a estimular
l’infant en referència al seu estadi de desenvolupament individual i, amb aquest
objectiu, prendre en consideració les
seves competències i els seus interessos
realment observables en els diferents
dominis del desenvolupament. Una estimulació pedagògica que correspon a les

possibilitats reals de l’infant en termes de desenvolupament serà per a ell una font d’experiències reeixides.
Experimentar la capacitat de superar els desafiaments de
l’entorn fomenta la seva motivació d’aprenentatge, la seva
confiança en si mateix i la seva confiança social.
Si, en canvi, els estímuls de l’entorn no es corresponen
amb el desenvolupament de l’infant, es corre el risc
d’una sobreestimulació o una subestimulació.
És ben sabut que hi ha diferències considerables entre
infants de la mateixa edat en termes de desenvolupament en els diferents dominis. Però un observador
atent percebrà fins i tot en un mateix infant les diferents fases al llarg de les quals els seus interessos i
competències poden coexistir en cadascun dels dominis. Si les educadores i els pares volen motivar l’infant,
han de conèixer el seu estadi de desenvolupament i
adaptar-se als seus interessos particulars i a les seves
possibilitats reals de desenvolupament. Així doncs, la
taula del desenvolupament hauria d’ajudar l’educadora a organitzar propostes pedagògiques diferenciades i
orientades segons les competències i els interessos
dels infants.

Una orientació basada en les tasques fixades segons la
norma de l’edat, tal com es preveu en les taules habituals,
seria més aviat nefasta. La norma de l’edat no permet
prendre en consideració ni valorar altres competències,
que potser són presents però que se surten del marc d’aquesta norma. Una estimulació articulada sobre la base de
l’edat de l’infant pot fàcilment comportar una situació en
què se li exigeixin actes dels quals encara no és capaç.
Aleshores ens focalitzem ràpidament en els dèficits i no en
les competències i malgrat els seus grans esforços, l’infant
es topa amb fracassos, en lloc d’experimentar èxits i processos educatius estimulants. És doncs més important
conèixer i sostenir els processos de desenvolupament i de
formació que tenen lloc realment en l’infant que verificar,
o fins i tot determinar, el moment en què se suposa que
un infant hauria d’adquirir tal o tal competència.
Els progressos de desenvolupament no es realitzen fins
que l’infant se sent segur, desitja reeixir i hi creu. La
qüestió de saber quin és el moment adequat per a les
següents etapes de desenvolupament depèn de la confiança en si mateix, de l’interès i de la motivació per
aprendre. Seria un greu error voler que l’infant assoleixi
certes etapes de desenvolupament sense deixar-li
temps de viure el procés en curs, important per a ell.
Simone Beller és pedagoga, assessora independent en
formació continuada i investigadora, principalment en els
terrenys del suport lingüístic, l’estimulació en funció del
desenvolupament i l’organització de les transicions.
s.beller@beller-kkp.de
www.entwicklungstabelle.de
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«Nos engañan
todos los relojes»
Federico García Lorca
Eulàlia Bosch
El nou concepte d’espai escolar ha comportat una modificació, sovint poc
visible, de la noció del temps escolar. Un temps que no sempre es correspon
amb el dels rellotges
No fa tants anys, quan parlàvem de l’espai escolar, ens referíem al nombre de classes, al
pati i a les zones de serveis, al menjador, a la biblioteca i a aquelles noves dependències
que es destinaven a les novetats que lentament anaven arribant als centres educatius: el
cine primer, el vídeo després, els primers ordinadors...
Reconeixíem una escola a primer cop d’ull i, al marge de petites diferències ocasionals, en sabíem els topants immediatament.
Avui, pensar en els espais escolars ha perdut ja aquella perspectiva d’una casa, en
funcionament només durant el dia, que anava subdividint-se a mesura que deixava
entrar les novetats comunicatives que s’anaven fent populars. L’espai escolar, per sort,
ha perdut ja aquella rigidesa pròpia d’un model educatiu que buscava aconseguir una
vegada i altra els mateixos objectius a través de metodologies molt semblants.
Avui els espais que configuren moltes de les escoles infantils i un bon nombre d’escoles primàries són tots ells espais plurifuncionals que semblen concebuts per acollir els
diferents estats emocionals de les nenes i els nens més que no pas per uniformitzar la
conducta d’uns infants que comencen la seva escolarització.
Aquest canvi de registre arquitectònic, promogut i defensat per equips de mestres
que estaven assajant noves formes educatives, era necessari per poder descobrir
que el procés educatiu és en ell mateix una xarxa de relacions que es plega i es desplega en multiplicitat de formes –talment com un complex exercici col·lectiu d’origami– que necessiten espais lleugers i versàtils.
Ara hi ha moltes escoles que desperten la curiositat per l’ús que fan dels espais i per
la facilitat amb la qual els transformen en funció de les activitats que es volen
realitzar.

El nou concepte d’espai escolar ha comportat una modificació, sovint menys vistent,
de la noció del temps escolar. Un temps que no sempre troba en els rellotges una
forma d’expressió adequada.
A les escoles bressol hi arriben nenes i nens per als quals el temps no és més que
el seu propi ritme vital que busca trobar ressò en un entorn encara desconegut.
M’agrada pensar en els nadons com a punts energètics que responen amb el moviment als estímuls interns i externs, com ho fan els núvols al cel, que canvien de
forma en un intent d’acomodar-se per uns instants a la força del vent i la presència
del sol.
Aquesta és una imatge ben allunyada, tanmateix, de la concepció adulta del temps
que assenyala un ara i un després, que pauta els moviments i que acaba decidint
que n’hi ha d’adequats i d’altres que no ho són.
El temps, la mesura del moviment, del canvi, no és un element extern i idèntic per
a tots els membres de la comunitat escolar inicial. Els infants que s’incorporen al
sistema educatiu amb pocs mesos d’edat s’assemblen entre ells en l’esforç que fan
d’adaptabilitat, però es distingeixen en el ritme que cadascun segueix. I tots plegats
responen a una percepció de l’entorn que està lluny encara de la interiorització horària que l’equip de mestres estableix i respecta.
Amb el pas dels mesos uns i altres s’arriben a conèixer fins al punt que s’endevinen
mútuament i troben un pentagrama comú.
Els rellotges, malgrat no ser l’eina adequada per mesurar l’aterratge de les nenes i
els nens a la vida col·lectiva, compten sense interrupció tots i cadascun dels dies
escolars i assenyalen moments de frontera entre el despertar intuïtiu de les nenes i
els nens petits i les exigències del sistema.
Amb el pas dels cursos acadèmics, és aquest temps social el que va imposant-se
en forma d’agenda escolar, on cada nivell d’aprenentatge sembla tenir un moment
reservat.
Val la pena, però, resseguir una mica més on queda aquell temps intuïtiu inicial tan
observat i tan respectat a les escoles bressol. Aquell temps que alterna els moments
d’atenció amb llargs moments de descans, els moments dels ulls oberts amb la foscor dels ulls closos, els moments de moviments encadenats amb els moments de
total quietud, els moments de vigília amb els moments de son profund.
Val la pena seguir aquest rastre perquè crec que ens dóna algunes de les pautes
bàsiques de l’aprenentatge.
La pressió temporal és tan present en la vida acadèmica que els mestres treballen
moltes hores a fi i efecte que els continguts que volen transmetre s’enllacin de
manera que puguin presentar-se com a cadenes contínues de coneixements. Volen
així estalviar temps als estudiants i facilitar-los la feina. En fer-ho, però, professores
i professors obliden moltes vegades el procés de preparació pel qual han hagut de
passar, interromput per tots els dubtes i totes les rectificacions imaginables.

Aquesta combinació de moments de llum i
moments d’ombra que significa preparar una classe, és necessària també per als estudiants que la
reben. Per interioritzar allò que se’ls proposa requereixen que es respecti una línia temporal discontínua semblant a la que han seguit els seus mestres
al preparar la lliçó.
És a dir, per aprendre cal establir un bon pont de
comunicació entre els continguts que vénen de
l’exterior i la disponibilitat interior de cada estudiant. I perquè aquest lligam es produeixi cal que
es mantingui viva aquella agilitat temporal discontínua que observem en les nenes i els nens petits
i que practiquen els mestres: una discontinuïtat
que parla de la forma humana d’aprehensió de la
realitat.
Pensem, per exemple, en la discontinuïtat que
necessita una nena d’educació infantil per afrontar la descoberta dels elefants, de les girafes o
dels lleons quan visita el zoològic amb l’escola.
Pensem per quants estats d’ànim passarà, quantes preguntes se li acudiran sense potser arribarles a dir, de quina forma explicarà l’experiència
quan torni a casa...
O pensem en els múltiples registres temporals
que han d’estar actius en un nen de primària
quan visita un museu d’art i queda impressionat
per una pintura o una escultura de la qual no en
sabia res i que l’atrapa –com també ens passa als
grans.
O, finalment, imaginem un grup classe en un
museu de la ciència on es mostren exemples de
com la recerca transforma objectes ordinaris en
fenòmens extraordinaris fins arribar a tota mena
de perplexitats. Per exemple, l’ús que fan els
astrònoms dels telescopis més sofisticats per llegir no el futur, sinó el passat de l’univers.
Anar endavant i endarrere, deixar que els diferents
elements en joc trobin el seu lloc, mantenir oberts
interrogants fins a descobrir-ne l’interès... fa que

una noció de temps únic, pautat, preconcebut en les
programacions i igual per a tothom resulti inadequada al
procés de coneixement que es pretén despertar.
Per anar de pressa, per complir amb els programes
escolars sempre massa atapeïts, cal possiblement anar
raonablement a poc a poc durant un període llarg del
temps que assenyala el rellotge. Cal que tots aquests fils
temporals propis de les nostres diverses capacitats, la intuïció, la reflexió, la sensibilitat entesa en el seu sentit més
ampli, l’experiència acumulada fins al moment..., es vagin
combinant fins a formar un concepte de temps ric i flexible
que permeti afrontar situacions d’aprenentatge diferents.
És la flexibilitat, i no la rigidesa, la que fa que l’aprenentatge pugui tenir llarga vida. D’igual manera que la versatilitat dels espais escolars permet moltes més relacions
educatives de les que permetia l’escola de fa uns quants
anys, avui arraconada.
L’espai i el temps escolar, recordem-ho per acabar, o són els
nostres millors amics o són els més ferotges enemics. Val la
pena, doncs, pensar per un moment sobre l’impacte que
tenen en l’educació que ens proposem generar abans de
tractar-los com a simples condicions inqüestionables, perquè, en aquest terreny, molt possiblement sigui veritat el vers
de Federico García Lorca: Nos engañan todos los relojes.

Eulàlia Bosch és professora de filosofia. Des del 1999 és
la responsable de projectes educatius que conjuguen filosofia i arts contemporànies. El 2012 va ser la comissària
de l’exposició «Anys llum» de l’artista visual Eugènia
Balcells a Madrid.
lalibosch@telefonica.net
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El món temporal de l’infant i l’actual
univers temporal social
Lotta De Coster i Caroline Blanchard
Quin és l’impacte de la cursa contra el temps en el món temporal dels infants? El
moviment social «slow movement» s’aplica també a l’aprenentatge del temps
mateix
«Brussel·les, 19.50 h. En Lucas, de gairebé 4 anys, ha triat un conte i està
assegut al llit, recolzat sobre el seu pare. El pare comença a llegir el conte i al
cap d’uns moments sent que li entra un missatge al telèfon de la feina a la
sala. Explica la història saltant-se algunes frases. Ara li arriba el so característic de l’entrada d’un correu a l’ordinador. Augmenta el ritme de la lectura, se
salta petits fragments de la història que considera menys importants. En Lucas
protesta: «No és així, el conte! Aquí passa això... Aquí, allò.» El pare s’impacienta una mica i li diu que ja és tard, que és hora de dormir i que el més
important és que han passat una estona junts. En Lucas li pregunta aleshores:
«Un altre dia em podràs llegir durant 1.000 minuts?» El pare respon: «Sí, et
prometo que demà et llegiré més.» I, després de fer-li un petó ràpid, corre a
llegir els missatges rebuts.»
Té consciència el bebè del temps que passa i que dura? Com aprèn l’infant petit a orientar-se en el temps, a projectar-se en el futur, a organitzar el passat, a gestionar l’espera?
Sobre quines bases s’inscriu la conquesta cognitiva de les nocions temporals? Quin paper
juguen les interaccions de l’infant amb el seu entorn en el desenvolupament de la seva
temporalitat? En la societat actual, aquestes qüestions remeten a d’altres. Per exemple,
en quina mesura l’acceleració del ritme de la vida moderna i l’augment de les restriccions
temporals socials afecten el desenvolupament de les nocions temporals i particularment
la vivència del temps en l’infant petit? Com en l’anècdota d’en Lucas i el seu pare a l’hora de dormir, els temps de l’infant, de l’adult i el temps social poden de vegades entrar
en conflicte. El temps es compta i s’economitza, igual que els diners. Pel que fa als

infants, l’entrada en una institució com
l’escola infantil implica la confrontació
amb el temps convencional, és a dir, la
«submissió al rellotge social». L’acollida i
l’educació dels infants petits es realitzen,
en efecte, seguint una organització on el
temps constitueix el pivot central entorn
del qual s’articulen les experiències i les
activitats educatives. Al parvulari, els horaris escolars estrictes, els programes i els
objectius pedagògics, els timbres i els
esbarjos programats, en són alguns exemples. A l’infant li pot costar fixar-se referències espaciotemporals i comprendre el
temps que passa, tot i que molt aviat sembli sentir la importància del «temps social
comú».
El món temporal dels infants petits
Igual que l’espai, la causalitat, el nombre
o l’objecte, el temps es pot considerar
una de les categories fonamentals del
coneixement que organitza la realitat. Fins
i tot si és clar que el bebè i l’infant petit no
tenen la mateixa comprensió del temps
que l’infant més gran i l’adult, sí que
tenen una certa consciència temporal que
podem considerar com un «mosaic puntillista». Aquest mosaic està fet d’experiències, de percepcions, de conductes, d’ac-

tituds i d’estructures temporals diverses:
corporals, rítmiques, vocals; individuals,
familiars i socials. La diferència principal
amb el temps dels infants més grans, els
adolescents i els adults, residiria doncs en
el fet que l’infant petit posseeix aquests
coneixements sobre el temps de manera
fragmentada i no articulats entre ells.
Les recerques fetes sobre els ritmes precoços fan suposar que molt aviat, fins i
tot abans de néixer, existiria una estructura temporal a partir de la qual s’organitzen l’experiència i les interaccions. El
bebè sembla «preparat» per regular les
seves respostes en el temps per interaccionar amb l’entorn, i és particularment
sensible als ritmes. Molt ràpidament
percep i s’adapta als canvis cíclics de
l’entorn (per exemple, l’infant integrarà
poc a poc el ritme nictemeral) així com
als ritmes interactius de la díada i de la
tríada pare(s)-infant (per exemple, el
ritme dels canvis, les diferències de
ritme entre la mare i el pare). Aquestes
primeres experiències permeten al bebè
un ajustament temporal al medi exterior,
un afinament, és a dir, una sincronització amb els ritmes de les cures, de les
interaccions lúdiques i verbals amb els
pares i la família.
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poral de l’infant petit. A través de l’explicació de l’encadenament dels esdeveniments (per exemple, quan el
pare explica a l’infant el que seguirà quan el despulli), a
través de l’explicació de la necessitat de l’espera (quan
el pare diu unes paraules sobre per què cal que l’infant
esperi una mica) i a través de la previsió dels perills i les
frustracions (quan el pare reconeix que a l’infant no li
agrada el gest necessari que farà), els adults transmeten «maneres de pensar el temps», de reconstituir-lo,
d’anticipar-lo, d’organitzar-lo i d’orientar-se en relació
amb ell.
Finalment, val la pena destacar la qüestió de la importància del temps de somiejar de l’infant, però també del temps
d’avorrir-se. Ben sovint aquests temps no encaixen bé amb
la «cultura» actual del temps. Des de fa uns anys el moviment social «slow movement» ha anat guanyant atenció en
el món occidental, i el món de la infància no se n’escapa,

amb el sorgiment dels moviments «slow childhood», «slow
education» i «slow parenting». La idea principal d’aquests
moviments és donar temps als infants i als aprenentatges,
és a dir, donar temps al temps. En la nostra opinió, aquesta idea s’aplica també a l’aprenentatge del temps mateix,
que, com hem assenyalat, passa per la percepció dels ritmes, les interaccions amb l’entorn i les verbalitzacions. Cal,
en efecte, una matriu sòlida de continuïtat, de repetició i
d’afinació rítmica en les experiències quotidianes perquè
aquestes puguin sostenir el desenvolupament de la identificació dels lligams temporals entre els esdeveniments
externs (ordre de successió i cicles) i la presa de consciència dels intervals temporals que es travessen (durada) per
part del l’infant petit. L’evolució d’aquesta primera consciència temporal, associada al bany de llenguatge ofert pels
adults significatius per a l’infant, ofereix la possibilitat de
posar paraules a les experiències viscudes, permetent així
que l’infant insereixi les seves conductes i la seva vivència
quotidiana en una perspectiva temporal. És aleshores
capaç de construir el seu propi món temporal, de reconstituir un passat, d’anticipar un futur, d’acceptar un temps
d’espera i d’ajornar la satisfacció.
«L’endemà, en Lucas puja a l’habitació recordant-li al
pare que li ha promès que li llegirà un conte molt llarg
de 1.000 minuts. El pare s’instal·la al seu costat, relaxat. Llegeix un conte curt però hi afegeix petits detalls
que a en Lucas li fan brillar els ulls. Aquest vespre, el
temps que han passat plegats no és realment més
llarg que el del dia anterior, però en Lucas s’adorm
feliç amb la seva «història de 1.000 minuts».»
Lotta De Coster és professora de psicologia clínica
i del desenvolupament, lodecost@ulb.ac.be
Caroline Blanchard és psicoeducadora, psicòloga
clínica i doctorand. Formen part de la Unitat de
Psicologia del Desenvolupament i de la Família,
Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica)
cblancha@ulb.ac.be
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Contràriament a la representació lineal i
lògica del temps dels infants més grans
i dels adults, la dels bebès es compon
de temps d’accions múltiples. Es tracta,
segons el nostre punt de vista, d’un
temps corporal, viscut, actuat, concret,
afectivament expressiu i relativament
dispers. Aquest temps es viu i s’aprehèn
gradualment en l’experiència de la quotidianitat i en els diferents contextos de
l’infant i la família (per exemple, l’escola on assisteix l’infant, medi de treball
dels pares de manera indirecta). A través d’allò relacional, gràcies a la ritmicitat de les interaccions amb la mare, el
pare, els germans i germanes, la família
més àmplia, la puericultora, comença
l’aprenentatge progressiu del ritme de
les coses i pren forma el sentit del
temps. La consciència del temps s’elabora alhora a partir d’una continuïtat en
el desenvolupament de les experiències
i les interaccions, i també a partir de la
percepció d’una discontinuïtat i de canvis. La percepció de les nocions d’ordre
i de durada requereix efectivament el
canvi i una successió d’activitats diferents. La integració d’aquestes nocions i
la percepció de cicles requereixen igualment la repetició d’aquestes mateixes
activitats, és a dir, una estabilitat i previsibilitat en les interaccions així com en
les cures. Així, una forma d’equilibri
entre discontinuïtat i continuïtat permet
que l’infant s’inscrigui i inscrigui els
esdeveniments en una temporalitat.
Les verbalitzacions adaptades per part
dels adults juguen també un paper
important en els ajustos interactius, així
com en l’evolució de la consciència tem-
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Suspendre el temps,
despenjar els rellotges
Christine Schuhl
Els rellotges, presents a tots els espais de vida, desgranen els temps forts de
la jornada. Per desafiar aquestes hores que dicten el que cal fer, un equip
d’un centre infantil de França ha acceptat despenjar els rellotges i deixar-se
inspirar pel quotidià
L’aventura va començar amb un d’aquests temps d’anàlisi de les pràctiques professionals, després de més d’una hora d’observació al voltant d’un grup de 12 infants
entre 13 i 24 mesos. L’observació es va fer durant l’estona de l’àpat seguida dels primers canvis. Les expressions de les professionals, com «afanya’t» o «vinga, no t’esperarem», posaven en evidència que els infants tenien certa dificultat per seguir el
ritme exigit... per l’adult. En el moment de parlar-ne, les professionals van explicar
clarament la seva impressió d’anar sempre amb presses perquè l’organització estava com cronometrada per poder passar d’un temps (l’àpat) a un altre (el canvi).
«Tot el dia correm», em diu una professional, «no podem fer altrament amb aquest
rellotge que constantment ens fa tornar a l’ordre.»
I si passéssim una jornada sense rellotge?
Amb un entusiasme col·lectiu impressionant, les professionals de seguida es van fer
seva aquesta idea que se sortia de l’ordinari. A partir d’una metodologia improvisada, però ben treballada, tothom va participar en l’organització d’aquesta jornada que
havia de començar cap a les 8 h i acabar a les 16 h. La preparació dels àpats i la
seva organització no estaven incloses en el projecte, la qual cosa permetia a les professionals preservar dues referències temporals durant la jornada (l’àpat del migdia i
el berenar).
Era important preservar un marc per dur a terme aquest projecte, amb interrogants precisos, com, per exemple: havíem d’avisar les famílies?, com podíem comprendre el
desenvolupament d’aquesta jornada en relació amb una jornada més «ordinària» sense

que hi hagués alguna mena de guardià
del temps? Van caldre diverses reunions
perquè l’equip es fes ben seva aquesta
experiència i pogués establir-ne els límits.
No ens va semblar necessari avisar les
famílies, i vam preferir presentar aquesta
iniciativa amb motiu d’una jornada fòrum
a final d’any, com una picada d’ullet, que
ens permetés sensibilitzar-los sobre el
ritme de les jornades del seu infant. Es
tractava, sobretot per a les professionals,
de posar en evidència el seu propi encadenament dels temps forts i el lloc que
l’infant tenia en els programes.

pares, les pauses de les professionals,
els temps al voltant dels infants.
Evidentment, els equips podien saber
l’hora en el cas que calgués prendre
algun medicament. Així estructurada i
anticipada, podia començar aquesta jornada fora del temps.
El dia va dur, molta emoció i alegria a les
professionals de participar en un experiment original. Els infants, per la seva
banda, veient els adults en aquesta
dinàmica, van estar molt participatius i
es van deixar dur dins aquesta jornada,
on l’«afanya’t» ja no hi tenia cabuda.

Una realització rigorosa
La jornada es va preparar amb tot rigor. Es
van despenjar tots els rellotges de les
parets. Totes les professionals es van treure els rellotges de polsera (a algunes no
els va resultar gens fàcil!), es van guardar
els telèfons mòbils (com és habitual!) i els
rellotges dels microones i altres materials
es van aturar. Va caldre més de mitja hora
per fer un repàs per tot el centre i assegurar-se que tots els indicadors de temps
havien estat ben retirats.
En cada unitat de vida, una professional
designada conservava el seu rellotge i
anotava les arribades dels infants i dels

Poder instal·lar-se en el temps
La jornada sense rellotge va començar,
doncs, a les 8 h, amb l’acollida de les
famílies. Vaig percebre les professionals
molt serenes i instal·lades en aquell
moment del matí adreçant-se a l’infant,
sense precipitar-se per distribuir-los cap
a les seves unitats de vida.
Moltes professionals es van deixar guiar
per les seves inspiracions. Van donar als
infants més temps que normalment perquè juguessin tranquil·lament, fins i tot les
activitats es van proposar més tard i de
manera menys categòrica. Globalment,
en referència als diferents temps forts de

sobre els temps ineludibles com els àpats i les estones
de migdiada. Tot el temps de vigília s’ha redefinit perquè
l’infant estigui menys empès per uns ritmes sovint massa
accelerats.
Els equips també han treballat sobre la idea de viure l’instant present amb l’infant. En el moment de fer una activitat de pintura, per exemple, dins la unitat de vida dels
més grans, han reconegut anticipar mentalment la disposició, abans mateix que l’activitat es dugués realment a
terme. Se’n desprèn la por molt marcada de fer retardar
la seva col·lega en els seus temps de pausa o en els
torns. Al si de l’equip s’ha discutit i s’ha analitzat la relació amb el temps i s’ha modificat veritablement el ritme
de la seva quotidianitat i de la dels infants. Més centrades en les necessitats reals de l’infant i conscients de la
seva curta edat, han treballat les postures i les actituds
professionals per aconseguir una pràctica més fluida.
Avui hi ha menys precipitació i més temps on fins i tot
el somieig pot tenir cabuda. Expliquen contes, observen
amb els infants i es diverteixen amb petites coses...
Aquestes petites coses que resulten tan precioses per
créixer.
Per acabar aquest article, heus aquí la història d’en
Raphaël, un infant de 15 mesos, que forma part de la
col·lectivitat des dels sis mesos. A en Raphaël tot li desvetlla la curiositat... Li encanta observar, mirar i fixar la
mirada de l’adult. Escruta, observa amb insistència, fixa
la mirada, per absorbir millor el món que l’envolta. Escolta
atentament tot el que es diu, sigui un conte o una conversa entre infants o amb un adult. Avui en Raphaël no
vol anar a dormir amb els altres infants. Plora molt després de dinar i no accepta que li canviïn el bolquer. Les
mestres el criden diverses vegades, intenten fer-lo entrar
en raó a distància, sense èxit. La Juliette, l’auxiliar de puericultura, observa amb més atenció aquest infant que
corre en totes direccions. El veu com perdut enmig d’aquest petit grup d’infants que se sobreexciten amb la idea
de posar-se a dormir. Amb molta calma, sense forçar,
s’asseu damunt la catifa verda amb les cames creuades,
just al costat de la finestra, i espera. No haurà d’esperar

gaire abans que en Raphaël es trobi acomodant-se
lentament damunt les seves cames. En aquest niu improvisat, deixa anar les seves tensions. Es queda una bona
estona mirant endavant. La professional tampoc no es
belluga. No es parlen, no es miren, i tanmateix en aquest
encontre corporal, es donen el temps per sentir-se, per
retrobar-se. Tot el privilegi d’una veritable comunicació no
verbal feta possible perquè el temps ha quedat com suspès i l’empatia esdevé més forta que l’agitació d’un allitament eficaç i ràpid...
Christine Schuhl és assessora pedagògica i formadora a
França, redactora en cap de la revista Métiers de la petite
enfance, Elsevier Masson France, i autora de diversos
llibres: Vivre en crèche, Lyon: Chronique sociale, 2003;
Remédier aux douces violences. Outils et expériences,
Lyon: 2010.
christine.schuhl@free.fr
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la jornada, els equips es van retardar uns
20 minuts respecte dels horaris habituals.
És en els moments dels àpats quan
aquest relaxament va resultar més significatiu. Alguns grups no estaven preparats
per seure a taula i encara jugaven quan va
arribar el carro del menjar.
Dins la unitat de vida dels bebès,
a alguns d’ells se’ls va posar a dormir una
estona durant el matí, com sol ser habitual. Sense cap al·lusió a l’hora, ni a l’hora d’arribada, ni a la nit, es va posar el
bebè a dormir. Només l’observació i la
deducció de la seva necessitat per part
del professional va permetre posar-lo a
dormir, sense interpretació, sinó en un
instant revelador del seu son real.
En les reunions posteriors, s’han destacat diverses pistes d’anàlisi. La més
important ha estat la de les comunicacions. Sense rellotge, com era possible
comunicar fidelment als pares les hores
dels àpats, la durada del son, les hores
dels canvis? Les professionals es van
sentir una mica insegures davant els
canvis que es podien produir en les
comunicacions. Per exemple, no podien
dir als pares que el seu fill havia dormit
de 13.30 a 15 h, és a dir 1,5 h, sinó
que havia «dormit una mica» o que havia
descansat, sense precisar la durada.
A partir d’aquesta experiència els equips
es van posar a treballar el tema de les
comunicacions, van reflexionar sobre la
necessitat justificada o no d’informar
sobre les durades exactes dels diferents
moments de la jornada de l’infant en la
llibreta de comunicacions. Aquesta experiència també va plantejar qüestions
sobre l’organització de les jornades,
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Temps lliure
i temps
alliberat
Gaëlle Amerijckx
La Convenció sobre els Drets de l’Infant reconeix el dret dels infants a participar
en activitats de lleure adaptades i a disposar de temps lliure. Les pràctiques varien
sovint depenent de l’entorn social dels infants
En una de les seves obres, el sociòleg francès Daniel Mercure recorda la naturalesa
profundament subjectiva del temps, per als individus i per a les col·lectivitats.1 La
concepció del temps varia en funció de les societats i els grups socials. Amb la industrialització, la relació amb els diferents temps de la nostra vida (vida familiar, lleure,
etc.) ha anat imitant poc a poc la del món del treball. Aquesta concepció, avui dominant, es caracteritza, segons l’autor, per una obsessió per l’organització –d’horaris i
activitats– i per l’acumulació –de riqueses econòmiques, socials o culturals; l’imperatiu de rendibilitzar ocupa cada instant de la vida. Ens podem interrogar sobre l’impacte d’aquesta concepció en l’organització pràctica i quotidiana del temps lliure dels
infants.
En l’Article 31, la Convenció sobre els Drets de l’Infant reconeix el dret dels infants
a participar en activitats de lleure adaptades i a disposar d’un temps alliberat d’obligacions o de consignes externes. Diversos autors han teoritzat sobre dues dimensions a propòsit del joc, atorgant-li una funció instrumental –orientada vers els
aprenentatges– i intrínseca –el joc en si i per si. La funció instrumental és la que predomina majoritàriament.
A la Bèlgica francòfona, els serveis que ofereixen activitats de lleure es designen en un
decret amb la denominació d’Acollida Temps Lliure; abasten el conjunt dels serveis
col·lectius que proposen activitats fora de l’horari escolar per a infants entre tres i dotze
anys. L’oferta d’aquests serveis, anomenats més habitualment serveis extraescolars, està
garantida pels poders públics locals i associacions. En els darrers deu anys s’ha professionalitzat i s’ha desenvolupat molt, però segueix presentant nombroses llacunes: pocs
serveis per als infants de tres a sis anys, el gruix de l’oferta correspon a infants de més
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de sis anys, amb una manca d’activitats i
de disciplines esportives considerades tradicionalment com a «femenines»; està
mal repartida en el territori, i la meitat de
les famílies consideren els preus molt, o
massa, alts.
A través d’una enquesta realitzada a la
regió brussel·lesa sobre el benestar dels
infants, es va estudiar la qüestió del
temps lliure comptant amb professionals del medi escolar i pares de diversos
barris de la ciutat.
Per part del medi escolar, es va subratllar
molt la importància i l’interès dels serveis
extraescolars per als infants. Els mestres

reconeixen la contribució educativa, social i cultural
d’aquests serveis, que complementen la de l’escola i la
família. Els mestres consideren que l’accés a aquests
serveis és primordial per als infants que procedeixen d’entorns desafavorits. Però observen que no tots els infants
tenen les mateixes oportunitats, i que molts queden
«aparcats» davant el televisor i es queden tancats a casa,
en habitatges reduïts, durant caps de setmana sencers.
En l’altre extrem, pel que fa als infants d’entorns més
acomodats, els professionals denuncien una «hiperactivitat» en alguns infants que corren d’una activitat a una
altra, durant tota la setmana, per acabar esgotats. Per
aquest motiu els mestres han recordat que els infants
també necessiten disposar d’un temps veritablement lliure, cosa de la qual dubten a vegades.

Nota:
1. MERCURE, D. Les temporalités sociales.
París: L’Harmattan, 1995.
Gaëlle Amerijckx és investigadora del Centre de recerca
Approches sociales de la santé («Perspectives socials
de la salut»), a la Universitat Lliure de Brussel·les
gaamerij@ulb.ac.be
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Des de la perspectiva de les famílies, la visió del temps
lliure dels infants no és la mateixa que la dels professionals, però també varia segons el medi social.
Trobem, així, pares que donen prioritat a la família, que
consideren que totes les activitats fora de l’escola s’han
de realitzar en família; aquests no recorren als serveis
extraescolars. En les llars més acomodades, que són les
que més utilitzen els serveis extraescolars, cal que els
infants tinguin aquestes oportunitats de lleure, de descoberta i d’aprenentatges, complementàries a les de
l’escola i la família. El temps en família, igualment preciós, s’organitza doncs per tal de compaginar aquest
doble objectiu d’oferir a l’infant temps individuals i preservar un temps familiar.
Això il·lustra una tendència majoritàriament favorable a
l’acollida extraescolar, com a espai d’experiències lúdiques, socials i educatives diverses. Aquesta tendència
pot aprofundir les desigualtats entre infants, en la
mesura que alguns d’ells no tenen accés a aquests serveis, sigui per decisió dels pares o per la manca de mitjans econòmics de la família. Tanmateix, l’ús creixent
d’aquests serveis, creats i dirigits per adults, pot reforçar la funció instrumental del temps lliure de l’infant.
Què passa, doncs, amb l’accés dels infants a un temps
sobre el qual decideixin ells mateixos?
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La precipitació
no és duradora...
Till Bastian
Un al·legat contra l’acceleració contínua del ritme de vida que afecta de
bon principi la manera com els infants aborden l’existència. Till Bastian
imagina que els avis i àvies podrien jugar un paper com a «contrafoc»
La nostra societat postmoderna ha esdevingut una societat veloç. L’acceleració
contínua de tots els processos socials és el seu elixir de vida; la mobilitat, la finalitat
de la seva existència –els altres valors s’han de sotmetre a aquesta finalitat única.
Els costos psicosocials d’aquesta evolució estan ben amagats; aquí, com a tot arreu,
els responsables de la presa de decisions actuen seguint l’eslògan: privatització dels
beneficis, socialització de les pèrdues. A qui li importa saber que cada vegada hi ha
més persones que ja no poden més, estan esgotades, cremades? A Alemanya, els
costos dels tractaments mèdics els paguen principalment els mateixos malalts!
Les conseqüències incalculables d’aquesta mobilitat creixent s’il·lustren de manera
particularment clara en la tendència omnipresent als contractes de treball temporals.
Aquesta inseguretat estructural repercuteix en els plans de vida dels joves, atès que
impedeix qualsevol perspectiva d’existència a llarg termini. Creem així una població
de nòmades d’una nova espècie que cal entendre com una recerca permanent d’un
nombre creixent de possibilitats d’actuar en terminis cada vegada més curts. Les
conseqüències subjectives són un estrès, una agitació i una precipitació que s’estenen en la durada. Assistim a un augment constant dels «rendiments de sincronització» necessaris per gestionar la seva existència –basta pensar en el nombre de
contrasenyes, de codis de seguretat i altres PIN que hem de retenir! I tot aquesta
inversió mental, que afecta fortament el nostre sistema nerviós, no crea cap valor,
no reporta ni un sol euro –tots aquests esforços ineludibles tenen una única finalitat: sobreviure, no enfonsar-se.
Una de les conseqüències psíquiques de la vida moderna és la pressió constant d’haver
d’escollir sense poder trobar la pau necessària per a aquest exercici. Qualsevol decisió
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a favor d’una cosa significa també, d’altra
banda, la renúncia a una altra; cal afegir
a això la por i el neguit d’haver errat en la
tria i haver deixat escapar una cosa
millor...
També els infants tenen sovint a l’escola
infantil o primària un calendari d’objectius
que recorda el d’un directiu. Ja fa molt de
temps que la frase «Porta’t bé!» ha estat
substituïda per «Afanya’t! Va, ràpid!»
Efectivament, els infants són els qui més
pateixen aquesta evolució –el fet que no
es queixin no és cap argument en contra,
atès que no coneixen res més. Unida a
l’omnipresència dels nous mitjans de
comunicació, l’acceleració contínua del
ritme de vida porta a la pèrdua de nombroses competències. Ja fa anys que els
pediatres alerten de la disminució cada
vegada més important de competències

simples (com l’adquisició de l’equilibri, la capacitat de
caminar enrere amb els ulls tancats, etc.). El radi de circulació dels infants durant el seu «temps lliure» al voltant de
casa seva ha disminuït a la meitat en els darrers vint anys.
El «cangur electrònic», molt sofert –és a dir, les pantalles–,
triomfa també en el dia a dia de l’infant. Psiquiatres i neuròlegs en deploren les conseqüències fatals.
No hi ha cap dubte que vivim considerablement més
temps que els nostres predecessors, però si bé aquest
augment de la longevitat és en si mateix una bona notícia, també és cert que aporta molt poca pau i lleure.
Està farcida d’una profusió d’activitats, sotmesa també
a una acceleració creixent. Depèn de nosaltres saber si
volem seguir aquesta cursa boja fins a l’esgotament o si
volem escapar de les trampes de la mobilitat. Perquè
només nosaltres podem decidir lliurement aturar-nos
per fi un moment...
La conclusió de tot plegat seria que l’agitació i la precipitació són un verí per al desenvolupament dels nostres infants
i afecten de bon principi la seva manera d’abordar l’exis-

tència. Per raó d’aquesta presa de consciència, els avis i
àvies hereten una tasca important: no són ells els millors
situats per jugar el paper de «contrafoc» i per oferir un espai
lliure on la calma i la creativitat puguin desenvolupar-se
sense sotmetre’s a les lleis dels resultats? Els avis i àvies
poden i han de mostrar als seus néts i nétes que és possible una altra manera de viure, lliure del dictat del «més de
pressa! més fort! més lluny! més!», que fa que la vida sigui
molt més bella.
Bibliografia:
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Les bombolles
de temps
© Paul O'Grady

Paul O’Grady
Reflexions d’un pare sobre la vida contemporània. Som capaços d’alentir el
temps per tal de poder estar en unió amb l’altre i crear una connexió amb
sentit? Fins a quin punt el «perfeccionisme» de les nostres societats,
imposat pels mitjans de comunicació, ha convertit la tasca de fer de pare
o de mare en una de les més difícils?
Fa un temps un periodista em va fer una molt bona pregunta sobre el meu fill. Em
va preguntar què n’havia après. Era una pregunta simple però amb un poder sorprenent per fer-me reflexionar, i em va agradar. Després de pensar-hi una mica, vaig concloure que el meu fill m’ensenyava moltes coses sobre el temps –la seva relació amb
el temps, la meva i la que tenim entre nosaltres a través de l’harmonia o la discòrdia de les nostres respectives bombolles de temps. Com que jo sóc una mica fan de
Star Trek (si és que és possible ser «una mica» fan), vaig recordar un episodi en què
el temps s’havia fracturat i havia creat bombolles de temps que evolucionaven a
velocitats diferents. Em vaig preguntar si això no reflectia les nostres realitats gens
extraterrestres.
Fa més de deu anys, vaig decidir deixar Irlanda i anar a viure a Croàcia. Volia una qualitat de vida millor. I el que vaig obtenir és també una millor qualitat de temps. Quan vaig
arribar a Zagreb per instal·lar-m’hi tenia pocs diners, no parlava croat, no tenia allotjament, ni feina, ni amics, i acabava de deixar una feina d’arquitecte molt ben remunerada i tota una vida anterior. Moltes persones van considerar que era boig, i algunes encara ho pensen, però el suport més important va ser el dels meus pares, que em van dir
simplement que si estava decidit a fer-ho, aleshores ho havia de fer.
Aquí em teniu deu anys més tard, observant com juga el meu fill Liam amb les seves
joguines. Passa hores jugant, sovint sol, perquè ho vol així, i amb una concentració i una
alegria profundes. Una de les raons és que no tenim televisor a casa, una opció de vida
i educativa. En qualsevol cas, penso que la seva alegria prové sobretot de la seva rela-

ció pacífica amb el temps. Només té tres
anys, i és doncs raonable imaginar que no
té consciència de la seva pròpia mortalitat, i és també raonable concloure que per
ell el temps és sens dubte infinit. Així, per
què hauria de tenir cap pressa?
Sol ser normal que una persona de més
edat esperi disposar de menys temps. És
per això que em trobo constantment en
una cursa amb i contra el temps? Com a
empresari, visc sota la pressió de veure
cada dia perfilar-se nous projectes a
l’horitzó que ens permetin viure i, si és
possible, prosperar. L’únic problema és
que aquesta estratègia que consisteix a
projectar-me incessantment endavant
allunya els meus esquemes de pensament present cap al futur. Hi ha tantes
coses a fer abans que aquest futur es
desplegui –una mena de pànic que ens
empeny a disposar bé els rails per vigilar

que el tren familiar o econòmic no descarrili quan hi arribin. Però, on és «aquí»?
O potser hauríem de dir «quan és aquí»?
«Aquí» semblaria ser «ara» i per al meu
fill és clarament així –però el meu «aquíi-ara» està desplaçat cap al futur, de
manera que considero un enorme repte
estar plenament present per al meu fill,
com ell ho està per a mi. Penso que el
meu fill de vegades ho verbalitza sense
la càrrega de la reflexió temporal.
S’enfada amb mi perquè no estic present –no sap gaire com comunicar-ho,
sobretot quan hi sóc físicament i, a més,
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realitat de ser simplement uns pares «Ok», i no aspirar,
sense arribar-hi, a ideals tan elevats? Sens dubte no és
sorprenent que sorgeixi aquesta qüestió en l’actualitat.
El perfeccionisme de la nostra societat ens envolta pertot, fortament vehiculat pels mitjans de comunicació. En
el llibre Compromesa,1 Elizabeth Gilbert ha analitzat les
exigències de les societats occidentals: ser perfectes en
el matrimoni i, és ha dir, els millors amics, ànimes bessones, amants fantàstics, experts financers, consellers,
massatgistes, comediants, plens de recursos, creatius...
i la llista segueix. Presentaríeu la vostra candidatura per
a un lloc de treball on es requerissin totes aquestes
qualitats a un nivell alt? Tanmateix, en la societat occidental, és el que esperem els uns dels altres i de nosaltres mateixos com a part de la parella –i segons aquests
mateixos estàndards tan poc raonables, ens exigim a
nosaltres mateixos com a pares. El que en traiem és la
il·lusió de poder ser el que de vegades no som.
Aleshores esperonem la nostra vida cap al futur a la
recerca del que no existeix.
La ironia vol que si simplement ens aturem, esperem un
moment i ens deixem anar, tal com vol l’esperit cèltic,
veurem que tot s’alleugera, també el temps. I allà, a
l’interior de la nostra ànima i de la nostra bombolla de
temps, trobarem el nostre infant –ara en harmonia amb
nosaltres–, i els nostres mons es podran abraçar i fluir
plegats dins i fora del temps.

Nota:
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jugo amb ell–, perquè s’adona que jo sóc dins la meva
bombolla i ell dins la seva. De vegades, diu simplement:
«Avui el papa no ha jugat amb mi». La meva dona surt
en la meva defensa, però en el fons, sé que té raó.
En aquest moment –i segur que tots els pares i mares ho
han experimentat alguna vegada–, no estic present.
Encara pitjor, no només no hi sóc, sinó que com més
desplaço el meu esperit cap al futur, més m’enduc el
temps en aquest desplaçament. La qüestió que es planteja és: podem modificar aquesta experiència que consisteix a ser dins una altra bombolla de temps? Som capaços d’alentir el temps per tal de poder estar en unió amb
l’altre i crear una connexió amb sentit?
Penso que els llocs existeixen també en forma de bombolles de temps –com quan marxeu de vacances i us
calen un o dos dies per reajustar-vos. Sento aquest
efecte quan torno a casa després d’haver estat absent
durant més de dos o tres dies. Mentre estic lluny, em
projecto a casa i aquest impuls emocional cap al futur
em catapulta sovint més enllà de la meva família quan
torno, perquè encara estic en mode «demà» –el lloc d’on
acabo de tornar. Penso que percebem totes aquestes
experiències com una veritat intrínseca –el temps és el
que en fem i la manera com triem percebre’l.
Per mi, la gran ironia d’aquesta projecció constant cap al
futur és que està motivada per la voluntat de satisfer les
necessitats de la meva família. Però és exactament al revés:
els perjudico pel fet de ser allà, no aquí, llavors, no ara. Com
seria el món si ens deixéssim anar, simplement? I això no
significaria cedir la responsabilitat a un ésser superior, l’univers o el destí? Penso que tot plegat és una mateixa versió
de la mateixa i única cosa: potser hem de deixar d’intentar
ser i acceptar el que som. Sé que això no desagradaria als
nostres infants. Podrien disposar de més espai per ser el
que realment són si nosaltres, els pares, no haguéssim de
ser omnipotents. Sembla clar, en la psicologia de la família
moderna, que un dels més grans generadors d’estrès són
les expectatives dels pares respecte d’ells mateixos, la
voluntat de ser una mena de súperpares. Seria gaire difícil
acceptar ser «simplement prou bons»? Podríem viure amb la
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Susanna Mantovani
L’educació infantil demana temps, reflexió i dubte. El temps que els infants passen
a les escoles infantils hauria d’adaptar-se alhora als ritmes dels serveis i als dels
adults que els utilitzen, acompanyant els seus infants, i els que hi treballen
Actualment, nosaltres, els pares, estem gairebé tots atabalats i angoixats per la manca
de temps en el dia a dia (en realitat, per la fragmentació que escurça el temps i per la
dificultat d’organitzar les jornades de manera realista i autònoma), i per la manca de
temps quan considerem espais d’una setmana o d’un any. Tenim les agendes i els dies
plens a vessar constantment, ja tenim cites concertades per a la primavera de l’any que
ve a una hora ben precisa. Aquesta fragmentació escurça la durada del temps tal com
el percebem, genera ansietat quan s’acosten els terminis i, per una cruel paradoxa, ens
deixen perplexos i ansiosos quan manquen, quan són absents, «vacants» (les vacances,
precisament). Es crea així una mena de compulsió d’omplir encara més l’espai buit, i
ens sentim desorientats, gairebé culpables si, a la pregunta de «Què fas?», responem
«Res», sense sentir vergonya o tenir un to apologètic.
Pares i infants viuen en el món, vivim en aquest món. Treballem i gairebé mai tenim
la capacitat de decidir el nostre horari de treball ni la distància que ens separa del
lloc de feina, ni la velocitat dels mitjans de transport que ens hi duen, o els horaris
de les escoles infantils. És un joc complex d’organització, d’equilibri, d’elasticitat, de
cerca de ritmes adequats per als infants però també per a nosaltres mateixos, per
reprendre l’alè, sentir-nos bé també a la feina, per estar interessats i disponibles amb
la família, i per valorar un «temps de qualitat compartit».
El temps mental necessari per a l’organització que cada dia passen –o, més aviat,
«donen»– els pares, les mares, rarament es reconeix o es valora. I, paradoxalment,
afanyar-nos d’una obligació a una altra ens fa menys sensibles al temps dels infants,
més exigents amb el temps dels altres, extremadament exigents amb els serveis
infantils, oblidant que aquests serveis hi són per a tota la comunitat.
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Els ordinadors i els telèfons mòbils ens
fan «guanyar» una mica de temps, i tanmateix, en realitat, no aconsegueixen
alliberar-ne. La nostra societat es troba
a mig camí, incapaç encara de controlar
l’ansietat creada per la immediatesa del
contacte i de la resposta, per les
demandes que s’encadenen sense fi,
els infinits «immediats» que ens impedeixen pensar clarament la nostra resposta i que han esdevingut possibles, si
no obligatoris, gràcies a unes eines
extraordinàries –gairebé miraculoses–
que seran essencials per als infants
però que són tan poderoses que

demanen persones que siguin fortes,
madures i capaces d’autoregular-se.
M’inquieten menys les tecnologies
«monstruoses» posades a mans dels més
petits que certs missatges que arriben del
món de la informació –premsa escrita i
televisió. Semblaria que els problemes
d’educació dels infants podrien resoldre’s
instantàniament, sense mediació ni reflexió, amb respostes i astúcies d’efectes
ràpids, immediats. Com fer dormir els
infants, com fer-los acceptar les regles de
la vida quotidiana, com «curar-los» alguna
disfunció, tot plegat gràcies a una regla
màgica, en una o dues setmanes.
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Respostes clares, sense ambigüitats,
pretesament basades en la «recerca».
Però, quina recerca? Quina mena d’estudis? Una recerca digna d’aquest nom,
almenys en els camps de la psicologia i
l’educació, dóna elements de resposta a
variables molt delimitades i suscita noves
preguntes més que no pas respostes.
Seria, efectivament, molt perillós simplificar els grans temes del desenvolupament
humà, emfatitzar els temes de moda,
cercar respostes ràpides, simples, sense
ambigüitat i d’efecte immediat.
Educar demana temps, reflexió, dubte:
és una cerca de solucions sempre diferents i complexes. Educar exigeix certa
resistència per part dels adults, una
qualitat absolutament essencial (i pràcticament impossible de verificar a priori)
per a un bon educador. Les flors no floreixen en deu segons, com en els documentals científics. Per veure un ocell, un
insecte o un eriçó al jardí, cal temps,
paciència, sort...
Els mestres ho saben; observen el creixement i acumulen amb el temps una
vasta experiència de les diferents maneres i ritmes d’aquest creixement. Aquest
coneixement s’ha de compartir amb els
pares, per tal d’ajudar-los a «resistir» i
comprendre que tolerar l’ansietat de
l’espera i l’esforç de la coherència és
precisament l’essència de l’educació. Es
tracta, així mateix, d’un equilibri que
permeti als infants «tenir temps» per
créixer, per adquirir la pràctica del seu
món i de la cultura que els envolta, per
pensar, per aprendre. Per aprendre,
finalment, cal reflexionar.
Avui, en aquesta cerca d’equilibri, cal

pensar el temps amb profunditat.
Adults i mestres tenen la responsabilitat de vetllar perquè hi hagi
temps per jugar i reflexionar, així
com per crear espais i entorns per
als infants que els protegeixin dels
excessos del món, però també que
els mantinguin en contacte amb la
realitat i les noves eines i els preparin per viure en el món real.
Quin pot ser el paper dels
centres infantils en tot això?
Com s’ha d’organitzar el temps dels
serveis d’educació infantil per tal que
els infants puguin experimentar
aquest equilibri i aprendre en un
entorn serè però també compromès?
El temps que els infants passen a les escoles infantils hauria d’adaptar-se alhora als ritmes dels serveis i als dels
adults que els utilitzen, acompanyant els seus infants, i els
que hi treballen.
És una qüestió de reconeixement mutu. Els pares reflexionen molt sobre la seva jornada, sobre la manera de
conciliar la feina, les criatures, els desplaçaments
urbans, la divisió de tasques, sense oblidar el temps
per fer altres coses, amb o sense els fills. Els mestres
també reflexionen molt sobre l’organització d’aquesta
comunitat que comprèn tants infants, tots semblants i
diferents alhora. Reflexionen sobre la importància que
té per als infants i les famílies experimentar unes normes comunes raonables, i reflexionen també sobre els
horaris de treball, sobre la compatibilitat dels marcs
horaris per poder dur a terme activitats, assegurar unes
rutines, vetllar tant com sigui possible per una presència conjunta de diversos mestres, poder oferir les
millors propostes.
Totes aquestes perspectives són assenyades, legítimes,
però correm el risc que l’ansietat de tots els actors
(pares, educadors...) converteixi el món dels infants en
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un món menys serè, privant-nos a tots d’una joia sana,
d’una font de saviesa, de la capacitat d’aturar-nos i
gaudir dels anys més preciosos dels nostres infants.
La vida dels pares és avui particularment complicada.
Conciliar vida laboral i vida familiar són paraules boniques
que evoquen una certa pau, però la seva concreció està
ben lluny d’aquesta pau. Així, els adults implicats en l’educació han de trobar temps per parlar plegats dels fills i
escoltar-se els uns als altres. Estic segura que si ens mirem
els infants amb plaer, curiositat i seriositat, junts trobarem
en ells les indicacions necessàries per alliberar-nos de la
idea que només hi ha una solució –la nostra– i trobar noves
idees, noves solucions, negociades conjuntament.
Naturalment, per fer-ho, ens cal trobar temps...

Susanna Mantovani és professora de psicopedagogia
infantil a la Facultat de Ciències de la Formació de la
Universitat de Milà-Bicocca
susanna.mantovani@unimib.it
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El valor de
la complexa
senzillesa
Eva Jansà
Un dels valors extraordinaris que ens ofereix l’escola bressol és el temps. Un temps
que no ve marcat per un rellotge, sinó que s’atura per permetre’ns ser testimonis
de moments de relacions, de processos dels infants, i de grans descobertes que
ens reforcen la imatge d’un infant competent. Un temps que es fa visible en la descripció de situacions com les de l’Ivan i la Martina
És setembre, primers dies a l’escola, i la Martina ha trobat l’Ivan al jardí. Sembla que
l’Ivan, que encara no té els dos anys, està trist, i la Martina, que ja té 2 anys i 7 mesos,
se’n fa càrrec. L’Ivan i la Martina no comparteixen grup però s’han trobat a la caseta
del jardí on l’Ivan estava assegut, com si es refugiés d’alguna cosa. La Martina se li
apropa, li parla, l’acarona, se’l mira com entenent-lo, després l’acompanya pel jardí,
com si volgués donar-li la seguretat necessària. S’aturen al banc, una altra estona de
cures i atencions, li neteja els mocs, i un cop net, se’n van a gronxar-se ben agafats
de la mà.
Piaget nega la competència dels infants menors de tres anys per entendre la ment
dels altres i, per tant, afrontar situacions interactives amb companys similars que tinguin similars nivells de destresa. Però la realitat del dia a dia a les escoles, les observacions que fan constantment professionals de l’educació i investigadors de situacions com la que acabem de descriure, comencen a qüestionar aquestes teories
antigues que limiten les competències dels infants.
No es pot negar que la Martina ha identificat, i fins i tot potser ha comprès, l’estat
d’ànim de l’Ivan i ha acollit el seu sentiment donant-li una resposta. I això no ho fem
els adults? Potser la Martina ha reconegut el sentiment de l’Ivan perquè ella també
l’ha viscut, i sap com trobar el consol, i l’hi ofereix.
Els qui treballem amb infants podem ser testimonis privilegiats de moltes situacions de
relació entre ells, però hem d’anar més enllà i estar ben atents per poder descobrir
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quins són els mecanismes i les estratègies que utilitzen per anar donant forma a
la seva interacció. D’aquesta manera arribem a conèixer els processos de desenvolupament dels infants i som més capaços de donar-los oportunitats riques.
D’alguna manera, nosaltres també som
investigadors.
Per què s’ha apropat, la Martina? Per
què s’ha deixat fer, l’Ivan? Com s’han
entès? Com han establert acords? En
definitiva, quins han estat els seus processos d’interacció?
Queda clar que no podem sentenciar el
que ha passat, però podem observar,
interpretar i compartir amb la resta de
l’equip el que hem vist per construir una
hipòtesi i anar desgranant el que ha
passat per arribar a una interpretació
conjunta que ens doni una resposta.

Les relacions entre humans demanen
que hi hagi certs acords implícits per ferles funcionar; en elles, cadascú de
nosaltres assumeix un rol determinat
que es va adequant segons la intervenció de l’altre, i a l’inrevés. Així, un no és
líder si l’altre no ho accepta; és el consentiment de l’altre el que el fa líder, i
per tant no hi ha rols passius i actius.
Tots dos tenen acció.
Amb aquestes accions l’infant incita l’altre
a unir-se a ell i a dur a terme un projecte
que requereix la seva participació. Si l’altre accepta, assistim a intercanvis on les
accions d’uns es converteixen en complementàries de les accions dels altres, i culminen en veritables historietes a través de
mirades, mímiques, gestos, accions,
vocalitzacions. «Les petites històries sorprenen pel seu cantó dramàtic: com en
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món dels pensaments: comprendre què vol l’altre. Això
condueix als primers passos de l’infant cap a una comprensió de la ment, és a dir, una comprensió del que els
altres pensen, senten i desitgen. Posen en pràctica també
el seu coneixement del món, i en les seves accions hi
podem veure certs valors i normes socials que han anat
interioritzant a través de les experiències que han tingut.
Fins i tot ens hi podem veure reflectits nosaltres, els
adults: la manera de tocar, de parlar, de mirar, de treure-li
els mocs, de fer-li moixaines...
Ara bé, per rescatar aquests moments i evitar que passin
desapercebuts, l’adult ha d’aturar-se a mirar i observar. De
vegades els models educatius estan plens de programacions, de continguts rígids, on existeixen unes expectatives
evolutives, oblidant els cent llenguatges de l’infant de què
ens parlava Malaguzzi, i per tant, els elements que se surten d’aquests programes rígids i d’aquestes expectatives
impedeixen a l’adult comprendre, observar i donar forma a

tot allò extraordinari que succeeix en
el dia a dia.
Respectant els temps i els ritmes
de cadascú és possible compartir
els projectes dels infants, observar
els seus processos i acompanyarlos en actituds que els motiven a
voler anar més enllà: prova i comprova, s’arrisca, descobreix les
seves capacitats i també els seus
límits, i poc a poc va elaborant
estratègies que construeixen pensament.
Un temps que forma part de la
pedagogia de la vida quotidiana que
no crea situacions fictícies, sinó que
procura aprofitar les que es produeixen habitualment per avançar
en la conquesta d’uns objectius. I
per tant, l’adult té una gran responsabilitat, la de planificar els espais,
conjugar el temps divers de l’infant
i el temps de l’escola, deixar espais a la improvisació, oferir espais i temps per a les famílies, i vetllar pel nostre
temps com a professionals i com a equip, per configurar
aquesta vida quotidiana i aquesta manera de viure l’escola dels infants.
És des de la senzillesa d’aquests moments que l’infant
es va construint com a persona. Moments de qualitat
educativa, relacional, humana... perquè aprenem del
que vivim i com ho vivim. I tal i com estan els temps en
la societat i l’educació, és necessari revaloritzar la senzillesa de la vida quotidiana, dels moments de relació de
tu a tu, i dedicar-los temps. Perquè, com deia Von
Humboldt, en el fons és la relació amb els altres el que
dóna sentit a la vida.
Eva Jansà és mestra d’escola bressol i membre de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Evijansa@gmail.com
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una obra de teatre es teixeix entre els participants un ‘drama’ que es desenvolupa
amb els seus moments de tensió i distensió.» (Stamback, a Los bebés entre ellos.)
El primer «diu» alguna cosa d’una manera més o menys explícita i la resposta de
l’altre precisa el significat del missatge
inicial. Així, demandes i respostes esdevenen complementàries, i cada resposta
es converteix en una nova demanda que
permet, o no, la continuïtat de la relació.
Podríem pensar que l’actitud de l’Ivan és
passiva, però és precisament la seva resposta el que determina la següent acció
de la Martina. Les seves reaccions i la
seva manera de comportar-se fan que la
Martina hagi d’anar reajustant les seves
accions i actituds, i sorgeixen noves idees.
En un quart d’hora (el temps que ha
durat aquesta escena) s’han anat succeint una sèrie d’accions que han posat
en joc diferents mecanismes i estratègies, s’han desenvolupat habilitats i competències a partir de la motivació d’un
interès i un projecte compartit pels dos
infants. En algun moment el joc ha finalitzat, potser per la pèrdua d’interès d’algun d’ells, o potser l’arribada d’un tercer
infant ha modificat o trencat la dinàmica
establerta. En cap moment aquesta interrupció del joc ha estat condicionada per
un temps marcat per l’adult.
Magda Gerber, educadora de la primera
infància a Budapest, deia: «Com menys
interferim en el procés natural d’aprenentatge, més podem observar com els
infants aprenen a cada moment.»
Jugar amb altres infants els permet penetrar en el món mental de l’altre, no només
en el món de les emocions, sinó en el
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Si hi ha temps per jugar...
els educadors han
de saber esperar
Beatrice Vitali
A l’escola, tenim dos espais de joc privilegiats: el jardí i el sorral. Dos
espais màgics, on el temps no existeix. Hem gravat diversos vídeos seguint
alguns infants en el seu joc per poder observar amb atenció i amb detall el
que passava en aquests espais
Mirant les seqüències d’imatges, ens va sorprendre especialment el temps que els
infants es prenen quan juguen espontàniament. Molt de temps. Els infants es prenen el temps necessari no només per fer, sinó també, i sobretot, per refer. No en
tenen prou d’executar una acció una sola vegada, no és el seu objectiu. Els agrada
la repetició.
Cal molt de temps per intentar aguantar amb les mans moltes més pedretes de les
que caben al palmell; cal temps per assaborir tot el plaer d’agafar i després deixar
caure la sorra amb una cullera; temps també per combinar entre ells diversos objectes i diverses accions, com les de trencar una branqueta i enfilar-la pel reixat de la
tanca o transvasar la sorra dins un molinet de cafè i, després d’activar-ne la manovella, veure-la sortir per l’altre costat... Quan disposem de temps, el joc comporta
també sensacions i emocions. Aquest temps es fa dens, i és justament per això que
deixa una petja profunda en la memòria i esdevé la base d’accions i reflexions cada
vegada més complexes.
Com a adults, hauríem de reapropiar-nos d’aquestes característiques –l’autenticitat
dels estímuls, la simplicitat de l’oferta, l’atmosfera– i deixar als infants temps per
jugar. Però deixar temps significa també saber esperar, i no és fàcil.
Si ens aturem, en concret per observar els infants que tenen més dificultats, el factor
temps se’ns fa present amb tanta força que es situa inevitablement al centre de
qualsevol pensament o projecció. Als infants sords els cal temps per comprendre
la situació, per intentar participar, jugar amb els altres i trobar la confiança en la
comunicació...

La dimensió temporal que exigeix un infant no és la que s’articula en minuts,
hores, dies... és un temps dilatat, que es transforma sovint en avorriment als ulls
dels adults. És per això que l’educador sent la necessitat de proposar, de programar, d’arribar a una producció sobre la base de les seves esperes, imposant
a l’infant un temps accelerat, compost d’activitats ritmades per omplir cada
moment i oferir multitud d’estímuls i de possibilitats. I per a l’educador, què significa concretament saber esperar?
Segurament, es tracta de donar valor a l’observació; renunciar als apriorismes i
aconseguir, en canvi, calibrar la proposta en funció de l’interès i les necessitats
dels infants; donar-se temps per comprendre; identificar allò on és important
aprofundir; tenir una conducta no invasiva sinó de suport; saber romandre en el
plaer del moment; oferir petites variacions per sostenir les descobertes dels
infants; plantejar interrogants; eliminar progressivament el que és superflu; donar
confiança als infants i creure en la riquesa de les coses senzilles.
Hem intentat adoptar aquesta visió, i, esforçant-nos a esperar, hem constatat de
quina manera aquesta conducta, un cop incorporada a la pràctica, representa
una gran oportunitat per a tots. Quan els infants tenen temps per jugar, es multipliquen les accions lúdiques espontànies. Perquè tenir temps per jugar és una
invitació a una participació activa, autònoma, desproveïda de l’espera d’una proposta que ve de dalt. La mirada i les accions s’adrecen als petits companys i les
relacions entre els infants –fins i tot molt petits– augmenten.
Si els infants tenen temps per jugar, ens mostren a cada moment que les coses
simples i autèntiques tenen valor. Cal adoptar una nova perspectiva interrogantnos sobre el que és realment necessari per als infants en termes d’organització
de la jornada, d’estructuració dels espais i de la tria de materials.
A l’escola, s’han modificat els moments de rutina; s’ha revisat la distribució dels
esdeveniments de la jornada; s’han modificat els espais i s’han seleccionat amb
cura els materials; tot amb un esperit de simplificació. Si els educadors aconsegueixen superar la primera dificultat de l’espera, és difícil que facin marxa enrere.
L’ansietat desapareix, perquè l’objectiu ja no és esperar un resultat, sinó un procés.
Són els infants, i no el calendari, el que s’observa.

Beatrice Vitali és la directora de l’escola bressol
Il cavallino a dondolo de Bolonya (Itàlia).
www.ilcavallinoadondolo.it

El temps, segons els infants
Anna Tardos respon a les preguntes de Roger Prott
Senyora Tardos, com gestiona el seu temps, vostè?
Com a molts adults, sempre em falta temps, perquè faig massa projectes. També em
costa dir no. Aquest excés de projectes és sens dubte agradable, però crea, d’altra
banda, la frustració de no poder fer-los tots bé.
Tenia prou temps quan era petita?
La meva infància no va tenir res de tranquil·la, però no perquè tingués necessitat d’afanyar-me, sinó més aviat perquè la Història es va immiscir en la meva vida familiar...
…la Segona Guerra Mundial i tot el que va passar abans i després...
Abans de la guerra, la meva mare ja treballava molt com a pediatra i va ser la meva
meravellosa àvia qui es va ocupar de mi. Mai no em va fer córrer. Vaig passar molt
de temps jugant, al jardí, al carrer, amb altres infants.
Els infants, el present, el futur. Com conjugar aquests tres conceptes?
Un infant viu en el present, encara que es projecti fàcilment cap al futur. El Nadal o
el seu aniversari acompanyen els seus pensaments, no durant el primer any de vida,
és clar, però després, de seguida. Pensa en aquests dies especials i es prepara per
la seva arribada, però no es prepara per ser adult. Aquest és més aviat el nostre
objectiu. L’infant viu aquí i ara. Quan passeges amb un infant de dos anys, s’atura,
observa i no té cap pressa, en la mesura que li deixem –li donem– temps.
Tenir pressa és, doncs, aliè a la naturalesa de l’infant?
Per un infant no és natural fer les coses a corre-cuita.
En el joc d’un infant regna la calma, fins i tot si l’infant es mou. Estar en calma, de
fet, no significa estar immòbil. Quan un bebè comença a jugar, quan es mira les
mans, les descobreix, després juga amb objectes, es pren el seu temps. La nostra
tasca com a adults és deixar-li aquest temps.
Com es fa, a la pràctica?
Quan rento i eixugo un infant i li demano que estengui la mà, he d’esperar. Si no ho
faig, l’infant no actua per ell mateix, sinó que es deixa fer. Seria una llàstima, sobretot

si volem que l’infant participi i es consideri un col·laborador actiu.
De quines coses cal que siguin conscients els adults?
Els adults actuen i pensen ràpidament.
Els infants necessiten temps per comprendre i reaccionar. Les exigències amb
presses són difícils. Quan l’adult ordena
a l’infant que faci alguna cosa, per
exemple: «Dóna’m el que tens a la
mà!», sovint voldria una reacció immediata. Però l’infant reflexiona: «Donar,
què he de donar? Què vol de mi? Ah,
això. D’acord, l’hi dono.» La reacció d’un
infant no és ràpida.
Molts adults no comprenen que donar
pressa a un infant és una forma de violència.
Els pares no disposen d’un temps infinit, ells mateixos viuen sota pressió.
Un dia, una mare em va dir: «Al matí
sempre hem de córrer molt, no puc deixar-li tant de temps.» Li vaig respondre:
«Bé, potser podria despertar l’infant una
mica més d’hora.» També li podeu dir al
vostre fill: «Escolta, ara ens hem d’afanyar.» La qüestió és saber si sempre vaig
amb presses amb l’infant o només de
tant en tant.
Com actuen majoritàriament les mares,
els pares o les educadores amb l’infant?
Se li adrecen directament? Molt bé! Però
el temps de la resposta és igualment
important. Quan l’educadora o la mare
pregunta, per exemple: «Què tal, avui, el
dinar?», l’infant voldrà respondre, i cal
doncs evitar d’encadenar la següent pregunta: «A què has jugat?» L’infant encara

és a la primera pregunta, vol comprendre, reflexiona, mentre que, mentalment, l’adult ja és més lluny.
Per a molts infants, per contra,
les coses no van suficientment
ràpides?
Això passa, sobretot depenent el
desenvolupament general...
...del qual tornarem a parlar...
...però també en les relacions quotidianes, cosa que pot crear dificultats
tant per als adults com per als infants.
Tinc una seqüència filmada d’una
puericultora que ha après que cal
donar temps als bebès. Un infant
està ajagut en un llit i la puericultora li parla com si l’anés a agafar en
braços. El bebè està atent i es prepara perquè l’agafi. La puericultora
deixa passar aquest moment, mentre continua amb el gest. Però no ho
fa... i l’infant comença a plorar. Els
adults no només han de donar
temps, sinó també sentir quan l’infant està preparat. No és fàcil. Els
infants viuen d’acord amb un altre
ritme. Adaptar-se a l’infant no significa xerrotejar amb ell, sinó adaptarse al seu ritme. Tampoc no cal dedicar-li una quantitat infinita de temps.
Els adults sempre poden dir: «Ara he
de comprar, després anirem a casa,
etc.» També poden preparar l’infant
per a un canvi imminent, anunciantli, per exemple: «Aviat serà l’hora de
sopar, mentrestant pots acabar el
joc.» Així a l’infant li serà una mica
més fàcil conformar-s’hi.
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Hem mencionat els diferents ritmes de desenvolupament dels infants.
En la filosofia de Pikler és molt important tenir en compte el
fet que els infants es desenvolupen a ritmes molt diferents.
L’opinió segons la qual els progressos precoços
són millors que els progressos tardans està
encara molt estesa. El que compta no és a quina
edat un infant fa una cosa, sinó en quin estat de
preparació. De vegades veig infants que s’inclinen enrere quan volen girar el cap. La major part
s’han posat dempeus massa aviat, o perquè els
hi han ajudat els seus pares, bé ho han fet «tots
sols» perquè el seu entorn s’ha alegrat de veure
que és capaç d’alçar-se des dels deu mesos.
Però aquests infants són inestables. Cauen. No
juguen tranquil·lament per terra. Es dediquen
abans que res a posar-se dempeus, de seguida,
de seguida, massa aviat.
La gran descoberta d’Emmi Pikler és que entre
infants perfectament «normals» i sans, pot existir
una diferència d’un mig any en el desenvolupament motor global; d’altra banda també en el
desenvolupament del llenguatge. Per contra, el
desenvolupament cognitiu comporta menys diferències. Un infant que amb un any d’edat, o fins
i tot amb quinze mesos, encara no és capaç de
posar-se dempeus, pot estar absolutament sa i
ser normal. Certament, aquesta lentitud no s’ha d’ignorar,
però es pot tolerar. I aleshores podem observar que aquest
infant es desenvolupa, igualment, a petites passes. Són
infants prudents.
Als adults els costa deixar que aquests infants es
prenguin el seu temps, oi?
Ens omple de goig veure créixer un infant i ens inquietem si és una mica més lent. La motricitat global i la
llengua són els desenvolupaments a què atorguem més
importància. Això no obstant, l’infant es desenvolupa
malgrat que encara no parli o no es posi dempeus. És
estrany que ens fixem que un infant és capaç de ficar

un objecte dins un altre. Atorguem poca atenció al desenvolupament cognitiu i lògic, perquè no és visible. Però
si als dos anys l’infant no parla, tothom es preguntarà:
«Hi ha algun problema, o es tracta només d’un desenvolupament lent?»
S’ha preguntat mai si esperar era un error?
No.
Certament, és una gran responsabilitat. És per aquest
motiu que hem d’esperar tot reflexionant sobre el que
no va bé. Les causes poden ser físiques o psicològiques.
Els infants prudents no es posen dempeus fins que se
senten molt segurs d’ells mateixos. Alguns infants que
s’incorporen molt aviat, ja no poden abandonar aquest
objectiu. Només si es sospita l’existència de problemes
fisiològics cal que un metge en cerqui la causa. Però les
malalties orgàniques són més rares del que es creu.
Alguns infants són molt lents, i d’altres, prudents, però
d’altres tenen molta energia i volen progressar constantment. Són diversos els elements que inciten un
infant a apressar-se i a un altre a prendre’s una mica
més de temps.
Pel que fa al «temps», a quines coses hauríem de
fer atenció a l’escola bressol?
Cal ser molt circumspectes amb el temps. Cal que la jornada s’organitzi de manera clara, previsible i flexible. El
dinar i la migdiada són centrals en el decurs de la jornada.
Per contra, a l’escola bressol l’esmorzar té menys importància, perquè alguns infants ja han esmorzat a casa i
altres arriben més tard. Hi ha molts infants i cal, doncs,
preveure l’odre en què se’ls alimenta. Si l’infant encara ho
necessita, se li dóna el menjar a la falda; d’altres ja
estan preparats per seure en bancs o a taula.
Sovint, el temps entre l’esmorzar i el dinar és curt.
Això pot resultar problemàtic. L’esmorzar és a disposició
dels infants que ja saben caminar. Alguns esmorzen, altres
no. Donem suc de fruita i racions de menjar limitades. Els
infants no han d’arribar tips a l’hora de dinar. Cal mitja hora

perquè tots els infants d’un grup mengin al
seu ritme, encara que ja mengin tots a
taula. Per això el dinar no pot ser massa
tard, si no la migdiada podria retardar-se
més enllà de les 13 h i allargar-se fins a les
15 h. La tarda es faria, doncs, molt curta.
La migdiada ha de fer-se al mig de la jornada per evitar problemes per dormir al
vespre. Si els infants no es desperten fins
a les 15 h o fins i tot més tard, els pares
ja són allà esperant. Aleshores tornen a
casa i de seguida arriba el vespre.
Quina és la dificultat més gran per
als infants?
Cada infant ha de comprendre el que li
passa. S’ha de respectar la successió
dels esdeveniments. Tots els adults han
de respectar aquesta mateixa organització, com una coreografia. L’estructura
ha d’ajudar a la pedagogia, sobretot preveient prou temps per a l’àpat del migdia. Un cop transcorregut el temps dedicat a la feina de la cuina, cal ocupar-se
dels plats bruts, que no poden deixar-se
fins l’endemà. Convé reflexionar sobre
aquests detalls i vetllar per no apressar
els infants amb l’únic objectiu de fregar
els plats a temps.
Però per damunt de tot és important
respectar el ritme, tant a l’escola com a
casa. La seguretat de la repetició permet a l’infant jugar en pau.
Anna Tardos, psicòloga infantil, autora i
investigadora sobre l’etapa infantil, ha estat
durant molts anys la directora de l’Institut
Pikler Lóczy de Budapest (Hongria).
www.pikler.fr
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