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siguin espais socials i polítics. Els articlesd�aquest número, escrits per personesde Reggio i per «amics de Reggio», sónuna introducció a les idees i pràctiquesmés importants de Reggio en aquestmoment �un en aquest moment accen-tuat, perquè Reggio viu un estat de canvii renovació constant, i el seu presentsempre es considera com a provisional idiscutible. Reggio no és un model esta-ble que produeixi resultats predetermi-nats i previsibles, sinó un model on eldubte i la incertesa, el canvi i la innova-ció són sempre benvinguts.Una de les influències més importants aReggio ha estat la del gran pensador ipedagog Loris Malaguzzi (1920-1994),primer responsable de les escoles infan-tils municipals. La seva influència sesent arreu de Reggio, fins i tot ara, deuanys després de la seva mort. Es potobservar en el seu desig de superar lapsicologia i la pedagogia ortodoxes, enel desig d�establir connexions i de trobarnoves relacions; en l�escepticisme sobreles certeses i el progrés lineal, i en l�a-mor per la complexitat, la innovació i ladiversitat de pensament; i, en paraulesd�Alfredo Hoyuelos, en una pedagogia

de transgressió, però també d�esperan-ça i d�expectatives.El punt de partida de Malaguzzi era unapregunta desafiadora: quina és la tevaimatge d�infant? La seva resposta eramolt clara, com es pot comprovar enl�entrevista feta per Carlo Barsotti quereprodueix aquest número de la revista.Era una resposta optimista i vital. Laseva imatge és la d�un infant ric, «queposseeix molts recursos des del seu nai-xement i que té un potencial extraordi-nari, que mai deixa de sorprendre�ns[...] és un infant capaç, que necessitaun mestre capaç».Aquest infant, com diuen Paola Cagliarii les seves col·laboradores, és un cons-tructor actiu de coneixement. En parau-les de Vea Vecchi, «neix com un tot itots els seus sentits s�esforcen per rela-cionar-se amb el món que ens envolta,per tal de comprendre�l». Tristament,però, moltes vegades «ens trobemtallats a trossets». Ens arrisquem ahaver malbaratat, abans i tot que elsinfants arribin a l�escola obligatòria, elsseus recursos i potencial, aconseguintque els infants, tan rics, siguin pobres:no hem de fer que els infants s�adeqüin

Carlina Rinaldi i Peter Moss
Aquest febrer, Reggio Emilia celebra el 40è aniversari de l�obertura de la prime-ra escola infantil municipal de la ciutat. També ho celebraran altres personesarreu del món, ja que des de 1964 Reggio ha esdevingut una de les experièn-cies més importants del món en educació infantil. Cada any milers de personesvisiten la ciutat per aprendre d�aquesta experiència. Des de 1981, una exposi-ció de Reggio �Els Cent Llenguatges de l�Infant� ha viatjat arreu del món ambconferenciants de Reggio: en els darrers 22 anys, s�han organitzat 112 exposi-cions a 103 ciutats de 23 països. Hi ha �Xarxes Reggio� a 13 països, inclosaAustràlia, els Estats Units d�Amèrica, Corea, el Regne Unit, Alemanya, els PaïsosBaixos i els cinc països nòrdics. Per això el treball de Reggio és conegut a mol-tes zones d�Europa, com també en alguns països d�Àsia i de l�Amèrica Llatina.
Però, què és Reggio? Com hem d�entendre el seu lligam amb tantes persones illocs d�arreu del món? Reggio és una ciutat, d�aproximadament 150.000 habi-tants, de la regió d�Emilia Romagna al nord d�Itàlia, una de les zones més riquesd�Europa. En els últims anys, la seva població ha crescut amb l�arribada d�immi-grants de tot el món, que han contribuït a la creació del què Sandra Piccinini ano-mena un �nou Reggio�. És una ciutat antiga, d�una mida agradable, on �com diuJerome Bruner� hom es troba amb una cortesia estranya, una espècie preciosa derespecte recíproc. Reggio és també una xarxa de 33 centres per als infants més petits: uns, per alsinfants entre els 0 i els 3 anys (asili nido), uns altres per als infants entre els 3 i els6 anys (scuole dell�infanzia). En els articles d�aquest número d�INFÀNCIA A EUROPA ensreferirem a aquests centres com a �escoles bressol� i �parvularis� respectivament; iquan parlem dels dos conjuntament en direm �escoles infantils� o �escoles munici-pals� perquè aquesta xarxa d�escoles ha estat construïda i finançada per l�Ajunta-ment i és fruit d�un govern local fort i democràtic.Però Reggio també és, i això és més important encara, un corpus de pensament ipràctica pedagògica, impregnada de valors culturals, que fan que els centres infantils
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a l�escola, sinó que necessitem esco-les que s�adeqüin als infants.Aquí emergeixen algunes idees pode-roses, no solament sobre l�infant sinótambé sobre el coneixement i l�apre-nentatge. L�aprenentatge no és no-més la transmissió d�un cos de conei-xements definit, allò que Malaguzzianomenava pedagogia �petita�. L�apre-nentatge és una construcció, i és elsubjecte qui construeix el seu conei-xement �però sempre en una relaciódemocràtica amb altres persones, iestant obert a diferents perspectives, perquè el conei-xement individual és sempre parcial i provisional. Desd�aquest punt de vista, aprendre és un procés que con-sisteix a construir, provar i reconstruir teories, creantconstantment coneixement nou. Els mestres, comtambé els infants, aprenen constantment. L�aprenen-tatge, per ell mateix, és subjecte de recerca constant, icom a tal s�ha de poder veure. Una manera de donar-li visibilitat és a través del procésde documentació pedagògica, en què els processosd�aprenentatge es documenten de maneres diversesperquè puguin ser compartits, debatuts, interpretats iperquè siguin objecte de reflexió. La documentaciópedagògica, tal com la descriu Vea Vecchi, és «una fontúnica de coneixement [�] un material preciós per alsmestres, però també per als infants, per a les famílies iper a tothom que vulgui acostar-se a les estratègies deles maneres de pensar dels infants». En aquest procés,juguen un rol important els coordinadors pedagògics,educadors amb molta experiència que treballen amb unnombre petit de centres per ajudar a aprofundir en elconeixement de l�aprenentatge.La famosa referència de Malaguzzi als «cent llenguatgesdels infants» a Reggio ha inspirat el desenvolupament detallers (que constitueixen l�espai central de l�escola) ones poden usar alguns llenguatges visuals com a part delprocés complex de construcció de coneixement. Aquests

tallers són «un mitjà per construir ponts i relacions entreexperiències diferents», i donen suport a la creació deconnexions que són essencials en l�aproximació deReggio a l�educació. Vea Vecchi, una tallerista, assenya-la com les escoles per a infants més grans «considereninferiors aquests llenguatges expressius».Sovint, a Reggio utilitzen dues paraules per descriure laseva feina pedagògica: l�escolta i les relacions. Són con-dicions essencials per a l�aprenentatge. Alhora, reflectei-xen valors culturals profunds: la solidaritat, la democràciai la participació. La �participació� és el tema de l�article dePaola Cagliari i les seves col·laboradores, que descriuenel terme com «no solament la implicació de les famílies
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en la vida de l�escola», sinó com «unvalor, un tret identificatiu de tota l�expe-riència, una manera de concebre elsagents implicats en el procés educatiu iel rol de l�escola». Els individus i el grupno estan en conflicte sinó que són abso-lutament complementaris. Com observaVea Vecchi, «l�aprenentatge individualestà lligat a l�aprenentatge en grup». I enel cor de la participació sempre hi ha eldiàleg. La història dels últims quaranta

Infants de quatre i cinc anys fent una gran pintura al parvulari municipal Diana
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portar temes, reflexions i creativitat a aquesta vida.Com aclareix l�article de Simona Bonilauri i els seuscol·laboradors, la ciutat �no tan sols l�entorn físic sinótambé la cultura que hi batega� té una importànciamolt gran per a totes les persones implicades en lesescoles infantils de Reggio. La ciutat esdevé el subjec-te d�un projecte de treball que és típic de Reggio: elsinfants estudien, recerquen la ciutat i preparen unaguia Tutta Reggio (tota Reggio). Però, altra vegada, elconcepte de ciutadania no és només local, sinó tambéglobal: el ciutadà de Reggio també ha de ser conscientque és un ciutadà del món. El lector trobarà moltes referències a la recerca enaquests articles, perquè la recerca és un altre concep-te important per a Reggio. Però no ens referim a larecerca com una activitat desenvolupada per especia-

listes externs. Parlem de la recerca com a part de lapràctica quotidiana, una recerca que tothom pot fer�l�infant investiga, el mestre investiga, el pare i la mareinvestiguen. La investigació és un hàbit mental, unaactitud que es pot desenvolupar o malbaratar. És unaresposta a la curiositat i al dubte. Construeix nou conei-xement, propicia el pensament crític, és part de la con-dició ciutadana i de la democràcia. Com tota la restad�aspectes de Reggio, la recerca no és una activitat soli-tària; és un procés de relacions i de diàleg. Com hauríem de concebre Reggio després de quarantaanys? Certament, no és un model o programa que espugui aplicar uniformement, només seguint les instruc-cions impreses! El pensament i la pràctica pedagògica deReggio provenen d�un context específic i d�una opció polí-tica i ètica concreta. Aquest pensament i pràctica poden,malgrat tot, inspirar-ne d�altres per construir la seva feinai pràctica, no com un procés de reproducció sinó com unprocés de construcció d�alguna cosa nova. Potser, per damunt de tot, en un moment de confor-misme creixent en relació amb la primera infància,Reggio dóna esperança. Esperança en la possibilitat depensar i actuar diferent, en la possibilitat d�esdeveniruna illa de dissentiment i crear un projecte cultural localque tingui el coratge de conviure amb la incertesa i elcanvi. Els centres infantils de Reggio, en paraules deHoward Gardner, «destaquen com un testimoni brillantde les possibilitats humanes».
Peter Moss és professor de serveis per a la primerainfància a l�Institut d�Educació de la Universitat deLondres.Per a més informació: peter.moss@ioe.ac.uk.
Carlina Rinaldi va ser directora pedagògica de lesescoles infantils municipals de Reggio Emilia. Ara tre-balla com a assessora pedagògica a Reggio Children iés professora de les Universitats de Mòdena i Reggio. Per a més informació: crinaldi@reggiochildren.it
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anys de Reggio és la història d�un diàlegconstant, tant dins la ciutat com amb laresta del món, un entreteixit d�allò local iallò global.Les relacions no solament es travenentre els infants, les famílies i els mes-tres. És igual d�important la connexióentre les escoles infantils, la comunitati la ciutat. L�infant és un ciutadà actiu,un ciutadà d�avui que també viurà en elfutur, un ciutadà amb drets i un cons-tructor de cultura que contribueix acti-vament a la vida ciutadana, capaç d�a-
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Ferruccio Cremaschi
FERRUCCIO CREMASCHI: L�educació de la infància i la ciutat de Reggio Emiliaestan unides per una trajectòria llarga i plena d�aventures. SANDRA PICCININI: Ha estat l�aventura extraordinària d�unes dones, sobretot, i tambéd�uns homes que han treballat amb intel·ligència i passió, dia rere dia, per fer-la pos-sible. Una experiència que s�ha renovat en el temps i ha evolucionat amb el conei-xement dels canvis socials; que ha tingut molt en compte les noves descobertescientífiques sobre els infants i les teories de l�aprenentatge. Tot això ha provocat undiàleg ininterromput entre els infants, l�escola i la ciutat. F. C.: Howard Gardner ha dit que «l�èxit més important de l�experiència deReggio Emilia és la comunitat educativa» que s�ha creat.S. P.: Té molta raó, un altre amic americà, Jerome Bruner, ha dit que no és possibleentendre les escoles de Reggio sense entendre la ciutat, la comunitat que l�ha cons-truït i mantingut.F. C.: Explica�ns com s�han desenvolupat les relacions entre les escoles infan-tils i la ciutat, i quins són els problemes actuals.S. P.: Ha estat una història de treball molt dur i de molta alegria i satisfacció, de con-flictes i de discussions contínues. Howard Gardner també ha observat que «no hi pothaver absència de conflictes en una ciutat dinàmica». Per exemple, la relació ambl�Església no va ser fàcil, sobretot al començament. Els conflictes polítics en l�àmbitmunicipal també han estat un gran repte, i encara continuen ara.F. C.: Podries definir els trets distintius de la ciutat de Reggio Emilia?S. P.: Reggio Emilia és una ciutat de 150.000 habitants, situada a la regió d�EmiliaRomagna, una de les regions més riques del nord d�Itàlia. En els últims anys, la ciu-tat ha canviat molt i molt ràpidament. Durant els darrers trenta anys, s�ha produït uncreixement constant de la població, que ha estat especialment important en l�últimadècada: més de 18.000 persones. Les raons principals d�aquest creixement tan significatiu són un augment de l�espe-rança de vida, que es produeix arreu d�Europa, un increment de la taxa de natalitat,que, comparant-lo amb altres ciutats properes, és específic de Reggio Emilia, i un

Una ciutat que es transformaEntrevista a Sandra Piccinini
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fenomen d�immigració des del sud d�Ità-lia i altres països d�arreu del món, provo-cat per una economia forta.M�agradaria aprofundir una mica més enaquests factors. A la nostra ciutat, l�aug-ment de l�esperança de vida significa quehi ha aproximadament 10.000 personesgrans que viuen soles, més de la meitatde les quals són dones. L�augment de lataxa de natalitat va començar l�any1986. Abans, però, Reggio tenia una deles taxes de natalitat més baixes del nordd�Itàlia. A l�inici dels anys vuitanta, la taxade natalitat era tan baixa que avui notenim gaires joves. Només un 16 % de lapoblació de la ciutat té menys de 18anys, i en canvi un 26 % dels habitantsde Reggio tenen més de 60 anys.
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Els immigrants representen un altre 6 % de la població deReggio Emilia. Són majoritàriament joves. Representenun 11 % de la població entre 25 i 39 anys d�edat, i elsseus fills i filles sumen un 10 % de la població de menysde 5 anys. D�aquesta manera, l�increment de la taxa denatalitat i de la immigració han permès reduir l�envelli-ment de la població de Reggio.F. C.: Reggio Emilia està experimentant molts canvis?S. P.: Per primer cop en la seva història Reggio Emilia estroba amb el fenomen de la immigració internacional,amb l�intercanvi i la confrontació de molts grups de dife-rents països. A Reggio hi ha més de cent grups ètnics. Laimmigració més nombrosa prové del Marroc, i va comen-çar als primers anys vuitanta. Des d�aleshores, han arribatpersones i famílies de la Xina, Albània, Ghana, Tunísia,Egipte, i des de la meitat dels anys noranta també hanarribat de l�antiga Unió Soviètica, de Bòsnia, de Servia i,en menor quantitat, de Polònia.

F. C.: Es pot dir que Reggio és ara una ciutat nova?S. P.: Sí, crec que la �nova Reggio� es farà més evidenten els propers anys per la transformació d�indrets queesdevindran símbols d�aquests canvis. Les transforma-cions més importants es produiran al nord de la ciutat,on hi havia les indústries més grans. L�Ajuntament deReggio Emilia va comprar una antiga fàbrica en aques-ta zona, on s�ha creat una �Casa de la Dansa�.L�Ajuntament també va comprar un antic magatzem deformatge per crear un Centre Internacional per a laPrimera Infància. Serà un lloc de trobada entre les dife-rents cultures pel que fa al desenvolupament professio-nal i l�educació. Moltes ciutats industrials d�arreu delmón estan convertint espais industrials que ja no s�usencom a tal. Reggio Emilia està intentant fer un ús cultu-ral d�aquests espais, de manera que la cultura esdevin-gui productiva, una força que impulsi el desenvolupa-ment i la transformació de la ciutat. Els llocs de treballdel segle passat s�estan transformant en llocs de treballactuals, amb l�èmfasi posat en ser capaços de fer i depensar junts!F. C.: Com creus que afectaran aquests canvis alcaràcter de la ciutat?S. P.: La ciutat arrisca molt amb aquests canvis. Hi hamolta preocupació per les decisions que s�han de pren-dre. La pregunta és si aquesta preocupació es basa enla por de perdre el que ja tenim. Una ciutat com ReggioEmilia, amb una economia sanejada i un sistema socialfort, podria esdevenir benestant i conservadora. Crec
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que la nostra tasca és lluitar contra qualsevol movimentconservador.F. C.: Com creus que podeu assolir amb èxit aques-ta tasca?S. P.: Per començar, crec que cal fer una inversió cultu-ral molt més gran per als nostres ciutadans. En elsúltims anys, hem augmentat la nostra inversió en eldesenvolupament de la Universitat de Reggio. Pensemque una ciutadania amb un nivell cultural i educatiumés alt tindrà més capacitat per fer front a la comple-xitat i als canvis de la societat actual. També estem treballant per a aquest objectiu assegu-rant una connexió forta entre l�escola i la cultura. Estemdesenvolupant experiències molt interessants en lacomunitat a través de l�organització d�exposicions ambla col·laboració de les escoles. Crec que l�escola i lacultura són inseparables. L�escola produeix una culturaque es renova constantment quan, com passa aReggio, es respecta la gent jove i el que aporta a l�es-cola i a la vida. Però sovint aquesta aportació no esreconeix. Quan la cultura se separa de la vida a l�esco-la, les comunitats no poden fer cap canvi necessari iinnovador. També estem treballant per mantenir una forta partici-pació dels ciutadans a la vida pública. Som al centre degrans transformacions i necessitem redefinir les nostresprojectes i acords amb la nostra ciutadania, perquè nopodem simplement assumir que tothom comparteix elsnostres valors comuns.

Sabem que no hi ha receptes predeter-minades que serveixin per a tothom.Cada comunitat ha de ser capaç de tro-bar el seu propi camí, però en relació ala resta, mitjançant l�intercanvi d�expe-riències. En un moment com l�actual,farcit de canvis i ansietats sobre el futur,és més important encara reconèixerque els infants són subjecte de drets ique ens aporten les seves cultures prò-pies. Perquè, com Loris Malaguzzi ensrecordava enèrgicament, això crea «lescondicions essencials per a un nivell deciutadania individual i de relacions entreels éssers humans més elevat». Crecque Reggio està intentant fer precisa-ment això: crear les condicions per a unfutur multiètnic i per a un nou sentimentcol·lectiu de ciutadania. 
Sandra Piccinini es dedica a la polí-tica local. Des de 1990 ha estatRegidora d�Educació i Cultura del�Ajuntament de Reggio Emilia. Arapresideix el nou Institut per a lesEscoles Infantils de l�Ajuntament deReggio Emilia.Per a més informació: lorena.ferret-ti@municipio.re.it
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Treballaramb infants implicafer amb poques certeses imoltes incerteses; el que(ens) salva és la recerca, elno perdre el llenguatge de lasorpresa que, de tota manera,perviu en els ulls i el pensamentdels infants. Necessitem el coratge de desen-volupar projectes i opcions tenaç-ment.Aquesta és la tasca de lesescoles i de l�educació.LORIS MALAGUZZI

Ombres al parvulari.
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específics, amb referències explícites oimplícites a Piaget, Marx, Rousseau,Gramsci, Dewey, Vygotski, Wallon, i a lateoria de la Gestalt. Però la seva ortodò-xia política i psicològica aparent estàmatisada per un munt d�altres interessosque introdueix en els seus pensaments:novel·la, poesia i altres gèneres literaris,altres formes artístiques, estudis neurolò-gics, la biologia, la química i les teoriesde sistemes complexos, junt amb moltesaltres idees que resten fora del marc dela pedagogia.Analitzant la seva filosofia i la seva obra,hem trobat rastres de pensadors de lapedagogia i de psicòlegs clàssics i con-temporanis. Però també hi trobem filò-sofs, historiadors, artistes, sociòlegs,científics, lingüistes, poetes i antropò-legs. Alguns noms, entre molts d�altres:Freinet, Freire, Ferrière, Picasso, Klee,Bateson, Varela, Montalcini, Edelman,Bronfenbrenner, Montessori, Morin, Pri-gogine, Mead, Peirce, Heidegger, Sartrei Makarenko. Tots semblen ressonar enles seves idees i en els seus actes, peròamb una veu diferent. El seu mètoded�estudi era el d�una persona que treba-lla en un trencaclosques, en un puzzle,

però sense saber-ne la imatge final. Enrealitat, no era presoner de les idees decap altra persona: gaudia, com a huma-nista, buscant en totes les fonts perconstruir els seus pensaments. S�ins-pirava en autors contemporanis i elstransformava constantment, usant-losper dur a terme actes rigorosos i sacrí-legs «de traïció». 

Alfredo Hoyuelos
Loris Malaguzzi és l�inspirador, i una de les figures clau de l�aventura educa-tiva de Reggio. Va dedicar tota la seva vida a construir una experiència edu-cativa de qualitat. Partint de l�escolta atenta, del respecte i del reconeixe-ment del potencial dels infants, aquesta experiència va poder legitimar el seudret a ser educats en contexts pensats i construïts en harmonia amb lesseves habilitats. La seva feina amb els infants segueix dues constants: pro-jectes canviants i fe en el futur. És una pedagogia de transgressió que lluitacontra la rutina i l�avorriment, i que persegueix la transformació de la utopiaen allò possible, i d�allò possible en allò real.
Loris Malaguzzi va néixer a Correggio, prop de Reggio Emilia, l�any 1920. Durant mésde cinquanta anys va viure, investigar, projectar i executar experiències concretes aReggio Emilia, la ciutat on va construir la seva tasca pedagògica universal. És cone-gut, sobretot, per la seva feina en l�àmbit educatiu. Però també va ser un gran espor-tista, director de teatre i periodista, i va dirigir la corresponsalia d�Il Progresso d�Italiaa Reggio entre 1947 i 1951.Fins a la seva mort el gener de 1994, Malaguzzi va treballar incansablement enmolts projectes, però amb un sol objectiu: lluitar, amb enorme coratge, per al des-envolupament del potencial de tots els infants, dones i homes, fossin on fossin.Podem parlar de Loris com una persona inquieta, sempre insatisfeta, i infinitamentcreativa en el seu intent, i en la seva habilitat, per ampliar i transgredir �com a acteestètic� els límits imposats per la cultura i la tradició pedagògica. El més important,per a ell, era dubtar de les veritats més rígides, que limiten la possibilitat de pensardiferent. Això representa el seu estimat concepte de la novetat, de la innovació, dela estranyesa.
Com un puzzle L�evolució del pensament i del treball de Malaguzzi està marcada, en bona part, per lesseves opcions professionals i polítiques. Podem reconèixer interessos intel·lectuals
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La seva pedagogia és complexa: «es permet» interpre-tacions subjectives, divergents i independents del món,en contrast amb la idea de progrés lineal i acumulatiu.Pren una posició escèptica respecte de les certesespassades, presents i futures. I és capaç d�alliberar-sedels cànons hegemònics de la pedagogia i la psicolo-gia. També és estètica en la seva habilitat per revelar imostrar el més essencial a través de l�establiment denoves relacions, posant coses aparentment llunyanesde costat, seguint la seva tendència d�infringir les sevespròpies normes sense trair-se, i amb la seva aptitud perla comunicació jeroglífica, metafòrica i simbòlica, quemultiplica les nostres imatges del món i de la infància.
Una escola transparent Una de les claus de la filosofia de Malaguzzi és docu-mentar el que s�ha observat fent feina amb els infants.
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Subjacent a aquesta pràctica hi ha eltrasfons ideològic i ètic del concepte d�e-ducació i d�escola transparents, i tambéla idea estètica d�oferir una imatge rela-cional de la infància mitjançant la uniódel procés amb el contingut. També hi hauna reflexió política: el que es fa a lesescoles ha de tenir visibilitat pública, iper tant «retornar» a la ciutat allò que laciutat hi ha invertit. L�exposició �Els cent llenguatges delsinfants� representa un exemple extraor-dinari de documentació. Amb quatreversions, creades i actualitzades cons-tantment per satisfer les peticions demostrar l�exposició, ha voltat tot el móndurant més de 20 anys. Representa lamillor i més important obra �escrita� perLoris Malaguzzi i les escoles municipalsde Reggio.En l�àmbit de la pedagogia se sol dir, nosense certa malícia, que Malaguzzi va

Loris Malaguzzi aDinamarca

Saltant l�ombra, alparvulari municipalDiana
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Hi ha un passatge extraordinari en el Vocabulari deWittgenstein on escriu que coneixia una nena moltpetita amb qui havia parlat molt (i a qui, per tant,coneixia perfectament), fins que un dia la nena s�hiva acostar i li va dir: «Saps, espero que....». Era elprimer cop que havia usat el verb «Espero» [...] il�autor escriu que això l�ha emocionat tota la sevavida. Quin és el significat profund en un infant que,per primera vegada, diu «Espero que»? Quan és quel�esperança entra com un raig de llum en la vidad�un infant, i per què? Si veiem el futur com unamesura, com una línia, com espai, com temps, ales-hores veiem, al final, que sempre en tenim unanecessitat enorme, urgent (del futur i l�esperança).LORIS MALAGUZZI

escriure molt poc. Aquesta afirmaciórevela com el concepte acadèmic d�es-criure és reduccionista i rígid. Quan lapedagogia legitimi les imatges (fotogra-fies, dibuixos, vídeos i altres materials),que són llenguatge visual igual coml�escriptura, serà finalment capaç dereconèixer, i de «llegir», l�amplíssima�enciclopèdia pedagògica� de Malaguzzii de l�experiència de Reggio.La documentació, en totes les sevesformes diferents, també és una einaextraordinària per al diàleg, l�intercanvi,el fet de compartir. Per a Malaguzziimplica la possibilitat de discutir i dedialogar «tot amb tots» (mestres, perso-nal ajudant, cuineres, famílies, adminis-tradors i ciutadans). Aquest aspecteconfereix una identitat forta al projectede Reggio. De fet, compartir opinions apartir de la documentació pressuposaser capaç de debatre temes reals, con-crets, no només teories o paraules,sobre les quals és possible assolir unacord fàcil i innocent.
Sentir-se important i responsableLa pedagogia de Malaguzzi és participa-tiva. Creu �com li ha ensenyat la tradi-ció� que per confrontar el destí incertdels éssers humans cal la fortalesa dela comunitat: participar significa ser-nepart, sentir-se important i responsabledels fets del present i del futur. La seva pedagogia és relacional i sistè-mica. És capaç de copsar les relacionsabans que els subjectes es relacioninels uns amb els altres. Forma un siste-ma que no només està obert a l�entorn,sinó que té una organització i estructu-

MARÇ
2004

13
ra, dinàmica i flexible, capaç de regenerar-se en unconstant diàleg amb el món. I la seva pedagogia ésconstructiva. El seu «credo» és que el subjecte cons-trueix �junt amb altres i en democràcia, d�una manerapluralista i laica� la seva cultura pròpia, la seva episte-mologia, la seva manera pròpia de veure el món: en laconvicció que aquesta representa només una visió par-cial del món, i en l�expectativa d�altres maneres possi-bles de veure�l.
Un futur incert, però saturat del possibleA les escoles de Reggio, treballar amb els infants com-porta expectatives i esperances per al futur. Sense futurno és possible nodrir l�esperança. Estem parlant, però,d�un futur incert, saturat del possible. I això és el quèbusca l�infant, el què, en efecte, tots desitgem: incre-mentar les nostres possibilitats, seguint aquell �fild�Ariadna� que ens du des de les nostres arrels cap elquè esdevindrem. L�expectativa i l�esperança són dosconceptes que es defineixen per sí sols. Dues idees,dues imatges que poden impregnar l�educació futura sicreiem, fermament, i començant per l�experiència, enles possibilitats ignorades dels infants.
Alfredo Hoyuelos és tallerista i doctor europeu enFilosofia i Ciències de l�Educació per la UniversitatPública de Navarra.Per a més informació: alfredohoyuelos@wanadoo.es
Extracte de l�article «Loris Malaguzzi. Pensament i obrapedagògica», publicat a Cuadernos de Pedagogía, núm.307 (novembre de 2001), pàg. 52-57. Alhora, aquestarticle està extret de les conclusions de la tesi doctoraleuropea El pensament i l�obra pedagògica de LorisMalaguzzi i la seva repercussió en l�educació infantil.

Luighi Ghirri © Arxius hereus de Luighi Ghirri. Agraïm la col·laboració de Paola Ghirri
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Enzo Catarsi
L�anàlisi de l�obra de Loris Malaguzzi ha de situar-se en el context de la històriadels serveis per als infants més petits d�Itàlia. Aquests van sorgir a principis delsegle XIX amb les primeres �sale di custodia� (literalment, sales per custodiar elsinfants), que es van crear per raons filantròpiques i que tenien com a objectiuprincipal garantir un lloc segur per als infants mentre els seus pares treballaven.Posteriorment, la creació dels primers asili de Ferrante Aporti (1791-1858) vasignificar un progrés important. Aquests asili emfasitzaven que els centres decura dels infants també havien d�ocupar-se de les primeres fases de l�aprenen-tatge. També va ser important l�experiència dels jardins d�infància froebelians,que es van estendre pel nord d�Itàlia a finals del segle XIX, i que van contribuir al�apreciació del joc en el desenvolupament dels infants més petits. 
A finals del segle XIX �i en el segle següent�, les idees educatives que més emprem-ta van deixar van ser, sobretot, les de les germanes Rosa i Carolina Agazzi i les deMaria Montessori. Les germanes Agazzi treballaven a l�Institut Mompiano, prop deBrescia, on van formular els seus mètodes educatius. L�element central era la vidafamiliar, i aquesta es reflectia directament en les activitats desenvolupades a l�esco-la. Els infants aprenien les tasques que se�ls demanaven a casa: parar taula, netejapersonal, mantenir les habitacions netes, etc. També és considerava bàsic l�elementreligiós. Les germanes Agazzi van importar dels jardins d�infància froebelians una ideamés espontània de l�educació i de la importància del joc, tot i que a Rosa Agazzi(1866-1951) critica la rigidesa frobeliana i no accepta el principi dels «dons» estan-darditzats. En comptes d�això, proposava la idea innovadora d�un «museu d�andròmi-nes» constituït per materials quotidians que els infants portaven al parvulari.En el mateix moment històric, Maria Montessori (1870-1952), que originàriamenthavia estat implicada en projectes amb infants amb disminució, estava desenvolupantuna experiència molt important. Va crear la «Case dei bambini» (la Casa dels infants);la primera es va fundar a Roma l�any 1907. Els seus mètodes feien especial atencióa les activitats sensorials i autodidactes, amb el suport que significava l�ús estructurat

Malaguzzi i la revolució de l�escola municipal 

Mapa de Reggio Emilia
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d�orientació catòlica, que se sentien més segurs ambles propostes educatives menys complexes, que alhoraeren les que rebien l�aprovació i l�assentiment de l�ele-vat nombre de parvularis privats dependents d�ordresreligioses.  Encara avui, les escoles Montessori són poccomunes a Itàlia, mentre que el mètode de les Agazziinspira la pràctica de la majoria de parvularis, especial-ment els gestionats per l�Estat (l�Estat és el principalproveïdor de parvularis per a infants entre 3 i 6 anys: hiha altres administradors, entre els quals els ajunta-ments, com en el cas de Reggio, i les organitzacionsprivades, sovint lligades a l�església catòlica).
Un període de creixementL�interès pels serveis d�infància va renéixer els anys sei-xanta i setanta. L�augment del treball femení, a conse-qüència del boom econòmic i les grans migracions desdel camp a les ciutats, i des del sud a les regions delnord (amb la consegüent desintegració de les xarxes desuport que proporcionaven la família i els veïns), gene-ren un augment de la demanda de «llocs» per alsinfants. Alhora creix la consciència dels drets socials is�exigeix a l�Estat, que havia abandonat totalment elsserveis per als infants més petits a mans d�ordres reli-gioses catòliques, que tingui una presència més direc-ta en aquest àmbit. Malgrat la oposició forta de lesorganitzacions catòliques, una llei de l�any 1968 crea-va els parvularis estatals; molt aviat, l�any 1971, es vaaprovar una altra llei que permetia la creació d�escoles
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de materials innovadors i estimulants.L�interès per l�ús de materials no estruc-turats s�ha mantingut viu en la reflexiópedagògica, i actualment el retrobem enla proposta d�Elinor Goldschmied amb la«Panera dels Tresors».L�expansió del mètode Montessori vatrobar obstacles per la seva base cientí-fica i també pel suport que va rebre, ini-cialment, dels sectors socialistes i laics.En canvi, la proposta de les germanesAgazzi es va difondre molt més àmplia-ment perquè se la considerava modera-dament innovadora i no requeria ni l�úsde materials costosos ni períodes deformació massa llargs de les mestres.Hi va haver, encara, altres raons: lamanca d�interès del règim feixista perles institucions d�infància, i una succes-sió �després de la guerra� de Ministresd�Educació designats per partits polítics
Al congrés internacional «Chi sono io dunque?»,amb Loris Malaguzzi i Paolo Freire, entre d�altres
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bressol per a infants de menys de 3 anys. D�altra bandaés significatiu que especialment els ajuntaments«democràtics» de l�Emilia Romagna (com Bolonya, Par-ma, Reggio Emilia, Mòdena), es van avançar a la crea-ció dels serveis estatals, creant els seus propis serveisper als infants més petits entre el 1960 i el 1970.L�Ajuntament de Reggio Emilia va obrir el camí, liderantaquesta acció. El 19 d�abril de 1962 va aprovar la pro-posta de construir 4 parvularis. El primer s�inaugurava elnovembre de 1963.  Els ajuntaments van continuar aquesta tasca, dedicant-hi encara més esforços, durant els anys següents. 
La relació entre l�escola i la societatLes idees i l�obra de Loris Malaguzzi s�han d�interpretaren un context que s�alimenta amb la  participació en leslluites dels moviments democràtics i progressistes, iamb diverses iniciatives d�educació cooperativa. Elmateix Malaguzzi explica que a la base de  la seva for-mació i especialment de la seva atenció a la relacióentre escola i societat s�hi ha de posar tant l�experièn-cia política com l�haver viscut, prop de la gent,moments especials com la guerra i la postguerra. Total�experiència de les escoles municipals de l�EmiliaRomagna està molt influenciada per aquest esperit cívicque, d�una manera impressionant, ha generat un con-tacte real, molt proper, entre els ciutadans i la gestió detots els afers públics. Les escoles municipals sorgeixend�una manera especial en els grans poblacions gràciesa la sensibilitat política de les administracions d�esque-rra i en virtut de la presència d�estructures de coordina-ció tècnica per assegurar a les institucions escolars unaorganització pedagògicament vàlida i que respongués ales necessitats socials i culturals.Convé recordar la tasca Bruno Ciari, que va ser el res-ponsable d�introduir la filosofia de Freinet a Itàlia (veieu elnúmero 5 de la revista per obtenir una descripció de lesescoles d�inspiració freinetiana de Bèlgica).  Ciari va sernomenat per l�Ajuntament de Bolònia per supervisar lacreació de les seves escoles, i va ser responsable de l�a-

plicació d�un sistema basat en la pedagogia activa i en lacooperació en les escoles infantils d�aquesta ciutat. Malaguzzi també va ser un d�aquests coordinadors. Laciutat de Mòdena li va encarregar que creés les sevesescoles infantils i durant alguns anys en va ser el màximresponsable a Mòdena i a Reggio. Però com a resultatd�algunes decisions de naturalesa política, les dues ciu-tats van prendre camins diferents. Mòdena va decidirque l�obligació principal de l�Ajuntament era garantirl�accés de tots els infants. Reggio Emilia creia que el rolde l�Ajuntament era crear centres que fossin motiud�inspiració per a tots i totes les mestres, i que eral�Estat qui havia de fer front al problema d�estendre igeneralitzar el sistema. Amb el temps, les dues ciutatses van anar separant més i més. Els parvularis deMòdena van esdevenir més «escolars». Les escoles municipals solen estar situades en les pobla-cions i ciutats més grans. Però els ajuntaments d�aques-tes ciutats han anat més enllà de les seves ciutats. Haninvertit recursos en mantenir relacions i intercanvis ambcentres d�infància més aïllats, i en donar suport a l�ex-tensió de «models de bones pràctiques». Aquests handerivat en resultats originals, amb estàndards de granqualitat en indrets com Pistoia, San Miniato etc.
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La proposta de «gestió social» Durant els anys setanta,  la qualitat dela feina de les escoles infantils munici-pals era excel·lent. La seva propostapedagògica pretenia contextualitzar iproporcionar dimensió històrica al pro-cés educatiu.. Per donar suport aaquesta feina, s�intentava involucrar enla gestió diària dels serveis, a més delsmestres, les famílies i la comunitat. Erael que s�anomenava �gestió social�, i laseva significació cultural i política es vaposar de manifest durant un seminaridesenvolupat a Reggio Emilia el marçde 1971.  La participació dels pares enla vida quotidiana de les escoles muni-cipals es concebia com part d�un procésmés ampli de descentralització i dedemocratització. Aquesta idea va trobarla seva expressió més elevada en l�exis-tència d�uns consells veïnals que amb eltemps van evolucionar fins a convertir-se en «Comitès EscolaSocietat» (Per auna discussió més completa de la teo-ria i la pràctica de la participació a lesescoles municipals de Reggio, incloentaquests comitès, veieu l�article de PaolaCagliari, Angela Barozzi i Claudia Giudici).
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Contra aquest teló de fons, LorisMalaguzzi va definir el significat verita-ble de la participació a través de l�es-tabliment d�una relació adequadaamb la societat i la cultura: «Cap altretipus d�escola distorsiona i abusa dela seva naturalesa tant com l�escolainfantil quan fracassa en l�intent deconnectar amb les famílies, amb elscostums, amb els problemes locals iquan, d�alguna manera, se li impedeixconversar lliurement i democràtica-ment amb el context que la genera».Les escoles infantils poden, per tant,ser vistes com agents importants en«una gran estratègia civil» que intentareconquerir la societat per als infants.Per fer-ho, l�organització d�una ciutat,des de la planificació urbanística i finsa les botigues i carreteres, hauriad�intentar satisfer les necessitats delsseus ciutadans més joves. Per aquesta raó, la implicació de lesfamílies no es considera tant unamanera de millorar l�organització comuna oportunitat per a l�emancipació humana. «Les esco-les ciutadanes municipals i les seves experiències nos�haurien de considerar activitats extra, sinó una partintegral i essencial de la mena d�escola per la qualestem treballant». L�escola infantil es pot considerar undels motors de canvi social més ampli, perquè potdonar als pares i als ciutadans la seguretat de poderjugar un rol actiu en les transformacions. 

En les conclusions del Congrés de 1971, Loris Mala-guzzi afirmava: «l�autèntic problema és requalificar elsvalors que poden retrobarse en una interrelació justa irealista entre el discurs pedagògic i el discurs social,superant així una separació històrica no casual». De fet,Malaguzzi estava convençut que qualsevol nou projecteeducatiu de les escoles infantils havia de tenir un caràc-ter «social» obvi, i que per aquest motiu s�havia de des-envolupar comptant amb la participació activa de totsels sectors de l�escola i de la societat.
Socialització i subjectivitat en el procés educatiuLa filosofia de Malaguzzi no només tracta la dimensiósocial dels processos educatius. És plenament cons-cient del paper important que juguen els infants i elsestímuls que se�ls proporcionen. A finals dels anyssetanta, Malaguzzi va començar a emfasitzar la neces-sitat de «reinstaurar» l�infant, de respectar i valorar lesseves capacitats i el seu potencial.En el procés d�escollir àrees de la psicologia de Piagetque es poguessin utilitzar per desenvolupar una teoriaeducativa progressista per als infants més petits,Malaguzzi parla de la necessitat de recuperar una formade «totalitat»: «Això significa retornar als infants el queels devem; no és només un deute a la seva intel·ligèn-cia, sinó molt més que això. És tornar les peces als seusllocs veritables; és la integritat humana». No hi pot havercap dubte que aquestes paraules expressen una mane-ra de pensar nova i original, especialment en termes defilosofia laica, cap a la subjectivitat i l�especificitat de l�in-fant, cap a la unicitat de la natura humana.Un dels mèrits més importants de Malaguzzi és exacta-ment aquest focus en les capacitats dels infants, quenomés es poden desenvolupar i fer créixer a partir d�unarelació fèrtil amb el context i amb la societat en què l�in-fant ha nascut i s�educa. 
Enzo Catarsi és professor d�educació a laUniversitat de Florència.Per a més informació: catarsie.@unifi.it
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Escultura al ReMida 2001, jornada de recuperació creativa
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Carlo Barsotti, de la pel·lícula L�home de Reggio
L�origen d�aquest text sobre Loris Malaguzzi és una entrevista de l�any 1993amb Carlo Barsotti �un director suec d�origen italià� per al seu vídeo L�home deReggio. És una de les darreres entrevistes que Malaguzzi va concedir i aques-ta és una versió parcialment adaptada perquè es llegeixi com una traducciód�un idioma a un altre. Com qualsevol traducció, és una mena de traïció «ama-ble». La seva força és la qualitat extraordinària de la història que explica, i l�o-portunitat que ens ofereix per renovar la nostra mirada a la història i la vàluade Reggio a través de les paraules de Loris Malaguzzi, que alhora desvetllen laseva manera de veure, els seus ulls, els seus pensaments, la seves emocions.Subratlla la originalitat d�una filosofia que, hores d�ara, no només es pot con-siderar moderna, sinó capaç de projectar-se en el futur. Una filosofia l�energiade la qual trobarà noves aplicacions, potser diferents de les de Reggio Emiliaperò igualment capaces de retornar el seu paper central en el debat pedagò-gic als infants i als adults que treballen a les escoles. 
CARLO BARSOTTI: Ens podria explicar com va començar la seva experiència enla creació de les escoles municipals?LORIS MALAGUZZI: El començament d�aquesta història coincideix amb el final de la gue-rra. Temps molt difícils, però de grans esperances: la reconstrucció de les vivendes,de les famílies, dels esperits. El desig de reconstruir el que havia estat destruït i,sobretot, el sentiment de poder que es té quan se surt d�una catàstrofe terrible: etsents tan fort. Hi ha la sensació que tot és possible, que es pot fer front a qualse-vol cosa. Crec que va ser en aquest context que es va iniciar l�episodi de Villa Cella, que vaser, de fet, el començament de tota la nostra experiència. Va ser una intuïció de lesdones, una determinació ferotge de les dones, juntament amb la solidaritat mostra-da per una petita ciutat de camperols, de grangers i d�obrers. Van ser aquestes per-sones les que van construir l�escola de Villa Cella entre 1945 i 1947, les que volienuna escola per als seus fills, per donar-los una oportunitat. Aquí és on comença lahistòria.

Caminant sobre fils de sedaEntrevista a Loris Malaguzzi

Infants sota els porxos de ReggioEmilia, al 1964
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En aquell moment feia tres o quatre anys que jo treba-llava com a mestre d�escola primària, i sempre m�haviaanat bastant bé, perquè tenia els infants com a guies.Els infants em van ensenyar el que els podia ensenyar,i aquesta va ser, a la fi, la direcció que vaig prendre. Unsenderi a través del qual m�he obert camí durant moltsanys, i del qual mai m�he apartat. Encara avui, desprésde tots aquests anys, el rol dels infants com a guies,com a estímul, els infants com a protagonistes o com asocis/companys en l�escenari central de l�experiènciaeducativa és un valor en què creiem fermament. Era una manera especial d�ensenyar, no estava escritaals llibres. Una filosofia molt arrelada en la gent, queintroduïa matisos anàrquics a l�organització de l�escola,als ritmes dins de l�escola i al respecte que teníem peraquests ritmes. Vivíem en un món que encara estavaper construir, i, juntament amb la nostra recerca per-sistent de l�ordre, hi havia el caos.Era una manera d�ensenyar que havia de trobar el seucamí, una sortida endavant; si teníem sort, a través de laconjunció d�elements diferents, de necessitats diferents,de desigs diferents, a través de la nostra habilitat per par-lar i, sobretot, per escoltar; una manera d�entendre, finsi tot abans que es pronunciessin les paraules, a quinessituacions ens podien dur. Era una manera d�ensenyarque buscava la seva identitat en les paraules i en lesnecessitats, en els gests, en el desordre i en la inquietuddels infants. Així va ser durant molt de temps.Tot i això, eren temps difícils. No era fàcil crear unaescola laica [no-religiosa]. Des del segle anterior,«Era una manera especial d�ensenyar,no escrita en els llibres»

Carlo Barsotti amb Loris Malaguzzidurant la realització del vídeo «L�homede Reggio», Reggio Emilia, 1993
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només hi havia institucions religioses. Era l�adveni-ment d�un nou tipus d�experiència i de cultura, quecomportava una visió nova de la infància. Al nostrevoltant, només hi havia desconfiança; tothom espera-va que falléssim. Mentre, les «petites escoles» gestio-

nades per cooperatives anaven creixent; ara erenvuit, ara eren nou. C. B.: Em podria dir alguna cosa més específi-ca sobre les dones? Van ser les seves prime-res grans companyes a la feina.L. M.: Crec que també hi ha un altre element que ésmolt importat tenir en compte. Crec que és just dir quela pedagogia era explícitament femenina. Es basava enla iniciativa de les dones, la consciència de les qualss�havia desenvolupat amb totes les experiències terri-bles de la guerra i en la seva lluita per l�alliberament, enla seva resistència. A l�esquena, probablement també comptàvem amb elsvells ensenyaments socialistes. Molt probablement vaser una convergència de coses diferents. La força de laorganització de les dones creixia ràpidament, i vacomençar a penetrar totes les àrees de la vida civil ipolítica.D�una banda, hi havia les seves aspiracions �envers untipus diferent de família, pel dret al treball, pel dret a rea-

litzar-se com a persones, per aconseguir la igualtat ambels homes. D�altra banda, hi havia l�ampli món de lesdones, que sempre havia estat, i és, el món dels infants.Sense aquestes dones mai hauríem vist ni el naixementni la supervivència d�una experiència d�aquesta mena,tan privilegiada en alguns dels seus elements.C. B.: L�any 1963 va obrir les primeres escolesmunicipals de Reggio.L. M.: Sí. Finalment, a les darreries de 1963 l�Ajunta-ment va guanyar la batalla i va començar a gestionar les

primeres escoles. Aquesta va ser una passa endavantfonamental, necessària per a la construcció d�un diaescolar que anés des del matí fins a la tarda. Quan vàrem començar a obrir escoles tots sentíem queera molt important no equivocar-nos. Amb els primersmestres d�aquestes escoles ja havíem començat a viat-jar per Itàlia, buscant suggeriments, observant expe-riències diferents �les poques que hi havia. Vàremcomençar a llegir llibres, i a familiaritzar-nos amb expe-riències educatives que s�havien iniciat abans, o ques�estaven iniciant, en altres països europeus i en el mónde parla anglesa. Vàrem començar a ampliar i a desenvolupar el nostrevocabulari. Estava farcit d�experiències, de paraules, de
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possibilitats, de perspectives i d�iniciati-ves. Ens va donar la força per començara ordenar les coses: érem capaços d�u-sar més instruments pedagògics; podíemidentificar millor els objectius; i en podí-em afegir de nous a mesura que avan-çàvem. El debat regular �més o menyscada setmana o cada deu dies�, les nos-tres experiències, els motius de les nos-tres dificultats i dels nostres èxits ens van

dur a adoptar un tipus d�aproximació al�educació extremadament interessant,fins al punt que avui és un dels nostressegells.Va passar molt poc temps abans quefóssim capaços de desenvolupar unprojecte cultural. Vàrem adquirir leshabilitats necessàries per fer conferèn-cies, per parlar amb la gent, ens vàremequipar millor per reflexionar sobre lesidees subjacents a les diferències cultu-rals i la seva assimilació. Vàrem buscar, junts, una enorme quan-titat de suggeriments i idees. A travésd�aquests intercanvis vàrem començar

Laura, de nou mesos, i el rellotge, al�escola bressol Arcobaleno, 1982
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a entendre, a pensar i a reflexionarsobre les idees i experiències d�altresque havien integrat la teoria i la pràcti-ca millor que nosaltres.C. B.: Com va evolucionar la sevaaproximació a l�educació infantil enels anys següents?L. M.: Ha de pensar que l�educació delsinfants més petits, en el sentit real de l�e-ducació, era una cosa totalment nova, i

en aquest sentit el bagatge dels mestresera inadequat, tant pel que fa als seusconeixements com a la manera d�ensen-yar-los. Les famílies desconeixien lespossibilitats de l�aprenentatge.Si ho recordo bé, immediatament vàremorganitzar una sèrie d�exposicions a laciutat. Per a la ciutadania, això era total-ment nou i original, i van començar aveure com els infants podien ser capaçosde treballar i de relacionar-se entre ells,com eren capaços de conversar, de rao-nar i de crear. No hi havia cap precedentd�aquests exemples visibles de les sevescapacitats. A partir d�aquell moment vàrem comen-
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çar a ser coneguts més enllà de la nostra ciutat, i arebre molts convidats, moltes visites. Cap a l�any 1970,les escoles infantils municipals ja eren molt conegudes,i teníem prou capacitat per fer congressos nacionals;els primers congressos nacionals laics. En vàrem fer una Mòdena dedicat a un tema que ens era molt proper:la gestió social i la participació de les famílies. Un temaque des del principi havia estat important per a nosal-tres i que encara és un dels nostres valors més ferms.Un any més tard vàrem organitzar un congrés nacional

a Reggio Emilia. Esperàvem que vinguessin unes centpersones, però el primer matí ens vàrem trobar que hihavia 970 participants, i vàrem haver de traslladar-hotot al teatre municipal, un espai molt més gran. Vàremdedicar els tres dies següents a fer debats entre tots. Hihavia una gran necessitat, una gran set de coneixementnou; tothom volia explorar i entendre �era com un basarenorme d�idees. Tot just acabat el congrés vàrem pre-parar una publicació sobre aquest. Era una de les pri-meres publicacions no religioses sobre l�educació delsinfants a Itàlia i, com a tal, es va considerar un acte his-tòric, cultural i polític, innovador en el tractament quefeia de les matèries i dels temes relacionats amb l�es-cola i amb les habilitats i les necessitats dels mestres. Un element important va ser la nostra lectura de dife-

rents autors, que vàrem arribar a estimar molt. Moltesde les imatges que duem al cor són imatges que tenenel seu origen en el treball d�educadors de les primeresdècades del segle, especialment de l�Europa central:Ferriere; Bovet i després Piaget; Decroly; Susan Isaacsi després Dewey i tots els seus treballs, i desprésBruner.Érem rics �teníem totes les eines per millorar, enfortir idifondre la cultura que havíem construït; teníem llibres,teníem experiència, i estàvem en disposició de crear

diàleg i intercanvi d�idees. Eren anys de gran creixementcultural �dues trobades en particular van tenir unaimportància immensa per a nosaltres: amb Bruno Ciarii amb Gianni Rodari.Ciari treballava a Certaldo, a la Toscana, i era mestred�escola primària, un mestre molt especial. L�any 1965va traslladar-se a Bolonya amb l�encàrrec de coordinar irenovar totes les pràctiques educatives per als infantsmés petits (llegiu també l�article d�Enzo Catarsi). Hi vaaportar la seva gran maduresa, la seva llarga experièn-cia com a mestre. De seguida va sorgir entre nosaltresuna amistat molt forta; junts vàrem organitzar moltscongressos i moltes, moltíssimes reunions, però vàremtenir molt poc temps per treballar, perquè Ciari va morirel 1970. El vàrem perdre just en el moment en que pot-
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ser teníem el potencial més gran per al desenvolupa-ment, i la capacitat de treball més gran.Gianni Rodari era escriptor, poeta, filòsof, comentaristapolític i periodista �amb ell vàrem forjar una gran alian-ça. Li agradava molt venir-nos a veure inesperadament,fins que un dia, l�any 1972, va venir a Reggio amb unmanuscrit passat a màquina de la seva obra nova Lagramàtica de la fantasia, que més tard esdevindria unaobra clàssica de la creació i de la pedagogia. La vadedicar a Reggio Emilia. Durant aquells dies, molts denosaltres ens reuníem amb Rodari; ens llegia passatgesdels seus escrits, exposava les seves idees i en parlavaamb els pares i els mestres de les escoles municipals,de les escoles primàries i secundàries. Era un «gimnàs»fabulós per a la discussió. Però la mort també l�espera-va a la cantonada, i el vàrem perdre a principis delsanys vuitanta. Hem estat afortunats: molta gent important ha honorat,de diferents maneres, la nostra història. La nostra gran for-tuna ha estat trobar aquestes persones, haver-les trobatfent el mateix camí; sobretot, haver-les conegut en perso-na. Hem estat capaços de pensar i de parlar sobre cosesimportants amb Bronfenbrenner, amb Hawkins, ambFreire, amb Gardner. Hem tingut reunions bones, peròtambé dolentes �això sí, sempre molt civilitzades, amb elsmillors representants i els millors treballadors de l�àmbit dela pedagogia italiana. Tot aquest treball ens ha permèsrefinar les nostres idees, sistematitzar-les i construir unprojecte que, fins a cert punt, s�ha definit orgànicament. Al�inici, érem en un punt en què podíem reconstruir els frag-ments d�experiència, les intuïcions i les idees i passar, apartir d�aquests components, a bastir un projecte moltmés complex, identificant els punts forts que podien usar-se com a frontissa de tot el sistema. Un projecte que eraalhora pràctic i teòric.C. B.: Quins són els trets principals del projectepedagògic?L. M.: El primer que ens va preocupar, de manera imme-diata, va ser precisament la capacitat de connectar tantcom fos possible alguns dels nostres principis teòrics

amb la mena d�organització que possibilitaria posar-losen pràctica. Això ens va permetre (i ens va fer responsa-bles) d�avançar en la nostra feina, unint instàncies derecerca teòrica �conceptes teòrics� i experiència pràcti-ca. Van ser les primeres passes en l�atenció que fem alsvalors que s�expressen en el context de l�escola, a laorganització dels espais i a la qualitat dels nostres espaisde vida. Explica una actitud d�obertura, d�interrogacióconstant que ens implicava a tots de la mateixa mane-ra, amb la mateixa intensitat i que, sobretot, va esdeve-nir un estil de treball per als mestres.Un dels nostres punts forts ha estat que sempre ho hemcomençat tot amb una declaració molt clara, molt ober-ta de les nostres idees sobre els infants més petits [delnaixement i fins als 6 anys]. Tenim una visió molt opti-mista de l�infant: és un infant que posseeix molts recur-sos des del seu naixement, que té un potencial extraor-dinari, que mai deixa de sorprendre�ns; un infant ambcapacitat autònoma per construir el seus processos depensament propis, les seves idees, les seves preguntes iels seus intents de respondre-les; amb un grau d�habili-tat molt elevat quan conversa amb adults, amb capacitatd�observar les coses i de reconstruir-les senceres. És uninfant capaç, per a qui necessitem un mestre capaç.Però el mestre capaç no apareix de manera espontània;en aquell moment tampoc no podia aparèixer. El mestrecapaç només es forma treballant conjuntament amb elsinfants i altres adults: construint junts, cometent erradesjunts, corregint-les junts, revisitant i reflexionant sobre lafeina ja que s�ha fet. La cultura dels nostres mestres noés tan sols una qüestió d�investigació i coneixements.Crec que també s�expressa a través d�un cert estil, d�unaaproximació a la intel·ligència, a la imaginació, a lanecessitat d�afecte i seguretat dels infants. En realitat, ésun recurs per als i per a les mestres: els dóna capacitatde resistència i passió per la seva feina. Reforça la curio-sitat permanent que constitueix una mena «d�asseguran-ça» per a la vida professional dels mestres. Els cent llenguatges dels infants són una metàfora.�Laura i el Rellotge� [un exemple famós de documenta-
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ció] conté imatges que mostren queencara desconeixem moltes cosessobre l�infant a tots els nivells, cosesque encara s�han de descobrir. Aquestaés la raó de les nostres crítiques a lapedagogia «petita»: és una pedagogiatancada, que incorpora molt poquesvariables, i que ha de ser transmesades dels mestres als infants. La nostrafeina, en canvi, implica la recerca cons-tant de les vàries qualitats possiblesd�una experiència, i el desenvolupa-ment de diferents maneres de veure-lesque, a l�hora de confrontar objectes oprocessos nous, s�acomodin tant a laposició de l�infant com a la nostra. Pertant, es produeix una ampliació delterreny on nosaltres i els infants ens tro-bem; hi ha la possibilitat d�abastar unaporció més gran de vida, d�experiènciacultural. Això ens ha permès alliberaralgunes institucions que consideravenels infants un grup minoritari, amb unstatus inferior �una actitud que encarapreval, no només aquí, sinó arreu delmón. Encara no hem superat el nivell decura i protecció, i aquest tema ha deser resolt amb coneixement i autoritat.Aquests són els nostres reptes, lesqüestions en què treballem i que, decop, ens recompensen a nosaltres i alsinfants �la recerca constant, que impli-ca que sentim molta curiositat per lescoses que passen a altres llocs. I aixòens porta, alhora, a tenir una culturamolt més àmplia, no exclusivamentpedagògica; una cultura que conté ele-ments de la psicologia, de l�art i de lesciències, de la literatura, de l�arquitec-tura, etc. Això és, crec, el que pot faci-
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litar que les escoles, i que els homes i dones que hi tre-ballen, adquireixin els recursos per gaudir d�una visiómés àmplia del món.C. B.: Podríem dir que l�èxit internacional va arri-bar amb l�exposició dels Cent llenguatges de l�in-fant a Estocolm l�any 1980? Què ha significat pera vostè? L. M.: El nostre èxit ha augmentat sense parar des delsanys 80. Estem molt agraïts als ciutadans suecs, que desd�un bon començament es van interessar molt pel quèfèiem. Les exposicions que van donar vida a la nostra ciu-tat han viatjat per tot Europa durant els últims deu anys.L�exposició europea ha rebut invitacions de molts governsi de molts ministres d�educació i d�ensenyament. En unmoment determinat, es va necessitar una segona expo-sició per mostrar-la a altres continents. Per exemple aAmèrica, on l�exposició ha viatjat durant set anys per uni-versitats, museus, institucions públiques i galeries priva-des. El continent americà és una de les zones més inte-ressades a establir una relació amb nosaltres. Peròrebem peticions de moltes àrees del món.Avui, tot això ens fa sentir immensament satisfets�però alhora ha incrementat enormement la nostraresponsabilitat. La nostra ciutat està contínuamentenvaïda per delegacions que venen de tots els raconsdel món. El problema és com fer front a totes aques-tes peticions, que no paren d�augmentar en una esca-la impossible. Hem de pensar en reorganitzar-nos, enreestructurar l�organització dels nostres serveis demanera que puguem satisfer aquesta demanda crei-xent. Estem pensant si crear una altra organització,que treballi junt amb la nostra organització actual per-què aquesta es pugui dedicar a gestionar els nostresserveis diaris lliurement, sense interferències. La novaorganització es responsabilitzaria de mantenir i reforçarles nostres relacions internacionals [Aquesta organitza-ció per al treball amb altres països �Reggio Children�es va fundar l�any 1994].Tots aquests elements ens revelen coses importants:que no és cap error prendre com a punt de partida una

«unint moments de recercateòrica, conceptes teòrics iexperiència pràctica»
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Exposició «L�occhio se salta il muro»a Estocolm, 1980
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visió tan optimista de la infància si ens du a fer la nos-tra feina amb més qualitat, o si augmenta el nivell deconeixements dels mestres. Aquesta visió de la infànciademostra com el món, incloent els països occidentals,segueix malbaratant les possibilitats dels infants: mal-baratant la seva intel·ligència, les seves capacitats, elsrecursos que posseeixen i tot el que això significa. Aquesta demanda constant també ens mostra, d�algu-na manera, l�esgotament, la necessitat i la manca denous recursos de les persones que actuen en el sectorde la primera infància. Un sector que és incapaç decrear una visió nova i innovadora de l�ensenyament,una visió que reconegui els drets dels infants.D�aquesta manera, Reggio esdevé la representacióconcreta, real, d�alguna cosa que probablement, enaltres indrets, moltes persones han pensat, somniat oanhelat. El nostre èxit és una combinació de diferentscoses, que en part devem a la nostra feina, i que enpart devem a la sort, però que també són parcialmentdeutores d�una situació de crisi que es viu en moltspaïsos d�arreu del món. C. B.: Les dones han significat molt des del final dela guerra i fins ara. Sembla que encara avui lamajoria de mestres són dones. Què en pensa?L. M.: Hi ha un enorme exèrcit de dones arreu del mónque fan la feina d�ensenyar. El problema que tu emplanteges és una realitat en el món que hem heretat,amb totes les seves normes, les seves lleis, les sevesdiferències i els seus límits. Òbviament, de moment estem davant d�un fenomen pelqual hi ha poques possibilitats de trobar una alternati-va. L�alternativa arribarà el dia que es reconegui que l�e-ducació dels infants és tan important o més que la d�al-tres grups d�edat, de manera que la feina d�ensenyar elsinfants esdevingui part del món masculí. El dia en quetinguem homes i dones que treballin junts per a l�edu-cació dels infants serà un gran dia, perquè significaràque hem fet un gran salt endavant �i no només en elreconeixement dels drets dels infants, de les sevesnecessitats i desigs. 

La nostra experiència és una anomalia; és irregular, unamena de violació de la història. Has de posar molta mésenergia en aquesta operació que en cap altra feina.Més tossuderia, més esforç per seguir connectat alsesdeveniments culturals i no culturals que passen en elteu país i en d�altres. Has de tenir una visió més àmplia,la capacitat de connectar les coses, d�unir coses quesemblen separades, distants en llocs diferents.Certament, els canvis cada cop més accelerats quesucceeixen arreu del món provoquen que el que fas esconsumeixi molt més ràpidament, i has de ser capaç derebuscar entre els teus recursos, i entre les aportacionsque reps del teu voltant. Aquest és, encara, un món de grans diferències, demancances òbvies, de violència real que es perpetra, iaixò no és cap coincidència, contra les parts més feblesde la societat �els infants, les dones, la gent gran. Siobserves les dones i els infants, entens que tots els pro-blemes es concentren aquí; aquí és on trobem els pro-blemes de una coexistència que encara és especial-ment violenta i injusta.C. B.: Ens coneixem des de 1980. Em coneix i joconec el seu caràcter. No és una persona fàcil.Com s�ha trobat treballant amb altres persones? L. M.: En una realitat com aquesta és impossible ima-ginar que no hi hagi diferències: diferències de com-portament, de conducta, de temperament. Hi hamassa dècades de treball amb una voluntat fèrria persortir-nos-en. Sóc molt tenaç, molt tossut, tinc unavoluntat de ferro. Mai dono cap batalla per perduda.Les vull guanyar totes, i he d�arrossegar amb mitothom que pensi com jo o que pensi millor o fins i totdiferent que jo.Potser el meu caràcter no sempre és fàcil, però sóc unapersona que sempre té aspiracions, que busca que lescoses siguin millors, que no tolera la mediocritat. Lamediocritat em repugna, i la mediocritat en les perso-nes que m�envolten em causa un patiment enorme. Nopuc suportar la feina negligent, la feina inadequada.D�alguna manera, una experiència com la nostra s�ha
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de demostrar a ella mateixa que és viva.Hi ha una confirmació que el què femés real des de fora, però abans d�ac-ceptar aquesta has de obtenir una con-firmació «interna» per la feina que fas ipels resultats que n�obtens. La nostravisió de la infància requereix dedicació.Crec que totes les dones que han tre-ballat, totes les dones que han passatuna experiència d�aquesta mena sem-pre han tingut por que es pogués dete-riorar, que es pogués espatllar, quepoguessin perdre el seu paper, el seupoder de decisió, la seva energia i laseva força. Hem de recordar que elmón, la nostra societat �tal com estàorganitzada�, l�economia i la política, iels prejudicis de la gent forgen, junts,una aliança molt forta, que no és gensfavorable a una aventura com la nostra. Podria semblar que una història com lanostra hauria de superar els anys i lesestacions sense cap problema, nomésperquè hi ha algunes coses que prefe-rim no recordar, per no trobar-les en migdel camí. Les persones que observen lanostra aventura des de fora �semblabellíssima, tot és al seu lloc� podenpensar que sempre hi haurà una forçaoculta que garantirà tot el que s�haaconseguit. Però experiències com lanostra, d�una naturalesa tan anòmala,sempre caminen sobre fils de seda, i sialgun fil es trenca sempre hi hauràcoses que caiguin, coses que es des-trueixin. C. B.: En previsió d�esdevenimentsfuturs, voldria acabar explicant-nosels seus desigs? Com veu el futurimmediat?
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L. M.: Per començar, si el món de l�educació s�unís endefensa de la recerca guanyaria àrees de llibertat, ideesi descobertes que potser mai s�ha imaginat que existis-sin. En la meva opinió la recerca representa el camí capa aquella part de la nostra humanitat que està mésoberta al sentit i al significat profund de les coses, delsfets, de les connexions i especialment de les relacionsentre els éssers humans.Tenim un sentiment molt fort sobre la vida en untemps en què, tot i que hi ha un suposat reconeixe-ment de la infància, encara estem exposats a unasèrie d�idees sobre els infants més petits que elsneguem les seves habilitats, potencial i capacitatsreals. Recentment, hi ha hagut moments en que finsi tot han guanyat més força visions encara més insi-dioses de la infància. Al costat de la visió d�uns infantsque són fràgils, delicats, passius i sense poder aratenim l�infant que viu en un estat permanent de priva-ció, que madura per mitjà dels seus infortunis i que através de les privacions pren aprenentatges i coneixe-ments del món. La nostra resposta representa un con-trast total. És una resposta plena d�un optimismeenorme. Som plenament conscients dels límits del�optimisme però també sabem exactament el quèl�optimisme pot aconseguir.Donem suport a una visió de la infància que està ober-ta al món, fortament equipada des del moment del seunaixement, rica en recursos, en capacitats i en qualitats�i que ens du a definir la democràcia d�una maneranova. Crec que el que això significa avui és que hem deretornar als individus el seu protagonisme en la nostrasocietat, per entendre el valor i l�habilitat dels individusi el seu desig d�actuar i de ser reconeguts com a actorslliures i responsables. 
Volem donar les gràcies, especialment, a CarloBarsotti per haver-nos concedit el seu permís perusar el text.
Editat per Maria Cavallini.

«la recerca representa uncamí cap a una part de lanostra humanitat»

Infants a l�ordinador (scanner i projector)del parvulari municipal La Villetta

Enllestint un projecte al taller del parvulari

El teló del Teatre Ariosto deReggio Emilia, fet per infants de cinc anys del parvulariDiana. Còpia per a l�exposició«Italia e Giappone:Design come stile di vita», a Yokohama, 2001
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Howard Gardner

És ben sabut que l�èxit té molts pares, mentre que el fracàs és orfe. Gairebétothom comparteix l�opinió que les escoles bressol i els parvularis de l�Ajun-tament de Reggio són un èxit singular. La seva fama arreu del món està jus-tificada; moltes persones les admiren, i moltes escoles s�han creat prenent-les com a model. Però a l�hora de definir les escoles de Reggio, és importantrecordar que la majoria dels experiments educatius fracassen sense deixarcap rastre (fent honor a la seva condició d�orfes), i fins i tot que la majoriadels experiments que sí tenen algun èxit no duren prou i/o no aconsegueixenafectar les institucions educatives d�altres indrets. D�aquesta manera, elconjunt d�escoles creades fa quaranta anys per Loris Malaguzzi i els seuscol·laboradors més directes és important per entendre què és necessari perfer que un experiment educatiu tingui èxit, com es poden reproduir aquestsexperiments i per quina raó només una part relativament petita de la pobla-ció mundial desitja aquesta mena d�escoles (i aquest darrer punt és el mésproblemàtic).
Certament, les circumstàncies que envoltaven l�aventura de Reggio quan va comen-çar no eren massa favorables. Malaguzzi tornava a una part d�Itàlia devastada per laguerra, amb molt pocs béns tangibles, i amb una població molt desmoralitzada.Mentre els americans anaven al cinema en massa per veure còmodament lespel·lícules del neorrealisme italià de finals dels anys quaranta, res en la duríssimavida que mostraven aquestes filmacions podia insinuar el potencial d�aquestes novesescoles revolucionàries. En qualsevol esforç reeixit han d�unir-se una sèrie d�elements separats. Com demos-tren les evidències �com ara l�entrevista amb Malaguzzi en aquest mateix número�en aquest cas els elements incloïen el següent: l�idealisme pràctic de Malaguzzi (ola seva pràctica idealista); la tradició d�escoles innovadores del nord d�Itàlia i altreszones de l�Europa Central i Occidental; un grup d�educadors joves, quasi tot dones,que se sentien atretes per la idea d�un nou tipus d�educació; la voluntat de

Els cent llenguatges
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El meu col·lega David Perkins ha proposat una fórmulaper a l�èxit d�una innovació educativa. Calen tres tipus devisionaris: un visionari teòric, que desenvolupi les ideesclau �per exemple, els currículums, la pedagogia, la mis-sió i els valors; un visionari pràctic, que doni vida aaquestes idees sobre el terreny; i un visionari polític, queproporcioni els recursos i la protecció que permetin alsaltres dos visionaris continuar amb la seva feina. Pel quejo sé, sospito que Loris Malaguzzi era sobretot un visio-nari teòric. Tot i això, les escoles no haurien tingut èxit sino hagués estat l�instigador principal de les pràctiquesque funcionen i que van permetre atraure i mantenir l�in-terès dels col·legues que volien fer pràctiques (i tambéfer teoria) amb ell. A més, tot i que li agradava posicio-nar-se en contra de la classe política, �de fet, gaudiadesafiant qualsevol grup de poder� sospito que teniamolta habilitat en alinear les forces polítiques necessà-ries per garantir que els experiments educatius de Reggiotinguessin èxit. Òbviament, fins ara no he mencionat la raó més impor-tant de l�èxit de les escoles de Reggio. Tant la seva apa-rença com la seva realitat són singularment impressio-nants. Les escoles són molt boniques i tenen unsespais i uns materials exquisits. Els pedagogs, talleris-tes i mestres tenen moltes oportunitats per desenvolu-par-se professionalment, per fer la seva feina excel·lent-ment, i per dedicar-se, sense estalviar cap esforç �defet, de manera monàstica� a la seva tasca.  Les famí-lies i la comunitat que les envolta proporcionen un

l�Ajuntament de Reggio d�invertir enaquestes escoles generosament i a llargtermini; una tradició de societat civil,juntament amb certs hàbits i actitudsdel bon catolicisme, que durant molt detemps han marcat aquesta regió delmón; la prosperitat creixent del nordd�Itàlia; i, sens dubte, molts altres fac-tors, alguns fàcils d�identificar, altresperduts en la història o la mitologia.Seria enormement instructiu conèixerels «punts d�inflexió» de l�experiment deReggio. Entre els esdeveniments posi-tius, caldria incloure els primers signesd�interès internacional dels anys 70? elllançament simultani de publicacionsinfluents? l�ajuda estratègica de perso-nes com Bruno Ciari i Gianni Rodari?l�elecció d�un batlle, assessor o Ajunta-ment concret? Seria igualment impor-tant especificar les coses que no vananar bé, o que podien haver anat mala-ment �la pèrdua d�un aliat estratègic,les crítiques continuades, en públic, dediferents personalitats o polítics, l�em-penta cap a la introducció formal d�uncurrículum d�abast estatal en els anysde preescolar� per anomenar nomésalgunes de les dificultats?

d�una reforma educativa reeixida
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suport tangible permanent, i també aporten crítiques moltútils. Les idees i les pràctiques que s�han desenvolupat�aprenentatge en grup, documentació,  projectes a llargtermini, integració en la comunitat, per dir-ne nomésalgunes� són innovacions genuïnes que encara segueixenfuncionant.  Però sobretot el més important és la concepció àmplia i ins-piradora dels infants �com a esperits actius, compromesos,exploradors, capaços de treballar amb preguntes i temesdurant moltes setmanes, capaços d�actuar amb els seuscompanys i amb els adults, donant la benvinguda a l�opor-tunitat d�expressar-se en molts llenguatges, de crear-ne denous, i d�aprendre i d�entrar en aquestes formes d�expressióque modelen els seus coetanis. Sospito que aquesta con-cepció pot ser el llegat més important de Loris Malaguzzi. Vaser el primer que em va dur a Reggio a principis dels anys80, i el que des d�aleshores m�ha provocat que fes moltsviatges memorables, de la mateixa manera que ha atrettambé a molts altres visitants.  Tinc la forta sospita que aquesta visió no era únicamentde Loris Malaguzzi. Segurament el sentiment de solidari-tat, col·laboració, invenció mútua que caracteritza lesescoles d�avui �tant els mestres com els estudiants� ésel mateix que caracteritzava l�experiència educativa deReggio des dels seus primers dies. Estic segur que enalguns moments Malaguzzi podia ser difícil, tossut �de fetell mateix ho confessa. I potser, com fem molts de nosal-tres, podria haver-se atribuït més mèrits que els que enrealitat mereixia. El fet que des de la seva mort, fa unadècada, les escoles hagin crescut i millorat evidencia tantla seva capacitat de crear una institució que el sobrevis-qués com les capacitats enormes dels seus col·labora-dors més propers.Quan tants educadors ben informats canten lesexcel·lències de les escoles de Reggio, he de tornar a pre-guntar per què hi ha tan pocs exemples reeixits d�aques-tes escoles en altres parts del món? Per què no hi ha, alsEstats Units d�Amèrica, un clam ensordidor per a un«Programa Pilot de Reggio», o en favor de «No deixar capinfant fora d�una escola reggiana»? Un motiu, i no hi ha
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cap dubte al respecte, és que aquestesescoles són difícils de crear, tenen uncost de manteniment elevat, i requerei-xen molt capital humà. Però em temoque hi ha una raó més profunda.Mentre que la visió dels infants i de lanaturalesa humana de les escoles deReggio és sens dubte la correcta,també pot ser amenaçadora. Significaque creus en els infants, que creus enels mestres, que creus en els poders dela imaginació. Significa abandonar unplantejament vital que és purament ins-trumental, purament economicista,purament darwinià (si es vol), en favord�un altre que reconeix els drets delsinfants i les obligacions de la humanitat.Fins ara, aquesta visió tan generosa dela naturalesa humana ha estat minori-tària arreu del món �i encara que aEscandinàvia, a Escòcia i en alguns paï-sos llatinoamericans hi ha alguns signesque demostren la seva existència, no éspas el més comú a Amèrica, a la GranBretanya ni tampoc a la resta del món�desenvolupat� i en �desenvolupament�.De moment, les escoles de Reggio sónmés una prova de l�existència d�aques-ta visió que no pas un  presagi de cosesque hagin de succeir arreu del món enun futur proper. Però alhora són moltmés que una prova de l�existència d�a-questa visió: romanen com un testimo-ni brillant de les possibilitats humanes.
Howard Gardner ocupa la càtedraHobbs de Cognició i Educació a laFacultat d�Educació de Harvard.Per a més informació:howard@pz.havard.edu
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Fins a quin punt l�ús exagerat de categorit-zacions deriva en una manera de pensarque prioritza les diferències més que no pasles semblances i les connexions? Fins aquin punt una escola que treballa ambobjectes i situacions descontextualitzadesprovoca un pensament fragmentat, i com-porta prendre la informació com a coneixe-ment �quan aquest només s�obté organit-zant i posant les coses en relació les unesa les altres? Fins a quin punt ignorar queles emocions formen part integral dels pro-cessos d�aprenentatge i d�educació distor-siona el procés global de construcció deconeixement? Podríem seguir fent pregun-

tes d�aquesta mena, subratllant fins a quinpunt la nostra escola és jeràrquica i discri-minatòria quan es tracta de llenguatgesdiferents (per llenguatges s�entén, aquí, elsdiversos camps del saber), de processosd�ensenyament/aprenentatge i de l�aproxi-mació dels infants a l�exploració, a la com-prensió i a la construcció de la realitat.En el seu llibre Ment i naturalesa, GregoryBateson, que defensa la connectivitatentre totes les coses, destaca la importàn-cia de l�estètica com a gran instrument deconnexió dels diferents elements de la rea-litat. En un debat amb joves d�una escolad�art, clarifica la seva postura amb una afir-mació que sempre he trobat bellíssima:

Vea Vecchi
Racionalitat i imaginació, cognició i emoció. No només fa temps que veusautoritzades i diverses relacionen aquests conceptes, sinó que en la mevafeina diària amb els infants he observat que en el pensament, els jocs i laresolució de problemes per part dels nens i les nenes, aquests conceptesestan estretament lligats. Són elements, tan clarament inseparables que nosembla necessari defensar un plantejament que hi cregui fermament i quepromogui la seva relació. 
El que m�impulsa a escriure és la convicció que en el pas des de les formulacionsteòriques a la pràctica educativa succeeix alguna cosa que distorsiona les nostresaccions i idees, fins el punt que quotidianament veiem la creació d�un coneixementque divideix, categoritza, separa i en canvi lluita per fer connexions entre les diver-ses disciplines (tot i que potser no és un desig veritable).Edgar Morin té raó quan diu que el problema no és tant superar les fronteres entreles diverses disciplines com garantir que no es creïn. Quan naixem som una totali-tat, i tots els nostres sentits s�esforcen a relacionar-se amb el món que ens envol-ta, a fi d�entendre�l. Però de seguida ens trobem «tallats a trossets», una frase queLoris Malaguzzi usava per definir l�estat de separació de la nostra cultura, que ensforça a acostar-nos al coneixement per camins diferents, separats. En la cultura i lasocietat contemporànies, que promouen l�especialització en diferents disciplines,aquest fet esdevé cada cop més obvi.És necessari reflexionar seriosament sobre els danys individuals i socials que cau-sen una educació i una cultura que prefereixen separar més que establir connexions.Sabem que el cervell té qualitats extremadament plàstiques, i coneixem fins a quinpunt la seva formació estructural està influenciada per l�experiència individual.Aquest coneixement ens hauria d�inspirar un gran sentit de responsabilitat envers l�e-ducació dels infants, perquè la manera més genuïna i radical de reduir les distor-sions de la societat (i som molts els que pensem això) és dedicar-hi atenció, refle-xions i decisions raonades.

Les arrels múltiples del coneixement

Nena amb un projector al parvulari Diana
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«per estètic entenc: sensible a les estructures que con-necta». Per poder definir el pensament artístic d�aques-ta manera, crec que s�ha de relacionar amb les cosesamb intensitat i empatia. No hi ha dubte que aquesttipus d�aproximació ens ajuda a descobrir i a investigarles estructures ocultes de la realitat, a dibuixar mapescapaços de contenir alhora els processos de la lògica ide l�emoció, de la tècnica i de l�expressió. És un currí-culum excel·lent per aprendre.A finals dels anys seixanta, aquesta era la filosofia sub-jacent a la introducció d�un taller �d�un estudi� i de latallerista �una persona amb experiència artística� a lesescoles municipals de Reggio Emilia, juntament ambuna gran varietat de materials, de tècniques diverses id�una visió contemporània de la relació entre el cervelli les mans. Érem conscients de la manera com l�esco-la discrimina els llenguatges anomenats «expressius»(el llenguatge visual, la música, la poesia, la dansa id�altres, perquè de fet cada llenguatge té una capaci-tat expressiva). En aquest context, el taller s�introduïacom una garantia per defensar la complexitat dels pro-cessos de construcció d�aprenentatge. La nostra inten-ció era usar la imaginació com un element unificadorde les activitats diverses, i considerar l�estètica delsaber (Malaguzzi parla de la �vibració estètica�) comuna «energia que té el seu origen dins de nosaltres, ique ens fa escollir entre models d�acció, de pensa-ment, d�imaginació». Els tallers de les escoles municipals de Reggio noescollien el llenguatge visual com una disciplina espe-cífica, aïllada, concentrada exclusivament en la pràc-tica d�algunes activitats tradicionals com el dibuix,l�escultura o la pintura. Era justament el contrari: l�es-collien com una manera de construir ponts i relacionsentre experiències i llenguatges diferents. Alhora,som plenament conscients que per poder parlar iactuar en un determinat llenguatge d�una maneracompetent ha d�existir un aprenentatge específicampli, i considerem que aquest és un factor impor-tant, un requisit que sempre hem de tenir present.

Igualment, estem plenament convençuts que un llen-guatge que s�aprèn i es refina veritablement ha depoder relacionar-se amb altres, ha de sentir la neces-sitat d�acostar-s�hi i d�establir un diàleg. També estemconvençuts que la funció no es pot separar de l�ex-pressió: reduir la diversitat i el nombre de compo-nents d�un llenguatge significa empobrir-lo, i reduir laseva capacitat d�evolucionar.Ser conscients dels fils que uneixen totes les coses ensdu, periòdicament, a revisar críticament la organitzacióde la nostra feina. La modifiquem allà on és necessari,perquè harmonitzi i mantingui una relació vívida amb lateoria i la didàctica que es troben en les arrels de lanostra manera de treballar. Quant al context de l�esco-la, que sempre hem considerat una part vital de l�edu-cació, desenvolupem el mateix procés.Aquesta atenció especial a l�entorn i al seu valor edu-catiu va dur a la publicació per part de Reggio Children.l�any 1998, de «Bambini, spazi, relazioni: per a una cul-tura dels hàbitats dels infants». El llibre era el resultatde la recerca sobre el tema dels entorns més adientsper als infants, realitzada amb arquitectes de l�escolapostuniversitària Domus Academy de Milà. L�intercanvid�idees entre persones de cultures professionals dife-rents és indicativa de la manera de treballar de Reggio:

MARÇ
 2004

30
Nens de quatre i cinc anys documentantamb cambra digital la realització del projecte per al teló del Teatre Ariosto,al parvulari Diana

Reconstrucció ambfotografia digital del procés per fer un cavall de fang, al parvulari Diana
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va ser una aproximació evolutiva a un temaimportant, que tractava diferents qüestionsusant perspectives distintes, creant un dià-leg entre diferents tipus de competències.És el mateix concepte que ha inspirat elsprojectes coordinats per Reggio Children, enels últims anys, sobre el desenvolupamentprofessional dels pedagogs i talleristes, i eniniciatives conjuntes orientades a promocio-nar les oportunitats de treball per a lesdones. És la mateixa concepció que guiaràels projectes del futur.No proposem la simple «unió» d�un conjuntd�experts de disciplines diferents. Volemsubratllar la nostra preocupació per donarprioritat als investigadors i als professionalsque siguin capaços de bastir un projectetransversal, que inclogui diversos llenguat-ges. Confirmem el nostre compromís de tre-ballar les connexions, alhora que intentemdesenvolupar les nostre teories pedagògi-ques i els nostres projectes d�escola. Només els qui estan convençuts que:� les arrels que generen coneixement són múltiples� el procés d�aprenentatge no és lineal� la realitat conté molts punts de vista� les coses tenen sentit quan es relacionen entre ellesseran capaços d�entendre el rol que el taller ha jugatdins les escoles municipals de Reggio.

Seria molt innocent pensar que n�hi ha prou amb intro-duir una figura com la del tallerista en una comunitatescolar per modificar de veritat el procés educatiu. Elcanvi ha de començar a les arrels, amb una pedagogiai un taller que treballin junts per connectar els llenguat-ges. Una de les eines principals per aconseguir-ho és latasca diària d�observació i de documentació visual quees du a terme en les escoles bressol i en els parvularis,que és enormement important i que ens ha permès dis-posar de gran quantitat de material per a l�anàlisi, lainterpretació i la discussió. Quan parlem de donar visibilitat als processos, som ple-nament conscients de les dificultats que implica acon-seguir-ho (algunes persones diuen que és impossible).Però els fragments que recollim són tan preciosos, i la
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«aviat copsem fins a quinpunt conviuen la part lògicai la part expressiva»
Documentació recollida pelsinfants del procés per fer elteló, al parvulari Diana
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reflexió dels mestres sobre aquests és tan important,que considerem aquesta tasca de documentació comuna font única de coneixement i d�evolució per a la nos-tra professió. És un material preciós per als mestres,però també per als infants, per a les famílies i per aqualsevol persona que vulgui acostar-se a les estratè-gies de pensament dels infants. Recentment hem des-envolupat una investigació amb un grup d�experts del«Projecte Zero» de la Universitat de Harvard, i hempublicat junts un llibre titulat Making Learning Visible:children as individual and group learners (ReggioChildren, 2001), sobre aquesta qüestió. En aquestaobra hem aprofundit enun sol aspecte de la visi-bilitat: hem tractat declarificar i de fer visible lamanera com l�aprenen-tatge individual està lligat

a l�aprenentatge en grup; com el grup afavoreix l�apre-nentatge individual, i com l�aprenentatge dels individusi del grup tendeix a avançar en senderis múltiples, inter-connectats.Voldria complementar aquestes breus reflexions pre-sentant només dos exemples dels nostres arxius del tre-ball de documentació. Convido el lector a considerar i ainterpretar aquests episodis com un testimoni de lesteories que hem presentat, i a considerar les imatgesque mostrem (que només són una petita selecció delmaterial del qual disposem) no tant com una il·lustraciódel text sinó com una opció comunicativa en què el texti les imatges dialoguen.
Les persones tenen una mida?(de l�arxiu del parvulari municipal Diana. Projecte deLaura Rubizzi, Vea Vecchi, 1996 )  Francesca (5 anys) ha escollit dibuixar una taula ambgent asseguda al seuvoltant. Comença di-buixant dues personesde perfil �s�està pro-duint una rotació con-ceptual i formal òbvia,que per desenvolupar-
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se necessitarà més temps i altres oca-sions. Aleshores dibuixa una figura vistades del darrera, i per acabar dibuixa elcap de la persona que aquesta figura téal davant [Il·lustració 1].S�atura i comenta en veu alta, «Aquestapersona està flotant a l�aire!» Pensa unmoment i després s�aixeca, col·loca elpaper contra el vidre de la finestra i, al�altra cara, a contrallum, completa l�úl-tima de les figures que tot just hacomençat [Il·lustració 2]. Un cop establert el nivell de terra i fixa-da la figura arran d�aquest, la Francescatorna al seu lloc, gira el paper de nou icopia la figura al davant �però només lapart del cos que es veu sobre la taula[Il·lustració 3].Aproximadament una setmana méstard proposem fer un dibuix del naturald�algunes persones assegudes al vol-tant d�una taula. La Francesca fa undibuix (n�he inclòs un detall) [Il·lustració4] amb un problema semblant: té unamà aïllada suspesa en l�aire. Quan li

Dibuixos de Francesca:Taula. Una persona rera lataula. Il·lustració 1
Il·lustració 2

Il·lustració 3 i 4
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demano «per què has deixat un espaibuit entre el cos i la mà?» em mira ambaire compassiu i diu: «No podia veure elbraç, i per això no l�he dibuixat, però séque el braç hi és, i he hagut de deixarun espai. Perdona, però si no, on ani-ria?» He descobert que altres infants,en contexts diferents però amb el

mateix problema, també han adoptat aquesta solució, ihan fet comentaris similars. Molt sovint, a les escoles, el dibuix està devaluat i s�ig-nora el seu potencial, de manera que es creen pocscontexts en que es pugui desenvolupar completamentcom un llenguatge. Però el dibuix és un instrumentextraordinàriament precís per fer preguntes, per inte-rrogar-se sobre la realitat i per interpretar-la. Si davantd�un dibuix, en comptes de considerar només el resul-tat formal, aprenem a fer visibles els processos, deseguida copsem fins a quin punt con-viuen la part lògica i la part expressi-va, de quina manera d�entrecreuen icontribueixen, ambdues, a la inven-ció creativa. 
Ciència o màgia?(De l�arxiu del parvulari Diana.Projecte de Marina Castagnetti, VeaVecchi, 1993)  Quan ensenyem, sovint decidim ferfront als problemes des de punts de

vista diferents, i usant llenguatges diferents, assumintcom a hipòtesi que aquest enfocament fa que el nostreconeixement del subjecte i del context que estem explo-rant sigui més profund. Donem un plat de vidre, un gerro d�aigua, una llanternai un mirall a tres infants de 5 i 6 anys, i els desafiem:és possible crear un arc de Sant Martí amb aquestsobjectes?Els infants comencen a experimentar i a fer diferentscombinacions amb els objectes. Ho proven moltesvegades, amb molta insistència i resultats excitants.Durant la seva investigació els infants descobreixen quesubmergint el mirall en el gerro d�aigua en l�angle adientobtenen la refracció de la llum, l�arc de Sant Martí quees reflecteix en totes les superfícies. Una gran intuïció els porta a substituir la llanterna per lallum del sol, i els exalta la idea de crear arcs de SantMartí al món exterior, en les parets, en els arbres.Comencen a formular teories sobre la manera com esprodueix aquest fenomen de la física. Usant les desco-bertes que han fet, les lleis que han endevinat i amb laseva capacitat visionària de captar oportunitats, dissen-

Exploració amb ...
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yen una gran instal·lació capaç de crear arcs de SantMartí. Exclamen «anem a convertir el món en un arc deSant Martí!»L�eufòria de la investigació fa que afegeixin una palle-ta i paper blanc als elements precedents �el sol, l�ai-gua, el mirall. L�arc de Sant Martí es reflecteix en elpaper blanc; si bufen suaument la palleta submergidaa l�aigua, al ritme de la música, els moviments de lasuperfície de l�aigua fan que l�arc de Sant Martí esmogui en una dansa sorprenent, amb corbes i picscromàtics. Màgia, ciència, estètica; física i imaginació, casualitat irepetició i moltes altres coses es mouen juntes, inextri-cablement lligades, i fan d�aquest fenomen relacionatamb la física �massa sovint donat als infants com unexercici simple, ja resolt� un camí per a la investigació ila descoberta, ple de coses curioses, d�emocions i debellesa.La tecnologia informàtica ha introduït la lògica i la fan-tasia, l�exploració i la imaginació en mesures diferents.Sobretot ha ampliat el ventall de possibilitats en algu-nes àrees, i ha modificat els temps de treball. La velo-citat a què els infants poden canviar les formes, lesmides i els colors de les fotografies que han escanejatprèviament, i de les quals sovint són autors; la possi-bilitat de maquetar, moure i fer composicions de mol-tes maneres diferents, sense perdre de vista les diver-ses fases �possiblement aquests són els elements dela tecnologia informàtica que més han modificat elsprocessos de creació d�imatges. La introducció d�a-quests nous mitjans d�expressió ha confirmat la impor-tància d�una concepció �el treball amb connexions�que guia creativament l�ús dels instruments i delsmaterials.Vàrem abandonar immediatament els programes infor-màtics dissenyats per a infants perquè gairebé totsestaven basats en procediments simples, que exigienpoc i oferien poc a la intel·ligència dels infants. L�obser-vació i la documentació sobre les estratègies que feienservir per aprendre a usar programes per a adults

�Photo Shop, Page Maker� ens va ajudar a desenvolu-par propostes en què la creativitat dels infants s�exerci-tés i es desenvolupés Convidaria a altres mestres aobservar i a documentar els processos que impliquentant instruments tradicionals commoderns, per poder comparar-los iveure com, i en quina mesura, elsprocessos d�aprenentatge diferentss�influencien els uns als altres. La documentació desenvolupada finsara en temes i projectes molt diferentsté un interès extraordinari. És unarecerca que ha de continuar. Cal ac-tualitzar les idees sobre la imaginació,la lògica, la percepció sensorial i lesimatges mentals, la construcció demetàfores i les relacions amb la reali-tat, aprofitant les oportunitats i els pro-cessos que ofereixen les noves tecno-logies. El més important és seguir usantalhora els instruments i els materialsnous i els vells, es-tablint una relació iun diàleg entre ells,mentre que els in-fants i els mestresperseguim, junts,l�esperit de la curio-sitat i la interrogació. 
Vea Vecchi vaser, durant moltsanys, tallerista alparvulari Diana.Actualment ésassessora deReggio Children.Per a més informa-ció: info@reggio-children.it
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...arc de sant martí
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Gunilla Dahlberg
Suècia va conèixer el treball de Reggio Emilia per primer cop l�any 1981, através de la mostra Els cent llenguatges dels infants, que es va exposar alMuseu d�Art Modern d�Estocolm. En aquell moment, a causa de la bellesa i lasofisticació de les obres, molts de nosaltres vàrem pensar que es tractavad�infants fent art, i no de pedagogia en un sentit més ampli. Després, duesdècades de visites d�estudi a Reggio i lectures intenses ens van ajudar acomprendre-ho millor. Vàrem començar a entendre que la seva pràctica erasemblant, però simplement millor que la que nosaltres estàvem fent aSuècia. En parlar de la seva experiència fèiem servir termes com «centradaen els infants» o «currículum emergent».  
Avui, la nostra concepció ha tornat a canviar. Hem entès que Reggio Emilia realmentha construït un espai pedagògic nou i diferent. Un espai relacional en què la princi-pal preocupació és l�establiment de connexions. Un espai que permet celebrar lacomplexitat dels processos de pensament mitjançant l�exploració de noves relacionsamb l�art, amb el disseny, amb l�arquitectura, amb la ciència, amb la filosofia.L�escola esdevé un entorn ric en informació, on no només es valora la paraula escri-ta, sinó que les imatges i els sentits afegeixen significació a l�experiència de l�apre-nentatge. Els llenguatges del so, de les olors, de la llum i del tacte permeten un aug-ment de la consciència de les connexions entre totes les coses (És el debat queemergeix en la publicació de Reggio Children (1998): Bambini, spazi, relazioni).
La gran divisióPer construir un espai relacional, els pedagogs de Reggio Emilia han creuat les fron-teres entre raó i intuïció, cognició i emoció, cos i ànima, lògica i fantasia �les fron-teres que han caracteritzat el pensament occidental des de la Il·lustració. Aquestesdicotomies governen la manera com veiem el món, i la manera com actuem.Estableixen un ordre jeràrquic de les coses. Creen un món de separacions i catego-ritzacions, de divisions entre les diferents disciplines. Com suggereix Vea Vecchi en

Establir connexions
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el seu article, recuperant l�esperit d�Edgar Morin, el pro-blema no és tant trencar o obrir les fronteres de les dife-rents disciplines, com assegurar, en primer lloc, queaquestes fronteres no es creïn mai. Les diverses teories educatives cada cop posen mésl�accent en la importància de connectar aquestes esfe-res que prèviament es percebien com a separades. Peròen la pràctica, l�educació promou més separacions queconnexions. Com a resultat, la nostra escola no aconse-gueix donar als nostres infants i joves les eines que elshan de permetre entendre les seves vides quotidianes.Vea Vecchi sosté que portar un tallerista a classe no éssuficient per modificar el pensament i l�acció educativatradicional. El canvi ha de començar, en la seva opinió,amb una teoria de l�aprenentatge i amb un taller que tre-balli per connectar els cent llenguatges que tenim a lanostra disposició. Estic convençuda que moltes escolesque s�inspiren en Reggio Emilia s�han adonat d�aquestadolorosa realitat en contractar un artista, o un mestred�art, a qui li manqui la imatge de l�infant competent ique no disposi de maneres noves de concebre els conei-xements i l�aprenentatge. Reggio ha aconseguit transformar un discurs artístic enun discurs educatiu. Ho ha fet creuant fronteres i  cana-litzant l�interès cap a les connexions i els processos, en

comptes dels resultats i els productes del treball delsinfants. Això no implica devaluar els resultats del procésartístic, creatiu. Al contrari: significa adquirir-ne mésconsciència, donant-li visibilitat amb la documentació; iimplica reconèixer que el valor del què passa en el tallerno es mesura només  pel què podem penjar a la paret,o posar en marcs o en prestatges. 
Noves actualitzacions i una nova lògicaEn general, les ciències de l�educació intenten reduir lacomplexitat. En canvi, Reggio Emilia s�atreveix a explo-rar la complexitat i a incrementar el nombre de conne-xions d�aquesta. En el món dels cent llenguatges, que aReggio usen com a metàfora per descriure les múltiplesfonts de coneixement, sembla que les relacions i lesconnexions adquireixen un significat nou, i parlen d�unalògica nova; una lògica molt diferent de la tradicional,basada en la noció de linealitat. Una lògica en la qual,segons Vea Vecchi, les fonts de coneixement són múl-tiples, el procés d�aprenentatge no és lineal, la realitatté molts punts estratègics, i les coses només tenensentit si es relacionen entre elles. Aquesta lògica des-afia la idea més comuna de multidisciplinarietat, basa-da en la incorporació de professionals de disciplinesdiferents.Per al filòsof francès Gilles Deleuze pensar és, sobretot,experimentar, i només es pot entendre a través de lesconnexions que es creen. Les connexions s�han de fer ocrear, i s�han d�aprendre fent o creant, perquè no neces-sàriament venen donades. Si els mestres, com els inves-tigadors, són capaços d�implicar-se en aquesta experi-mentació, s�adonaran �experimentaran� que l�establi-ment de connexions possibilita una intensitat poc comu-na. Una intensitat que sovint ens sorprèn quan descobrimalguna cosa que no encaixa en la nostra manera habitual
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de concebre i entendre els infants méspetits i la pedagogia. Aquesta intensitatés allò a que es referia Loris Malaguzziquan parlava de vibració estètica. Aquest«creuar fronteres» experimental és unamena d�esperança, o de confiança �con-fiança en que pot passar alguna cosa,encara que no s�estigui completamentsegur de què passarà. Per a Deleuze aquesta confiança �enque fent connexions pot passar algunacosa inesperada, sorprenent, provoca-dora� era creure en el món. Per aMalaguzzi era el mateix que salvar elmón: com ens va dir en un seminari queva fer l�any 1993 a l�Institut d�Educaciód�Estocolm,  «he salvat el meu món per-què sempre he intentat canviar-lo». Potsemblar que aquesta afirmació és inno-centment optimista, però des del meupunt de vista és una forma de realisme.Una creença en nous descobriments,en noves forces i en nous pensamentsque encara no estan inclosos en elsnostres programes i mètodes. Aquesta creença exigeix una responsa-bilitat ètica i política més gran; un sí,sí, sí molt sentit al desconegut, siguiaquest un altre tipus de pensament oun altre ésser humà. És una forma d�è-tica afirmativa que desafia la certesacartesiana, que comença amb l�artd�escoltar i que difon un missatge debenvinguda i hospitalitat.
Gunilla Dahlberg és professora d�e-ducació a l�Institut d�Educaciód�EstocolmPer a més informació: gunilla.dahl-berg@lhs.se
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Simona Bonilauri, Tiziana Filippini, Mara Davoli i Gino Ferri
El fet que la nostra ciutat s�hagi convertit en un objecte d�estudi té a veure,sens dubte, amb el seu interès i el seu valor cultural, i també amb la con-vergència d�unes circumstàncies locals afortunades. Reggio Emilia no ésprou gran com per sentir-se acovardida, ni tan petita com per ser sufocant.Com a ciutat, ha aconseguit mantenir durant un llarg període de temps unvincle significatiu entre les seves institucions i la seva comunitat, i ha gene-rat una experiència educativa per als seus ciutadans més petits �a les esco-les infantils municipals� basada en la solidaritat i en la participació. Encaraque es trenqués el compromís de mantenir la connexió entre la ciutat, l�edu-cació i els infants �tan arrelat a la història d�aquest lloc� la ciutat mantindriaun cert encant només pel fet de ser mundana, ordinària, inevitable i extraor-dinàriament complexa. 

A Melània, cada cop que trepitges la plaça, et trobes enmig d'una conversaITALO CALVINO, Les ciutats invisibles
La investigació descrita en aquest article és una versió revisada i actualitzada d�un pro-jecte concebut originalment per Loris Malaguzzi l�any 1982. Aquest cop, el projecte vacomençar fa dos anys i va incloure totes les escoles municipals. La feina es va desen-volupar i completar en dues fases. La primera consistia a fer una enquesta del conei-
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xement existent. Va ser una oportunitatper als infants d�explicar la història de laciutat a través de converses, tant sobrela ciutat com a concepte general, com dela ciutat on viuen, Reggio Emilia, tal comells la conceben, la viuen i la interpreten.En aquesta primera fase vàrem fer servirdiversos temes com a categories perorganitzar els materials de les conversesmantingudes amb els infants. Després,en un segon nivell de lectura, vàrememprar les seves interpretacions peridentificar nous temes i significats, quevan fer sorgir un marc conceptual nonecessàriament coincident amb les nos-tres categories inicials.En la segona etapa, en què participavendeu parvularis i dues escoles bressol, esvan iniciar projectes i estudis en profun-ditat que, eventualment, cristal·litzarien

en una guia de la ciutat de Reggio Emi-lia feta pels infants: Reggio Tutta (publi-cada per Reggio Children).Una ciutat pot ser conceptualitzada fentservir mapes molt diferents. Aquests sor-geixen de les paraules dels infants, a tra-vés d�imatges múltiples, parcials, auto-biogràfiques i imaginàries. La ciutat ésdifícil d�abastar amb una imatge única.És com si en una ciutat hi hagués mésd�una ciutat, i com si la ciutat fos partd�un món i d�un univers més complex.Les imatges que els infants van construiri expressar constituïen alguns significatspossibles que, en comptes de restringirla modernitat de la ciutat a una sola ideasingular i ben articulada, li retornaven totala seva vitalitat i la seva energia. Aquestssignificats, que són només alguns delsque vàrem poder observar, es poden

La ciutat: imatges, idees i teoriesLa recerca i la guia «Reggio Tutta»
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emprar com a lents per interpretar la ciutat. El quesegueix és només una selecció de la investigació.
Desxifrant la ciutatL�aspecte constructiu de la ciutat, per exemple els edificis,és certament la seva característica distintiva. Però nomésés part d�una percepció més àmplia de la seva densitat, ide la multitud dels seus components i dimensions.En aquest sentit, la densitat o intensitat de la ciutat fareferència a les àrees edificades, però també expressaelements de mobilitat, relacionats no tan sols amb unapercepció visual sinó també amb una percepció senso-rial més difusa i integrada: les persones, la confusió, eltrànsit, la plenitud. «La ciutat és una espècie de granmagatzem, el més gran, on pots veure-hi moltes perso-nes, moltes coses».Els estils arquitectònics típics de la ciutat estan clara-ment identificats, perquè són diferents dels d�altresllocs on, de vegades, no és possible viure: «Jo crec quetotes les cases estan juntes; al camp no hi ha tantescases i estan totes separades».Si els infants comencen a descriure les diferències isemblances amb altres hàbitats, la ciutat esdevécada cop menys genèrica i més específica: ciu-tat/poble, ciutat/pol Nord, ciutat/pol Sud,ciutat/camp. En aquest context, la dimen-sió i la densitat esdevenen els criterismés decisius i més poderosos peridentificar la ciutat: «on no hi haciutats, quasi no hi ha cases, pot-ser cap casa, com al pol Nord, onfa molt fred i és per això que pot-ser allí no hi fan ciutats, quanfa tant de fred».En la recerca d�aquesta identi-tat relacional, els punts de vistadels infants semblen centrar-se(enfocant la ciutat) i descentrar-se alhora, en una aparent accióde distanciament. En aquests

passatges, la ciutat esdevé més opaca, i molts copssembla que els infants la perdin de vista. Els infants dis-tingeixen entre els hàbitats naturals i artificials, entre elsestats naturals i artificials; la ciutat és un ambient arti-ficial que contrasta amb els naturals. La ciutat no neix,es construeix; no mor, però pot ser destruïda.Però l�estat natural ja no coincideix amb el camp.Aquest havia representat, històricament, l�extrem opo-sat a la ciutat, en una distinció dicotòmica entre l�am-bient urbà i el no urbà. En el passat, fent un viatge curtdes de Reggio, es podien trobar indrets molt diferents.Però avui això ja no és cert. Només cal pensar en la ViaEmilia, una antiga via romana que va des de Piacenza aRimini, al llarg de la qual es van edificar les principalsciutats de la regió d�Emilia Romagna, però on ara elsintervals entre una ciutat i una altra són pràcticamentinexistents.A la pràctica l�oposició entre camp i ciutat també semblamenys evident per als infants, perquè l�expansió de la ciu-tat (les seves construccions) ha diluït i fet estranyaaquesta oposició, i ha homogeneïtzat els espais: «Hi hahomes que són pagesos que viuen prop d�una casa, ifacin el que facin veuen una mica de ciutat».Com que aquesta oposició no és tan forta, els infantspensen en altres entorns, estenen la comparació i avegades semblaria que han d�aventurar-se a una dis-tància gran. Mentre revisen altres hàbitats que hanexperimentat personalment o a partir d�informa-cions i coneixements indirectes, elsinfants qualifiquen la no-ciutat.Així, la ciutat no és: un bosc, unamuntanya, un desert, una jungla,un poblet: «En una ciutat no hiha animals, hi viu gent; al�Àfrica hi viuen cangurs.La jungla és un lloc pled�arbres on viuen ani-mals...»En tot cas, aquest jocde relacions du a identifi-
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car trets distintius que fan de la ciutatun entorn domesticat, una síntesi entreallò natural i allò artificial, perquè estanmolt desubicades i descentralitzades.Després, els infants intenten una des-cripció sintètica i provisional de la ciu-tat: «La ciutat és un lloc on pots cons-truir cases. Hi ha gats, gossos, grano-tes... i ratolins, formigues i peixos a lesfonts. Al camp hi ha porcs, vaques, ipagesos... A la ciutat només hi ha per-sones, però d�animals només hi ha ungat i un gos i ja està. A més, a la ciutathi ha un trosset petit d�herba i algunsarbres que no punxen».L�especificitat de la ciutat va definint-segradualment, a mesura que rellegim lesmateixes converses, que ens permetenentendre els processos que usen elsinfants per delimitar els seus interessos.Amb el pas del temps i a través de l�in-tercanvi d�idees i punts de vista, elsinfants aniran trobant definicions de laciutat menys genèriques, menys abs-tractes i menys condensades. Es podriadir que la ciutat és desxifrable, peròirreductible.
Ciutats contínuesSembla que la ciutat és un continuumde ciutats una rera l�altra. És com laciutat no tingués un espai propi, definiti delimitat amb precisió, ni una identitatespacial i jeràrquica pròpia: «Una ciutatcomença on acaba l�altra; més enllà, encomença una altra; i quan aquesta s�a-caba, en comença una altra més».La ciutat no és només un continuumde ciutats. El que sembla estendre�sfins a l�infinit és la veritable idea de
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ciutat, una ciutat amb tantes dimen-sions més enllà de la seva mida (gran,extensa, etc.) que, d�alguna manera,esdevé inabastable. És com si la ciutates multipliqués cap a l�exterior i tambécap a l�interior: «hi ha moltes ciutatsen la ciutat».L�aspecte físic de ciutat no només elrepresenten signes externs (elementsurbans), sinó també les referències acertes experiències significatives.Conseqüentment, la ciutat també ésun objecte autobiogràfic: «La ciutat
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comença on s�acaba: si hi entres, comença, però si ensurts, s�acaba».
La ciutat: un objecte autobiogràficSembla que els infants necessiten referir-se a espaisque, en tant que per a ells representen relacions signi-ficatives, esdevenen llocs on han viscut algunes expe-riències i on han estat capaços de deixar la sevaempremta. De nou, la ciutat s�explica a través d�imat-ges parcials, que són autobiogràfiques i que correspo-nen a llocs significatius, com la «ciutat-mercat» i la «ciu-tat-camp», així com a través de l�ús d�una expressiórecurrent: «la meva ciutat».

«Però en la ciutat-camp hi ha alguns lleons i una vega-da la meva mare em va posar al damunt d�una estàtuad�un lleó».«Però en la ciutat-mercat es venen samarretes i cara-mels, i després es venen «donuts» i pastes i caramelsmés bons!»
La ciutat de la informacióLes imatges de la ciutat que formulen els infants estaninfluïdes pel món dels mitjans de comunicació, i estanmolt codificades, fins al punt que molts infants reco-rren a la mateixa font de metàfores. La ciutat esdevéuna oportunitat per desenvolupar universos imaginaris
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que, clarament, no deriven de cap experiència directa:«Al cel! Per damunt del cel he vist una caseta. Algú hipujava, al cel, i després feia tot el camí fins a l�univers,que vol dir planetes... que vol dir... l�univers és l�espai,i per tant ha pujat per damunt de l�espai, ha clavatuna bandera i ha sortit volant. No, per damunt hi hal�espai, encara és fosc. Damunt de la ciutat hi ha l�es-pai i al mig... un és el cel, dos és l�espai i tres és l�u-nivers.»
La naturalitat de la ciutatLes ciutats estan construïdes per persones. Es potviure a altres indrets, però una de les peculiaritats dela ciutat és que sembla el lloc ideal per a la realitza-ció de l�individu. D�alguna manera, la ciutat és l�hàbi-tat natural de l�ésser humà, perquè satisfà les neces-sitats més naturals i elementals de la supervivènciahumana: trobar refugi, menjar, dormir i caminar.«Perquè si no, on anirien les persones, i on viurien? Icom s�arreglarien? I com s�ho farien per tenir fills?».«Necessites la ciutat per protegir-te de tot el quepassa. I perquè són molt importants! Si no les cons-truíssim, no podríem viure. Si les ciutats no naixessin,aleshores els infants tampoc naixerien, ni tampocnaixerien les mares! Tot estaria buit, hi hauria aigua atot arreu!».El fet que les ciutats siguin indispensables i necessàriestambé té relació amb les necessitats més sofisticadesde l�ésser humà: reunir-se amb altres per comunicar-se,per plaer estètic i pel plaer de jugar...En les paraules dels infants no hi ha cap sentimentantiurbà. De fet, ni tan sols poden imaginar res que noels agradi de la ciutat, ni si podria ser diferent, ni compodria ser si fos diferent: «La necessites perquè si hi hauna persona a qui vols dir Hola, ho fas... pots dir hola aaltres persones. La gent es troba a la ciutat. Hi ha diesper l�amor, trobades amb amics. Al camp treballes i jaestà, i hi ha mosquits».«...les ciutats tenen forma de creu; estan fetes així per-què puguis anar per aquí, per allà, amunt i avall.»

Reggio tutta. Una guia de la ciutat feta pels infantsDemanar als infants que fossin els intèrprets i narradorsde la seva ciutat, proposant-los que dissenyessin unaguia de Reggio Emilia, va ser una idea seductora. Vaser, també, la continuació natural d�un projecte en quèvàrem investigar les idees, les hipòtesis, les teories delsinfants sobre les ciutats. No va ser una tasca fàcil.L�experiència de la ciutat dels infants s�arrela en unateranyina complexa de referències que estan estreta-ment lligades, on les relacions i les experiències perso-nals conformen els coneixements, les històries i les evo-cacions, que alhora estan fortament influïdes per con-nexions autobiogràfiques fortes.En la investigació inicial, vàrem demanar als infants quepensessin sobre les seves imatges de ciutat en general,per discutir les seves possibles definicions, orígens, for-mes i límits. Però això també implicava parlar, implícita-ment, sobre la seva pròpia ciutat, tot i que quedava dis-simulat en un segon pla. Quan vàrem entrar en el cor delprojecte de la «guia», la visió de la ciutat dels infants i leshistòries que explicaven van començar a canviar. Enassumir la seva tasca d�intèrprets de la ciutat, i per tantsent sensibles als pensaments d�altres i als seus possi-bles desigs, necessitats i expectatives, el punt de vistadels infants va canviar immediatament: ara havien deposar-se en la pell d�altres persones. D�aquesta manera,caminant al costat d�un visitant imaginari, el retrat de laciutat va començar a dibuixar-se, com una textura densafeta d�històries que s�entrecreuaven i de camins queretenien tota la subjectivitat de les perspectives i expe-
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riències del narrador. Aquest retrat ésdifícil de recollir en les pàgines d�un lli-bre, perquè cada fragment d�una histò-ria en les converses dels infants enrecordava d�altres sorgits de la memòriapersonal. Les imatges es multiplicaven is�entreteixien, es composaven i recom-posaven, traçant les identitats múltiplesde la ciutat, que incorporen les dimen-sions de temps, espai i vida quotidiana.
S. Bonilauri, pedagogaPer a més informació:s.bonilauri@municipio.re.it
T. Filipini, responsable de coordina-ció pedagògicaPer a més informació:t.filipini@muni-cipio.re.it
M. Davoli, tallerista del parvulariNerudaG. Ferri, mestre del parvulari NerudaPer a més informació:neruda.sci@municipio.re.it
Text i imatges del llibre Reggio Tutta.Una guida dei bambini alla città© 2000 Ajuntament de Reggio EmiliaEscoles Infantils MunicipalsReggio Children Editor

09Bonilauri.qxd  03/02/04  19:03  PÆgina 40



MARÇ
 2004

41

Les proporcions de les ciutats petitestenen el seu atractiu propi: no sónconfusament grans ni sufocantmentpetites. Afavoreixen la imaginació,l�energia, l�esperit comunitari. Quanvaig anar a visitar Reggio Emilia,convidat a veure les escoles infan-tils més famoses del món, esperavaencara un altre «últim miracle» d�unaciutat petita. Però no estava prepa-rat pel que hi vaig trobar. 
De fet havia sentit a parlar de Reggiomolts anys abans, durant els setanta.Aleshores, com a professor de desenvo-lupament a la Universitat britànica d�Ox-ford (el proverbial «ianqui» d�Oxford), diri-gia un programa d�investigació per a lamillora de les escoles infantils d�Angla-terra, i recorria Europa a la recerca debons exemples. Però ni tan sols la breuvisita a les excel·lents escoles infantilsitalianes d�aquell moment m�havia pre-parat per a Reggio.No només era el fet que les escoleseren millors que cap altra que jo haguésvist mai. Esperava alguna cosa d�aques-ta mena, i també havia sentit les nom-broses lloances que se�ls dedicaven als

Jerome Bruner

Reggio: una ciutat de cortesia,curiositat i imaginació

Mapa de l�EmíliaRomana, dels parvularis deReggio Emília
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congressos internacionals sobre la primera infància. Elque em va sorprendre de Reggio Emilia va ser veurecom s�hi cultivava la imaginació, i com es reforçava,alhora, el sentit del possible de l�infant. Era l�expressiód�alguna cosa profundament arrelada en la ciutatmateixa, d�alguna cosa molt reggiana.Perquè a Reggio un es troba amb una forma estranyade cortesia, una forma preciosa de respecte mutu.Potser aquesta mena de cortesia és més fàcil de man-tenir en una ciutat petita; potser és un reflex de la pre-eminència de Reggio en l�àrea dels serveis socials.Tanmateix, sigui quin sigui el seu origen, és una qualitatintrínseca al lloc. Intentaré explicar-me.Cultivar la imaginació és el primer, però no és prou perllegir contes de fades. La imaginació és el que ens res-cata de l�obvi i del banal, dels aspectes ordinaris de lavida. La imaginació transforma els fets en conjectures.Fins i tot una ombra reflectida a terra deixa de sernomés una ombra: és un misteri. Intenteu dibuixar-neuna i us n�adonareu.Una vegada, en un parvulari de Reggio, estava obser-vant alguns infants de quatre anys i la seva mestra, que

estaven projectant ombres i fent esforços per dibuixar-les.La concentració era absoluta; però encara era més sor-prenent la llibertat amb què intercanviaven les seves ima-ginatives idees sobre què feia que les ombres fossin tanestranyes, sobre els motius pels quals creixien o s�empe-titien. Com va demanar un infant: «Què fa una ombra perposar-se a l�inrevés?» La mestra es comportava tan res-pectuosament com si estigués tractant els guanyadorsdel Premi Nobel. Tothom pensava en veu alta: «Què volsdir, a l�inrevés?», va preguntar un altre infant.Aquí no estàvem tractant amb indagacions individualsque treballaven separadament. Estàvem col·lectivamentimplicats en el que és, probablement, el més humà delséssers humans. Allò que els psicòlegs i els experts enprimats ara anomenen «intersubjectivitat», que significaarribar a una comprensió mútua del que altres tenen enment. Es tracta, probablement, del fruit més excels dela nostra evolució com a homínids, sense el qual la nos-tra cultura humana no s�hauria desenvolupat, i sense elqual tots els nostres intents d�ensenyar alguna cosa fra-cassarien.Cultivar aquest fruit requereix una atmosfera de respec-te i de suport recíproc, aquell tipus de respecte que dis-tingeix les escoles que aconsegueixen l�èxit �com lesescoles infantils municipals de Reggio Emilia.
Jerome Bruner és professor a la Facultat de Dretde la Universitat de Nova York. Des de 1998 és ciu-tadà de Reggio Emilia.
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42 Casa de Ludovico Ariostoa Reggio Emilia
Luighi Ghirri © Arxius hereus de Luighi Ghirri. Agraïm la col·laboració de Paola Ghirri

10Bruner.qxd  05/02/04  13:24  PÆgina 42



MARÇ
2004

43

Reggio Emilia. Cada consell reuneix totel personal de l�escola, alguns pareselegits i altres ciutadans).En l�experiència de Reggio Emilia, laparticipació no significa només que lesfamílies juguin un paper a la vida del�escola. És més un valor, un tret carac-terístic que identifica l�experiència, unamanera de veure els qui són part delprocés educatiu i el paper de l�escola.Més que els pares, els subjectes de laparticipació són els infants, que es con-sideren constructors actius del seuaprenentatge i productors de punts devista originals sobre el món. Si l�escolavalora i practica veritablement la partici-pació, l�intercanvi d�opinions delsinfants amb altres infants i adults es tra-dueix en una cultura de la infància queestà profundament entrelligada a l�es-cola i a la societat en general.«Les escoles no es poden concebre comens separats del seu context, sinó coma instruments profundament integratsamb les famílies i el seu territori. (Esticparlant d�una escola que es veu com apart de l�entramat social i de la condicióurbana i ambiental dels infants, que espreocupa de veure el seu potencial,

d�immiscir-se en el seu procés formatiuamb els altres subjectes implicats».Luciano (ciutadà).Els treballadors de l�escola també sónsubjectes de la participació. Especial-ment, els mestres, que no només exe-cuten els programes establerts peraltres, sinó que participen activamenten la construcció dels processos deconeixement de cada nen i nena i decada grup d�infants, així com tambédel seu propi: és a dir, aprenen aensenyar. Tot això passa a través del�escolta i de la investigació, que esdesenvolupa en un ambient col·legiat.

Paola Cagliari, Angela Barozzi i Claudia Giudici
A les escoles italianes, generalment s�anomena la relació entre l�escola i lesfamílies com a «participació», encara que les teories, experiències i projec-tes que s�engloben sota aquest concepte són molt variades. L�experiència deReggio Emilia n´és un exemple. 
El projecte educatiu de les escoles infantils de Reggio Emilia és, per definició, unprojecte basat en la participació; el seu significat educatiu veritable es troba en laparticipació de totes les persones implicades. Això significa que tothom �infants,mestres i famílies� en forma part, comparteix idees, participa en discussions ambun objectiu comú i en les quals la comunicació és un valor. Més que separar lespersones o generar la confrontació, aquests encontres esperonen el diàleg entreels diferent rols, idees i cultures, amb la finalitat de construir junts. En comptesde ser una experiència en què la competència d�alguns individus nega la compe-tència dels altres, hi ha el reconeixement que tothom és actiu en la relació edu-cativa, i hi contribueix de manera complementària i necessària amb els seusconeixements.Carla Rinaldi afirma que «la participació és una estratègia educativa que caracterit-za la nostra manera de fer escola i de ser escola. La participació comprèn els nensi les nenes, les famílies i els mestres, que són vistos no tan sols com prenent part,sinó essent part. Com l�essència, la substància d�una identitat comú, un «nosaltres»que pren vida a través de la participació. Així, en la nostra experiència, l�educació ila participació es fonen: el què (l�educació) i el com (la participació) s�erigeixen comla forma i la substància d�un procés de construcció únic». »Per a mi, la participació és cercar el creixement en moments de reflexió compartida, através d�oportunitats per a l�intercanvi, de la comparació de punts de vista, portant elsnostres pensaments més enllà, de manera que, com a pare o mare, m�acosti més almeu fill o filla, de manera que creixem junts com a persones».Extret de l�acta del Consiglio Infanzia Città del parvulari Anna Frank (els consigli sónorganitzacions per a la gestió social i la participació a les escoles municipals de

Pensaments, teories i experiències per a un projecte educatiu participatiu
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La participació es basa en la idea que la realitat no ésobjectiva, que la cultura és un producte de la societatque canvia constantment, que el coneixement indivi-dual és només parcial i que per construir un projecte,especialment si és educatiu, les opinions de tothomsón importants en el diàleg que s�estableix dins d�unmarc de valors compartits. La idea de la participacióes basa en aquests conceptes; i, en la nostra opinió,també ho fa la democràcia. Així, si volem una escola basada en la participació, hemde crear espais, contexts i temps on tots els subjectes�infants, mestres i pares� puguin trobar oportunitats perparlar i per ser escoltats. A moltes escoles italianes,aquest primer nivell, necessari, ja existeix. Però si laparticipació implica assumir un rol actiu i democràtic enla construcció del projecte educatiu de l�escola i de lacomunitat, aquest primer nivell no és suficient.«Participar» és un verb que es conjuga tant en singularcom en plural. Cadascú pot participar, com a personaque fa la seva contribució individual i que individualmentpren les informacions i contribucions dels altres. Cadainfant, i cada adult, té una manera diferent de partici-par, de ser una part activa, perquè cada individu és dife-rent. La participació individual és i serà sempre unaspecte de la participació de tothom. Però la participa-ció té un altre significat quan l�escola es presenta comuna comunitat dins el context d�una comunitat mésgran, que és la ciutat, i amb una estratègia més àmplia. Encara més: una escola infantil que desitgi ser, verita-blement, un espai d�educació ha de mantenir un con-tacte proper amb els temes socials i culturals, les idees,els contexts i les formes de vida, que canvien constant-ment. Aquest contacte és necessari per produir versionsnoves, actualitzades, de pràctiques i valors, i per des-envolupar propostes i visions polítiques i culturals. I s�hade fer d�una manera que, com diuen les pedagogues deReggio, Daniela lanzi i Ivana Soncini, «mantingui juntsels grans corrents culturals, polítics i filosòfics, els valorsque miren cap al futur i la particularitat de la pràcticaeducativa quotidiana».

«Penso que és important que cadascú tingui l�oportuni-tat de participar de la manera que creu que pot fer-ho,i que així potser prengui responsabilitats diferents de lesque assumeix una altra persona». Tiziana (mare).Aquest objectiu només es pot aconseguir adoptant elsvalors i les pràctiques de la participació tal com l�hemdefinida; és a dir, fent participar activament tots elsnens i nenes, els mestres, els pares i les mares en unadimensió comunitària que implica que llegeixin i inter-pretin tots els canvis junts.La idea de la participació defineix l�escola infantil comun espai social i polític i, per tant, com un centre edu-catiu en la seva plenitud. Tanmateix això no és un fet innat, és a dir, no és unamanera natural, intrínseca, de ser escola. És una triafilosòfica, una tria basada en valors, en uns valors quea Reggio Emilia sempre hem intentat aplicar en l�en-senyament i en el procés de desenvolupament i for-mació professional del mestre i de participació de lesfamílies.«La participació és una oportunitat per als pares d�en-tendre millor els processos que duen a certes decisions,i ajuda a entendre certes posicions, però això no es tot.Significa que tu pots ser una part activa d�un procéscomplex i dinàmic com l�educació, que no pot ser divi-
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dida en unitats separades i ben defini-des, i que no permet parar i recomen-çar. Pressuposa una relació forta i acti-va entre les famílies, les escoles i la ciu-tat sencera». Giovanna (mare).Però són els pares uns participantscompetents? Normalment les escolesno els veuen com a tal, perquè no ente-nen el seu propi paper com a espaissocials i polítics, i en conseqüència noreconeixen les competències dels parescom a ciutadans. Encara més: en con-centrar l�atenció en l�ensenyament dediferents matèries, el que les escolesconsideren important és el coneixementespecialitzat, que en la majoria delscasos els pares no tenen. Ara bé, què entenem per competència?D�alguna manera és un reconeixementque les escoles han de donar als pares,com també als infants i als mestres.Aquest reconeixement �que constitueixuna opció basada en valors� deriva dela identificació dels drets dels ciutadansa tenir veu en la discussió dels aspectessocials que afecten tothom. Els pares,aleshores, són competents perquètenen i desenvolupen la seva experièn-cia pròpia, els seus punts de vista, lesseves interpretacions i idees, que s�arti-culen en teories implícites i explícitesfruit de la seva experiència com a paresi com a ciutadans. Però també la com-petència és un procés que es nodreix ienriqueix precisament a través del pro-cés de participació. Aquests processos,doncs, han de tenir la competència coma objectiu.Les imatges d�aquest article il·lustrenpossibles ocasions per a la participació
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Dia de ReMida, jornada dereutilització creativaTrobada delConsellInfanzia Città

Votacions per al Consell Infanzia Città

Primera pàgina de la revista «La Mongolfiera»,del Consell Infanzia Città de les escoles bressol i parvularis de Reggio Emília
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de les famílies. Però no esgoten la complexitat o lavarietat de situacions, moments i processos d�aprenen-tatge i les estratègies que conformen l�experiència de laparticipació. Fins i tot, si fos possible i desitjable com-pilar un índex complet de tots els esdeveniments quepodrien incloure�s en els processos de participació, pen-sem que no proporcionaria als lectors el sentit completde la participació dels pares.De fet, la participació no és un model que pugui repro-duir-se, i sobretot no és una sèrie d�esdeveniments

seqüencials. És una experiència i un procés els contin-guts i les estratègies dels quals estan interconnectats isón interdependents. Genera direccions que són sem-pre noves (úniques i originals) i que es construeixen enconnexió amb la identitat individual dels protagonistes idels grups que aquests conformen. Perquè quan hi hadiàleg veritable en el grup emergeix una identitat de

grup que deixa espai per a les idees, els pensaments,les expectatives, els desigs i els drets dels seus mem-bres, i que s�eleva per damunt d�ells a través de la cre-ació de propostes que reuneixen tots aquests elementsd�una manera en què tots s�hi reconeixen i pensen quehi han participat.En aquest article hem defensat una idea de la partici-pació com a intercanvi, localitzat en una àrea entre l�in-dividu i la comunitat, una àrea per a la creació consen-suada de canvis i d�una cultura que és innovadora per-què es genera a través de processos democràtics. Siprenem aquesta perspectiva, aleshores l�objectiu del�escola és construir espais públics per a la producciód�una reflexió compartida que deixi créixer i circular elpensament individual de cada persona.«Educar significa deixar-te involucrar, significa escoltaraltres persones i saber com relacionar-te amb lescoses, i significa saber acceptar el que sorgeix de lesidees de les persones que no pensen com tu».Luisa (mare)«Cadascú pot contribuir, en la seva mesura, a la difusióde la filosofia de la nostra ciutat, parant més atenció ales necessitats de les persones com a individus, comen-çant pels infants. És una filosofia que es fonamenta enel diàleg, en l�intercanvi de punts de vista, en l�accep-tació de les diferències i en un respecte profund per lavida».Silvana i Andrea (pares)
P.Cagliari és responsable de CoordinacióPedagògicaPer a més informació: p.cagliari@municipio.re.it 
A.Barozzi és pedagoga Per a més informació: a.barozzi@municipio.re.it 
C.Giudici és pedagogaPer a més informació: c.giudici@municipio.re.itDe les «Scuole e Nidi d�Infanzia» Institució del�Ajuntament de Reggio Emilia
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Part del text i de les imatges d�aquestarticle s�ha extret del llibre MakingLearning Visible: Children as individualand group learners, Reggio ChildrenEditore© 2001 Reggio Children, ThePresident and Fellows of HarvardCollege, i Comune di Reggio Emilia.
Les cites s�han extret de Carta deiConsigli Infanzia Città, editada pelCentro Documentazione e RicercaEducativa, Comune di Reggio Emilia.© 2002 Comune di Reggio Emilia.

Festa al jardí
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escoles obertes, escoles que dialogavenamb les famílies i amb el context, esco-les que practicaven una gestió moltdemocràtica. Eren justament aquestesmestres les que més s�interrogavendavant la realitat de Reggio.Per a tots els visitants, i des d�aquestaperspectiva, les escoles de Reggio forenrealment una provocació, una interpel-lació, una realitat que no deixà indife-rent ningú del grup.Sempre m�ha seduït la forma i el fons dela pedagogia de Reggio. Les idees i l�ac-ció de Loris Malaguzzi, la seva capacitatexcepcional de fer de la pedagogia i lapolítica el motor dels grans canvis quecalien a l�escola i l�educació. Consideroque per a ell no era suficient generar, enles escoles bressol i els parvularis de Reg-gio, una pedagogia sense prejudicis cap ales capacitats dels infants, unes escolescadascuna de les quals esdevingués unveritable laboratori d�educació capaç d�a-nar més enllà, una educació que contri-buís també a canviar la societat; des d�a-questa perspectiva, la gestió social, laparticipació esdevenien elements fona-mentals, el cor del canvi per a l�escolademocràtica i per a l�educació nova que

es proposava treballar per a un infant ric ipotent, un infant que cal «fer visible».Malaguzzi i el seu equip se sentien incò-modes amb la realitat educativa del seupaís, i el seu projecte exigia canvis on laforma i el fons generessin un tot cohe-rent, cohesionat, capaç de fer viable elprojecte, tant en el camp professionalcom en la societat.En el projecte polièdric de Reggio la par-ticipació, o forma de vida democràticade cada escola, contempla l�entrada dela vida real a l�escola, de manera que elprojecte educatiu es construeix amb la

Irene Balaguer
Una petita anècdota em serveix d�introducció: fa uns vint anys, amb un grup demestres del meu país, vaig visitar per primera vegades les escoles bressol i elsparvularis de Reggio. Les escoles ens assignaven diferents acompanyants perfer de guia en el recorregut. Recordo que una companya nostra va quedarimpressionada de les explicacions de la seva acompanyant, una persona queamb molt d�entusiasme li anava donant resposta a les qüestions que li planteja-va sobre les competències dels infants o sobre el projecte pedagògic de l�esco-la. Al final del recorregut pels diferents grups d�infants, va saber que la sevaacompanyant en la visita no era una mestra, era la mare d�un infant de l�escola. 
A l�entorn d�aquest fet, en el grup es plantejaren molts interrogants sobre la nostrarealitat i la realitat que estàvem visitant.Uns es preguntaven: com deuen treballar amb les famílies perquè puguin respondreamb un coneixement tan «professional»? Com deuen formar els pares? Qui els deuformar? A quina hora? Qui deu pagar la seva formació?Altres es preguntaven: com es deu treballar en aquestes escoles perquè els pareshi estiguin tan implicats? Com es pot aconseguir tanta complicitat? Quina repercus-sió pot tenir aquesta complicitat en l�educació dels infants? És potser aquesta rea-litat un element bàsic del seu projecte d�escola?Altres es preguntaven: on fallem nosaltres? Què hauríem de fer perquè els paresconeguessin tan bé el que es fa a l�escola?Ara em pregunto fins a quin punt aquests tres tipus de qüestions estaven relacio-nats amb la realitat pròpia, amb l�experiència dels que les formulaven. És sabut quetots tendim a fer la lectura de la realitat en funció de nosaltres mateixos, de les nos-tres creences i valors, de la nostra experiència. I el grup que visitava Reggio ara favint anys era un grup heterogeni.Cal dir que les qüestions que trobo més interessants són les de les persones que s�in-terrogaven sobre l�experiència pròpia per poder anar més enllà. Les plantejaven preci-sament les mestres que treballaven en escoles on hi havia participació de les famílies,

Gestió social i participacióEl cor o el cap a les escoles infantils de Reggio
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vida del seu context. Amb una dialèctica que en garan-teix la unicitat, cada escola esdevé diferent i única en elprocés de la seva pròpia construcció.Però, més enllà d�aquestes i de moltes altres considera-cions que es poden fer sobre el fet complex de la partici-pació, tots sabem que la participació �la participació real,la democràcia a l�escola� és exigència, compromís, estardisposat a canviar, perquè la participació és canvi, com agarantia d�evolució, de transformació; és una dinàmicaviva que no permet la repetició, que no deixa caure en larutina; és reflexió com-partida; és, en definiti-va, una manera èticad�entendre l�educació.Conseqüentment avuila participació és �comhem pogut veure enl�article «Pensaments,teories i experiènciesper a un projecte edu-catiu participatiu», dePaola Cagliari, AngelaBarozzi i Claudia Guidi-ci� una realitat intrín-seca a la pedagogia deles escoles bressol idels parvularis de Reggio. És a dir: intrínseca a la vida enles escoles dels més petits d�aquella ciutat.Hom pot pensar que en la seva ja llarga experiència de tre-ball i d�innovació hi ha unes coordenades difícils de gene-ralitzar. I d�alguna manera és cert.Qüestions tan clares com el fet de comptar amb un equipprofessional molt i molt potent, convençut de la forma i delfons de la seva feina, un equip de gent tan format en lateoria i en la pràctica, un equip estable durant tants i tantsanys fan de la realitat de Reggio una realitat irrepetible.Certament algunes de les coordenades de la pedagogiade Reggio són irrepetibles i potser en això consisteix elseu encert: no és possible copiar Reggio si no es volcaure en la frivolitat.

En aquella primera visita d�ara fa més de vint anys,vàrem poder veure aquells mestres que buscaven recep-tes, solucions màgiques i sobretot vistoses. Pensaven,per exemple, que introduint transparències en els vidresde la seva escola o fent veure que els pares participavenfeien la pedagogia de Reggio; era com posar en marxal�aparença de Reggio, que feia patent la incomprensiódel que allí es feia.En el grup també hi havia els mestres que cercaven lajuxtaposició per poder analitzar, descobrir el contrast,les semblances i les diferències amb els seus per des-prés poder elaborar i reelaborar la realitat pròpia en unprocés continuat d�acció i reflexió.Ara, i sobretot amb la molta experiència acumulada, larealitat i la teoria participativa de les escoles bressol idels parvularis de la ciutat italiana de Reggio Emilia per-met destacar alguns aspectes que mostren la dimensiópolítica implícita en el seu projecte pedagògic:� Un progrés des de la tradicional visió «educació-canvisocial» a la consecució d�un model que situa la partici-pació �la democràcia, el diàleg� com a l�element cen-tral del canvi de la societat i de l�escola, o de l�escola ide la societat, com un binomi en permanent permeabi-litat i coconstrucció.� Un progrés des de la tradicional consideració del «pro-fessional que sap i ensenya» fins a la incertesa com amodel d�acció i reflexió, amb l�exigència del què ve dedins i del què ve de fora de l�escola.Dues coordenades que contribueixen a fer irreversible elmodel de Reggio, en la mesura que és compartit, per-què en realitat uns i altres cada dia es deixen sorpren-dre pel gran protagonista del projecte comú, l�infant.L�infant actiu i motor del canvi veritable, aquest infantnarrador, protagonista respectat del seu desenvolupa-ment que se�ns mostra sempre capaç de construir, compodem veure per exemple en el fantàstic llibre deConsigleria, el llibre en el qual els infants més grans, de5 i 6 anys, expliquen als petits la seva experiència al�escola: com l�han viscuda, com l�han compartida, coml�han coconstruïda.

«Nosaltres seguim les regles d�aquestaescola, les que ja existien, i també lesque hem fet nosaltres.»Hem parlat que les normes tambépoden fer-se i que la cosa més impor-tant per fer una regla és que pots dis-cutir amb els amics, amb els pares,amb la mestra, i així...»Tots podem construir noves regles,encara que no n�haguem sentit a parlarmai; també nosaltres els infants enpodem inventar.»Per canviar una regla és importantdemanar-ho als altres, perquè si un ho fasol no és vàlid, després els altres nosaben que la regla ha canviat. I si no lesconeixen, com podran seguir-les?»Participació? Democràcia? Una manerad�entendre la vida i en ella l�educació:potser aquest és el gran repte?
Irene Balaguer directora de la revis-ta INFÀNCIA i membre de Rosa SensatPer a més informació:redaccio@revistainfancia.org
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ReMida neix de la idea de posar enrelació forces diverses: el món de lacultura, de l�escola, de l�empresa.La sinèrgia produïda per la unió d�a-questes forces ha generat la possi-bilitat de crear nous recursos.
És un projecte cultural, un espai on espromou la idea que les coses que esllencen són recursos utilitzables; pertant és un espai on es recullen, s�ex-posen i s�ofereixen, com a materials

Focus en�ReMida El centre de reciclatge creatiu
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alternatius i de recuperació, objectes obtinguts a par-tir de remanents i de materials descartats per la pro-ducció industrial o l�artesana, dels quals se�n reinven-ta l�ús i el significat.ReMida és un projecte de l�Ajuntament de Reggio Emiliai d�Agac. L�Associació d�Amics de Reggio Emilia s�enca-rrega de la seva gestió.La xarxa de ReMida està creixent. S�han obert nouscentres ReMida a Nàpols, Chieti i Torí. Està previst obrir-ne a altres ciutats italianes, a Austràlia i a Dinamarca.Els objectius d�aquesta xarxa internacional són afavorirl�intercanvi d�idees entre els centres, projectar iniciati-ves culturals, intercanviar les experiències realitzades iorganitzar actes, conferències, seminaris i congressos.ReMida ha participat en el projecte europeu «Connecta-Objectes Recuperats».El «Dia ReMida» se celebra el mes de maig i mobilitzamilers de persones, a les quals ofereix la possibilitat derepensar les problemàtiques de l�impacte ambiental idel desenvolupament sostenible partint d�una miradacuriosa, atenta.

En aquestes jornades la ciutat retroba i proposa unmissatge cultural, ecològic, estètic, ètic, educatiu ieconòmic.Les places i els carrers acullen moments que tenen coma protagonistes els infants i els adults, les personesgrans i les joves, en una síntesi de projectes compartitsper les escoles, els ciutadans individuals i les associa-cions culturals. L�èxit final es concentra en algunes jor-nades, gairebé un instant allargat, però requereix tota lalentitud de la preparació, com a espai per construirobjectes, esdeveniments, però sobretot significat.
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