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EDITORIAL
    Els atemptats
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Editorial
Consternats, afligits, desconcertats, incrèduls encara, i 
amoïnats, dos mesos després, pels atemptats de Barcelona 
i Cambrils, necessitem temps per a la comprensió i la 
reflexió, per encarar el present i el futur des de la nostra 
feina d’educadors.

Són temps crítics, moments en què trontollen no només 
els eixos d’una economia de mercat que havia de portar el 
benestar per a tothom i que, en la pràctica, ha empobrit 
molta gent i ha engrandit fins a límits escandalosos les desi-
gualtats. Estan en crisi també els fonaments polítics d’unes 
democràcies cada dia que passa més fràgils i incapaces, 
i les bases ètiques que ens ajudaven a treballar plegats 
per evitar el mal i per negociar, des del reconeixement i el 
diàleg, quin és el millor camí per viure en llibertat i en pau 
amb els humans, amb la natura i amb nosaltres mateixos.

La maldat no és pas una qualitat inherent a unes persones 
concretes, sinó que tots hi estem exposats, perquè els homes 
i les dones som essencialment vulnerables, profundament 
ambigus i fàcilment mal·leables, condicionats com estem 
per les situacions que vivim, pels factors del nostre entorn 
que conformen el nostre estil de vida i la nostra consciència. 
La solució, doncs, difícilment la trobarem en la detecció, 
correcció o expulsió dels dolents, sinó preparant adequada-
ment infants i joves per enfortir la seva subjectivitat, la seva 
capacitat de raonament, la seva independència personal 
i la seva responsabilitat, perquè ningú és esclau de cap 
circumstància per dura i persistent que sigui.

Hem parlat poc de les víctimes, obsessionats com hem estat 
per trobar les arrels del mal, per esbrinar com uns joves 
instruïts en les nostres escoles i, aparentment almenys, 
ben integrats, han pogut preparar i dur a terme una barba-
ritat com aquesta. Però el record i la compassió per totes i 
cadascuna de les víctimes i de les seves famílies no hauria 
de caure en l’oblit. Aquest record ens fa avinent que la vida 
és contingent, imprevisible, un autèntic regal que val la 
pena esprémer amb intensitat i sentit. I ens esperona a fer 
costat als qui n’han sortit mutilats o els qui han vist truncat 
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inesperadament el seu projecte de vida com 
a fills, com a companys, com a pares, com a 
amics… Perquè de víctimes desgraciadament 
cada dia se’n fabriquen: a les carreteres, a 
les llars —la violència domèstica—, a les 
guerres, per més llunyanes que ens semblin.

Aquests dies hem descobert també els 
límits de l’escola i del sistema educatiu 
en general. Perquè la vida dels infants i 
joves té molt més recorregut i amplitud: 
tant la família com els companys, tant el 
lleure com les possibilitats i mancances del 
seu entorn real i virtual, pesen i compten. 
I aquesta descoberta no ha de rebaixar 
pas el nostre compromís, ni el valor de la 
nostra feina, però sí que ha de foragitar 
tant la culpabilització com el victimisme. 
L’educació no deixa de ser una de les 
dimensions de les polítiques socials per 
construir societats més de bon viure, més 
cohesionades i més equitatives. Posar totes 
les esperances en l’escola és una política 
equivocada que cal corregir des de les 
administracions públiques i des del tercer 
sector, perquè aquí no estem parlant ni de 
consum, ni de lucre, sinó de drets.

Cada dia que passa es fa més i més gran 
l’escletxa generacional entre pares i fills, 
a causa, almenys en part, de la cultura 
del mòbil, que ho ha trastocat tot, també 
les formes tradicionals de transmissió, 
de socialització i control que formaven 
part de les responsabilitats atribuïdes a 
la família, i les relacions interpersonals, 
permanentment activades, sovint anòni-
mes o emmascarades, i gairebé sempre 
apressades i immediates. Uns pares que 
viuen amb angoixa aquest distanciament; 

uns adolescents i joves que necessiten 
aquests vincles per fer-se grans i per fer 
front a les seduccions banals i a les crides 
interessades que els arriben de tot arreu.

No hi ha una comunitat musulmana, com no 
hi ha una comunitat catòlica, que actuï sempre 
en funció d’aquesta etiqueta parcial i reduc-
cionista. Tampoc no és adequat veure l’islam 
com un bloc monolític i estàtic, radicalment 
diferent del cristianisme, primitiu, irracional, 
sexista i violent. Però és evident que la religió 
—encara que sigui una perversió d’aquesta 
religió— hi juga un paper, en aquests atemp-
tats. Quants imams no prediquen l’islam 
dominant a l’Aràbia Saudita, que dictamina, 
per exemple, la mort d’homosexuals i adúlters, 
la prohibició de tenir amics cristians?

Ens cal evitar de totes totes els efectes 
perversos de l’atemptat. Els educadors no 
ens hem de convertir en policies, col·locant 
una mirada de sospita sobre tot l’alumnat 
de religió musulmana, sinó que ens hem 
d’esforçar a conèixer-los, hem de dialogar 
i hem d’escoltar per tal d’orientar-los i cor-
regir-los, si cal. Hem posat el focus en les 
polítiques d’acollida, però potser ens hem 
oblidat de les polítiques d’interculturalitat. 
Hem de revisar el nostre currículum, la gra-
màtica escolar, els dispositius específics de 
què disposem i els recursos i materials que 
fem servir, sovint tenyits inconscientment 
d’assimilacionisme i de supremacisme. 
Potser no podrem evitar una altra desgràcia 
com aquesta, perquè tot no és a les nostres 
mans, però sí que haurem treballat en la 
bona direcció per aconseguir-ho.

3

novembre-desembre´17 
396

E
E D I T O R I A L



4

Monogràfic
Aquest monogràfic vol fer presents els forts lligams existents a casa nostra 
amb Amèrica Llatina i a la inversa, i com han ajudat a millorar les concepcions 
educatives en ambdues realitats; per això el seu títol és «Catalunya-Amèrica 
Llatina,un viatge d’anada i tornada».

Ha estat especialment al llarg d’aquests últims setanta-cinc anys que les 
interrelacions han esdevingut ponts de transformació i d’intercanvi que han 
incidit en tots els àmbits, i de manera fonamental, en el cultural i l’educatiu. 
Quan els refugiats catalans que fugen de la repressió franquista arriben a 
una gran quantitat de països llatinoamericans, un bon grapat d’ells i elles 
són persones provinents de l’educació. 

L’experiència republicana que porten a les seves espatlles i en la seva ment 
la posaran al servei dels respectius països acollidors i ajudaran a potenciar 
l’obertura conceptual i ideològica de l’educació. Posteriorment, les múltiples 
revoltes que esclaten arreu d’Amèrica Llatina per destronar les dictadures 
militars imperants portaran a profunds replantejaments polítics, i entre 
aquests, els educatius, que ens arribaran, en viatge de tornada, de mans de 
pensadors i pedagogs avui reconeguts universalment, i les seves propostes 
arrelaran profundament a casa nostra i esdevindran models i marcs teòrics 
de reflexió.

L’article de Joan Surroca ens planteja la cara i la creu del procés de cooperació 
i d’intercanvi per tal de veure com cal entomar-la perquè sigui enriquidora per 
a totes les parts. En Mon Marquès, com a memòria històrica, ens fa present 
com incidiren alguns mestres catalans a diferents països llatinoamericans i 
com la seva acció ajudà a l’obertura educativa. En el camp de la cooperació 
educativa, en Sebas Parra ens presenta l’aportació feta en el camp educatiu 
a Nicaragua en el procés d’alfabetització. Xavier Besalú, Natàlia Zaro, Carles 
Perellada, Sebas Parra i Jaume Botey ens apropen, respectivament, a conèixer 
una mica Paulo Freire, Eduardo Galeano, Mauricio i Rebeca Wild, Orlando 
Pineda i Miquel Soler, pedagogs de primer nivell a qui devem molt i a qui 
cal conèixer en profunditat perquè són exemples que ens obliguen a trans-
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formar concepcions i consciències. D’altra 
banda es detallen experiències educatives 
portades a terme com a accions d’agerma-
nament, com la feta des d’Arbúcies amb 
Palacagüina (Nicaragua), que detalla en 
Jordi Pujadas; o la Dolors Freixenet, que 
explica la feta des de poblacions del Baix 
Llobregat amb la comunitat de Nueva 
Esperanza d’El Salvador, o la Mariona i en 
Josep Callís, que expliquen la del Pla de 
l’Estany amb la comunitat Segundo Montes 
i altres poblacions del nord de Morazán 
(El Salvador) o la Col·laboració amb les 
Campanyes d’Alfabetització de Nicaragua, 
que glosa Sebas Parra.

De segur que la lectura ens farà pensar en 
la necessitat que tot procés educatiu, fins 
i tot el més simple dins de l’aula, genera, 
per ser efectiu, viatges d’anada i tornada. 
Que aquest viatge us sigui profitós!

5
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Aquest article ens dibuixa la història de les relacions de Catalunya i Llatinoamèrica 
emmarcada en tres moments clau. Un text que ens permet fer una primera mirada a 
una relació no exempta d’èxits, fracassos i interrogants encara per resoldre.

Una persistent influència fructífera d'anada i 
tornada

La trobada catalana llatinoamericana

Catalunya i els països llatinoamericans 
han trenat unes relacions prou consistents 
per deixar una forta petjada aquí i allà. A 
partir de l’any 1778 es permet als catalans 
el comerç amb Amèrica i és quan s’inicia 
una etapa d’intercanvi florent que estimula 
l’emigració a molts intrèpids desitjosos 
d’acumular fortuna. Les pèrdues de les 
primeres colònies en van fer retornar alguns 
i aquí seran coneguts com els indians o 
americanos. Amb l’arribada de la fil·loxera 
es reanima, durant el darrer quart de segle 
xix, una segona onada migratòria cap a 
Amèrica dels que havien perdut els seus 
conreus de vinya. Els seguiran altres sec-
tors de població empobrits o simplement 
desitjosos de nous horitzons. Convido a un 
cert exercici d’imaginació per adonar-nos 
de les influències mútues que aquest tragí 
va suposar. Canvis que afectaren les terres 
americanes un cop introduïts nous conreus, 
aprenentatge d’oficis inèdits o, entre altres, 
augment del tràfic d’esclaus. El retorn dels 
indians va suposar un flux de capital im-
portant cap aquí per millorar l’agricultura, 
fundar petites indústries i el que més ens 
queda: edificis característics esplèndids 
amb un deix d’arquitectura colonial.

Les influències dels indians són particular-
ment de tipus econòmic amb derivacions 
en els costums i les mentalitats. L’època 

JOAN SURROCA I SENS

Professor d’Història



de l’exili posterior a la guerra civil del 
1936-1939 enceta un llarg bescanvi 
d’idees entre Catalunya i els països on 
es dirigeix una part notable de la intel-
lectualitat, molts d’ells ensenyants. Mèxic, 
Xile, República Dominicana i en menor 
mesura Cuba, Estats Units, Argentina, 
Uruguai, Veneçuela i Colòmbia acolliran 
persones ben preparades que deixaran un 
buit notable a casa nostra, però que seran 
molt benvinguts allà on s’instal·laran ja 
que ajudaran a la formació d’autòctons 
en les lletres, la medicina, l’ensenyament, 
les manifestacions artístiques, les lleis o 
l’enginyeria. Aquesta intel·lectualitat bene-
factora va ser reconeguda amb distincions 
prestigioses com a agraïment a les seves 
aportacions en els diferents camps profes-
sionals. És possible que el més beneficiós 
per als països americans fos l’obertura de 
pensament, determinant per aconseguir 
una cultura transformadora. Que els afanys 
perversos del neocolonialisme hagin frustrat 
esperances no significa que moltes de les 
guspires irreductibles a favor de la justícia 
tinguin, en part, origen en aquell estol de 
persones amb cervells ben moblats.

En la negra i llarga nit del franquisme ens 
arribava una mala caricatura de Llatinoamè-
rica: la celebració de la festa del Domund, 
una recol·lecta especial que l’Església ca-
tòlica organitzava amb gran desplegament 
de mitjans. No va ser fins als inicis de la 
dècada dels seixanta quan vam accedir a 
aproximacions que trencaven els tòpics de 
sempre. Els llibres d’Yves Lacoste, L. J. 
Lebret, Josué de Castro i pocs altres obriren 
els ulls a joves inquiets. Les ganes de canvi 
que es respiraven a Europa es van retardar 
a casa nostra a causa de la dictadura, però 
a la dècada dels setanta la contestació es 
va organitzar i, tot i que Franco va morir 
al llit i la Transició va deixar clares les 
seves limitacions, amb les primeres elec-
cions democràtiques municipals de l’any 
1979, acabades les lluites domèstiques, 
s’iniciava una nova mirada cap al Sud. És 
el moment del descobriment de les verti-

ginoses desigualtats i de la consciència 
d’una explotació secular. 

El descobriment mutu. La primera abraçada

L’any 1959 Castro havia admirat el món 
amb la gesta cubana; també la radicalitat 
del Che Guevara alimentava la sensació 
que tot era possible i que es caminava a 
bona marxa cap a un món just i fraternal. 
Però va ser la revolució sandinista, que 
coincideix amb el mateix any de les nostres 
eleccions locals, la que va saber atraure 
com cap anterior la simpatia per part dels 
sectors més inquiets. Va esdevenir una re-
volució poètica, mística, que va comunicar 
l’essencial: era possible vèncer gegants 
com els Somoza. La facilitat idiomàtica i, 
no ho oblidem, el fet que a Barcelona es 
comptés amb un cònsol amb l’encant de 
Moisès Arana, va engrescar-nos per iniciar 
els primers viatges exploratoris.

A mitjan dècada dels vuitanta comencen 
els primers contactes formals entre ajun-
taments de les dues bandes de l’Atlàntic. 
Els representants dels nostres municipis 
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vam rebre un impacte brutal en descobrir el 
veritable abast de la misèria. Desconeixíem 
la realitat i vam comprendre d’immediat 
el pensament d’Engels: «En un palau es 
pensa diferent que en una cabana». El co-
lor, la vitalitat, la bellesa, l’aire i, sobretot, 
la seva gent tan jove forjada en lúcides 
anàlisis socials en les comunitats de base, 
ens oferien un relat, una fe en el demà i 
una empenta que enamoraven d’immediat. 

A Llatinoamèrica hi ha maneres de fer i 
organitzar-se que des d’un primer moment 
ens van donar pistes per aprendre: les cam-
panyes d’alfabetització i el sistema sanitari 
malgrat els escassos recursos. Copsar estils 
de vida tan diferents dels nostres va ser el 
millor catalitzador per deixar-nos profunda-
ment tocats de per vida. L’arribada de nou 
a casa no va ser fàcil, ens interpel·làvem 
com mai ho havíem fet i ens era impossible 
treure’ns del cap les conseqüències del 
colonialisme i del que havia vingut després. 
Mirat amb la distància dels anys, aquesta 
etapa de contactes primerencs la veiem 
ara críticament per la nostra ceguesa a 
l’hora de copsar la veritable riquesa de la 
seva part. Ens quedàvem amb l’embolcall 

sense percebre gaire el nucli de la seva 
força creadora. Es van establir relacions 
asimètriques pensant que el Sud havia de 
seguir el mateix tipus de creixement que 
el Nord, o semblant. Mostràvem actituds 
paternalistes, practicant una ajuda unidi-
reccional, i ens crèiem salvadors.

La segona etapa de relacions

Durant la segona part de les relacions 
amb el Sud prenem consciència de la 
complexitat. Si a la primera part la per-
plexitat arriba tot descobrint una cultura 
inèdita, en aquesta segona constatem que 
rebem més del que donem. Les guerres 
d’alliberament de Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, etcètera, són uns referents que 
provoquen, a finals dels vuitanta i inicis 
dels noranta, un veritable pelegrinatge a 
Llatinoamèrica. Són uns contactes que 
generen un bescanvi molt ric i que ajuden 
a una maduració ideològica especialment 
en el camp educatiu. 

Nicaragua seguia sent el pol d’atracció i a 
finals de la dècada dels noranta es comp-
tabilitzaven una trentena d’agermanaments 
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entre municipis nicaragüencs i municipis 
catalans. Va ser el moment de més arre-
lament d’aquesta fórmula de cooperació. 
10 municipis catalans ho estaven amb 
alguna població de Cuba; 15, amb altres 
del Sàhara Occidental; 3, amb poblacions 
de Bòsnia i Hercegovina; 2, amb municipis 
d’El Salvador. Senegal, Xile, Perú i Colòmbia 
tenien un municipi agermanat. Una de les 
persones que més va bregar per cohesionar 
tota aquesta esplèndida moguda dels ajun-
taments va ser l’alcalde d’Arbúcies Jaume 
Soler. Va saber teixir una xarxa interessant 
fins arribar a la constitució, l’any 1986, del 
Fons Català a Salt, una eina per fer néixer 
campanyes emblemàtiques, fent-se seves 
altres iniciatives d’èxit, com la del 0,7%, 
promoguda per Justícia i Pau.

Un altre arbucienc que va iniciar-se en 
aquesta segona etapa i que no ha parat de 
treballar és en Jordi Planas, factòtum de 
la difusió de l’Agenda Llatinoamericana i 
enllaç eficaç per teixir mil i un projectes 
d’anada i tornada. És en aquests anys quan 
algunes comissions d’agermanaments orga-
nitzaven anualment viatges de nombroses 
brigades. El resultat va ser un canvi de la 
nostra mirada, que es perfila i esdevé més 
nítida gràcies a anàlisis més aprofundides. 
Comencen a visitar-nos alguns llatinoa-
mericans i aquest intercanvi va constituir 
una riquesa incalculable. La pluralitat de 
pensament dels que posaren els peus a 
Llatinoamèrica va provocar més debat i 
un qüestionament sobre el que s’estava 
fent. Es van fomentar sistemes solidaris 
amb participació de les dues parts com 
«Comerç just i solidari» i les ONG estaven 
amatents per denunciar qualsevol coopera-
ció especulativa, com els crèdits FAD, que 
s’han utilitzat freqüentment per finançar 
la venda de material militar a països del 
Sud. A finals dels vuitanta les declaraci-
ons conclusives de «Catalunya solidària» 
apuntaven clarament que Nord-Sud tenen 
un sol futur, una tasca comuna i d’estreta 
col·laboració per sortir de la dinàmica de 
dependència d’una part del planeta. 

És una etapa que va coincidir amb un cert 
relaxament polític després d’anys de lluita 
durant el postfranquisme i de l’esforç dels 
primers anys democràtics. El consumisme 
convidava a deixar de banda uns valors que 
molts havien mamat de petits i la bondat 
del moment econòmic a Occident provocava 
crisis existencials a les persones més inqui-
etes. La perplexitat augmentava davant la 
gairebé incrèdula evolució del pensament 
dit d’esquerres, que queda presoner de les 
exigències del neoliberalisme. 

Aquesta segona etapa va finalitzar amb la 
mateixa sensació de fracàs que la primera, 
però augmentada ara en comprovar les 
limitacions de la condició humana, d’aquí 
i d’allà: alguns viatges de solidaritat es van 
convertir en viatges turístics encoberts; 
cooperants que no aguantaven cap embat 
perquè el seu objectiu no anava més enllà 
de tranquil·litzar la consciència; ajunta-
ments que no entenien en absolut què 
significa la cooperació; el fracàs d’alguns 
projectes mancats d’implicació de les dues 
parts (sovint s’oblidava que els projectes 
són, sobretot, el pretext de col·laboració 
a fi de transformar la societat). Massa 
vegades els projectes han servit per tapar 
deficiències governamentals dels països 
receptors. El mite del bon salvatge es 
fa present i hi ha necessitat de superar 
decepcions i alguns enganys. La mateixa 
deriva del Frente Sandinista, amb acords 
Ortega-Obando-Alemán, són difícils de 
digerir. Tot serveix per anar madurant i 
entrar en una tercera fase.

“DESCONEIXÍEM LA REALITAT I 

VAM COMPRENDRE D’IMMEDIAT 

EL PENSAMENT D’ENGELS: «EN UN 

PALAU ES PENSA DIFERENT QUE  

EN UNA CABANA»”
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La tercera fase

El que millor marca la tercera part d’aquest 
procés de col·laboració Nord-Sud és el 
descobriment que tots anem en el mateix 
vaixell. Hi ajuda enormement l’esclat del 
nou paradigma de la globalització. El món 
es fa petit, les comunicacions són instan-
tànies i generalitzades en pocs anys. No és 
estrany, doncs, que el que ha facilitat una 
nova manera de viure i d’estar al món hagi 
fet comprendre un axioma molt elemental: 
la interrelació és tan palpable que ens re-
sulta obvi que sense un plantejament global 
no hi ha salvació possible. El decreixement 
a Occident és tan necessari com admetre 
que als països empobrits els urgeix una 
nova concepció de progrés. 

El 7 de setembre d’aquest any 2017 es va 
seguir el primer debat sobre el decreixe-
ment al Parlament; és una qüestió trans-
cendental que s’escolta per primera vegada 
en una cambra parlamentària a l’estat i 
possiblement a Europa. El diputat del grup 
parlamentari CUP-Crida Constituent Sergi 
Saladié va presentar una interpel·lació al 
vicepresident i conseller d’Economia i Hi-
senda, Oriol Junqueras, sobre el tema. Va 
ser una llàstima que un tema tan atractiu 
i bàsic es tractés entre les nou i les deu 
del vespre enmig d’un ple esgotador que 
havia començat el dia abans. La voluntat 
era presentar una proposició de llei, que 
hauria tingut més recorregut, però el ca-
lendari és el que és i la situació política 
del país no podia ser més complicada. Hi 
ha intenció de presentar una moció sobre 
el tema i d’aquesta manera és possible 
que el decreixement deixi de ser tabú. 
Mentrestant, esperem que Oriol Junqueras 

trobi la manera de solucionar l’oxímoron 
que consisteix a voler preservar el planeta 
sense parar de créixer.                 

Aquest tercer període de relacions Nord-
Sud evidencia que el Nord té molt a 
aprendre del Sud. Reconeixem, però, que 
la sensació de fracàs es torna a fer present 
perquè malgrat les fortes crítiques al sis-
tema econòmic neoliberal, no hem pogut 
evitar el predomini de l’hedonisme com a 
objectiu de vida a Occident; a la vegada 
es detecta una pèrdua de capacitat per 
indignar-se davant les injustícies. Molts es 
miren el melic i altres, tot i ser sensibles 
a les grans brutalitats produïdes per l’eco-
nomia post Thatcher i Reagan, practiquen 
una solidaritat indolora i inodora.

Aquests més de trenta anys d’abraçada 
Nord-Sud, malgrat els errors, alts i baixos, 
desercions i decepcions, han consolidat 
tantes experiències reeixides que tenim 
confiança fonamentada que el futur està 
de la part dels solidaris. És hora de repen-
sar la col·laboració Nord-Sud per trobar 
el llenguatge, les formes i els fons que 
requereixen els nous temps. Una opinió 
força admesa és que la salvació no ens pot 
arribar d’enlloc més que de l’educació, de 
l’ensenyament, dels mestres referents i dels 
solidaris que saben que és impossible la 
bondat sense la denúncia de la injustícia. 
No hi ha salvació aquí ni allà sense una 
clara voluntat per la formació política, 
social i econòmica del poble. Apostar pel 
valor de la cultura transformadora i del 
pensament alternatiu com a úniques vies 
per aconseguir millores en les nostres 
llibertats, justícia i pau. 

L’educació, tant aquí com allà, no pot 
dimitir de les seves funcions i limitar-se a 
gestionar els valors idolatrats del sistema. 
És important que els joves sàpiguen que 
les lluites duren tota la vida perquè veiem 
massa sovint dimissions davant de les 
primeres dificultats o quan arriba l’amarg 
fracàs. Té raó Àngels Martínez, diputada 

“MASSA VEGADES ELS PROJECTES 

HAN SERVIT PER TAPAR 

DEFICIÈNCIES GOVERNAMENTALS 

DELS PAÏSOS RECEPTORS”



al Parlament: «La lluita és l’oxigen de la 
vida». És aquest esperit de lluita el que ens 
cal saber rebre del Sud, perquè si no és 
així, allò que ens espera és un eclipsi de la 
democràcia, la consolidació de les formes 
autoritàries de governar i uns sistemes co-
neguts ja com a postdemocràtics. Aquesta 
relació d’educació i compromís social la 
va resumir bé Julio Cortázar parlant de la 
Junta de Govern nicaragüenc: «No és per 
atzar que en aquesta Junta hi ha poetes i 
intel·lectuals com Ernesto Cardenal, Sergio 
Ramírez i Tomás Borge, per als quals el fet 
de reconstruir no solament significa aixecar 
el país de les seves ruïnes encara plenes de 
fum, sinó col·locar els infants i els adults 
en un nivell de plena participació conscient 
i crítica en aquesta tasca».

L’analfabetisme absolut i el funcional, 
que amb tant d’esforç han combatut 
països del Sud, ha d’encoratjar el Nord a 
replantejar els seus plans d’estudi. Hans 
Magnus Enzensberg, ja l’any 1986, parlava 
dels analfabets secundaris, gent que sap 
moure’s amb solvència, que té estudis 
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potser superiors, però, per manca d’hàbit 
no se sent atreta per cap tipus d’activitat 
cultural que no sigui la de l’entreteniment. 
Necessitem d’aquesta saba nova que ens 
arriba del Sud per no seguir caient en 
les persistents polítiques al servei dels 
mercats. Els governs de Catalunya i de tot 
Europa han de despertar amb el crit que 
ens arriba del Sud clamant més solidari-
tat i més justícia, amb la complicitat i la 
participació de la ciutadania.
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L’exili de mestres republicans cap a Amèrica, el 1939, va provocar en els països d’acollida 
una notable millora en determinats sectors educatius. Bona part dels mestres, homes i 
dones que van a l’exili (gairebé un 12% dels que treballaven a Catalunya) formaven part 
de l’avantguarda pedagògica. Marxen a l’exili i s’emporten el model d’escola (laica, coedu-
cativa, amb ensenyament actiu, mitjançant l’observació i l’experimentació, científica, etc.) 
que havien practicat durant els anys republicans.

Mestres catalans a Llatinoamèrica

SALOMÓ MARQUÈS

Professor d’Història de l’Educació
Universitat de Girona

L’exili de mestres republicans el 1939 va 
representar la marxa d’un estil d’educació 
que es resumeix en l’expressió «Nosaltres 
els ensenyàvem a pensar, no pas a emma-
gatzemar» que em va dir, fa uns quants 
anys, una mestra exiliada a Tijuana. Ex-
pressió que continua tenint validesa avui 
dia. Bona part d’aquells homes i dones 
que sortiren de Catalunya encalçats per 
les tropes rebels a la República continu-
aran ensenyant als països d’acollida amb 
el mateix esperit que ho havien fet aquí 
durant els anys republicans.

I ho faran amb un ventall d’aportacions 
variat. A Mèxic, treballant a les escoles 
creades a la capital federal pel Govern de 
la República a l’exili; en algunes ciutats 
fora de la capital federal, a través del Pa-
tronato Cervantes, que ajudava a la creació 
d’escoles; o en experiències educatives 
personals. 

Alguns mestres arribaran a Amèrica el 
1939; d’altres, més tard, en sortir de la 
presó franquista o en no poder resistir el 
nou clima sociopolític de la dictadura. 
Alguns treballaran a diferents països abans 
d’establir-se definitivament. En el cas dels 
que van arribar primer a la República Do-
minicana, ben aviat van haver d’anar-se’n 
perquè havien caigut en mans del dictador 
Trujillo. 



El país americà que acull més mestres 
és Mèxic, que els obre les portes de bat 
a bat. Veneçuela és el segon. A tots els 
altres països hi ha constància documental 
de mestres exiliats treballant en diferents 
camps de l’educació.

Mèxic

El govern de la República a l’exili crea, a 
la capital de l’Estat, l’Instituto Luis Vives, 
el Colegio Madrid, l’Academia Hispano-
mexicana i l’Instituto Hispano-mexicano 
Ruiz de Alarcón. En aquests centres, hi 
ensenyen Modest Bargalló, Marcel Santaló, 
Alfons Boix, Enriqueta Ortega, Josefina 
Roure, Teresa Vilasetrú, Estrella Cortics, 
Pilar Santiago, Josefina Oliva, Elvira Godàs i 
molts més. En aquests centres on treballen 
els mestres exiliats la majoria dels alumnes 
són fills de republicans exiliats.

El full informatiu de l’Instituto Luis Vives 
explica amb aquestes paraules el clima 
pedagògic d’aquests centres:

Importa estructurar el pensamiento como 
órgano de la ciencia y de la libre investigación 
personal. No son sabios o atletas lo que cor-
responde a la escuela producir, sino hombres 
capaces de serlo, si su vocación lo reclama 
o sus necesidades lo exigen. Esta formación 
supone un trabajo intelectual intenso y rigu-
roso, el juego corporal al aire libre, el trato 
largo y frecuente con la naturaleza y el arte, 
la íntima convivencia y la cooperación en 
un ambiente de amplia tolerancia humana, 
de relación familiar, de mútuo abandono 
y confianza, de íntima y constante acción 
personal entre alumnos y maestros. 

Textos semblants es poden trobar en pu-
blicacions pedagògiques de la República. 
Traspua l’estil de la Institución Libre de la 
Enseñanza, de textos de l’Escola Activa, 
dels discursos i documents dels governs 
republicans i de la Generalitat. 

I l’estil d’ensenyar dels mestres en aquestes 
escoles, com és? Martí Soler em parlava 
de la seva mestra, Josefina Oliva, dient: 

El mestre Josep Mascot a l'escola, a Texcoco, prop de la capital de l'Estat.
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Era una dona extraordinària. Ens ensenyava 
geografia humana. Recordo haver treballat 
durant un o dos mesos un mapa d’Amè-
rica on es marcaven els llocs de totes les 
activitats humanes d’Amèrica… també 
vaig fer un treball sobre Mèxic, de tot el 
que passava al país. A mi em semblava 
exhaustiu. Ens feia treballar de valent, 
estudiar un tema i presentar-lo a classe i 
respondre les preguntes dels companys… 
per tant, ensenyament actiu.

A més d’aquests centres a la capital fede-
ral, el Govern de la República va crear el 
Patronato Cervantes, el qual va ajudar a 
la creació de col·legis a diferents ciutats, 
tots amb el nom de Colegio Cervantes. A 
Córdoba, Torreón, Tampico, Tapachula, 
Mérida, etc., mestres exiliats continuen 
ensenyant amb el mateix estil i entusiasme 
que ho han fet a Catalunya. Els germans 
Bargés, tres mestres gironins establerts a 
Córdoba (Veracruz), m’escrivien els seus 
records i em deien: 

Encara trobem molts alumnes pel carrer 
que ens recorden i és que hem estat mes-

tres diferents dels d’aquí. Jo els deia: Us 
heu d’interessar per la premsa de Mèxic, 
saber el que passa a Mèxic, quines relacions 
té Mèxic amb el món. I els altres mestres 
arribaven: Bé, anem a dictar la lliçó: bla, 
bla, bla. Jo sempre al voltant de la lliçó 
que explicava, sempre tenia alguna novetat 
per explicar. 

Antics alumnes m’explicaven com eren 
les classes dels Bargés: feien projeccions 
a l’aula, l’any 1949! Al pati feien un 
relleu de l’Estat de Veracruz amb sorra; 
estudiaven geografia llegint el diari, que 
informava del viatge que el president de 
Mèxic estava fent per països d’Europa, etc. 
Encara avui funciona el Colegio Cervantes 
a Torreón (Cuahuila) dirigit pels germans 
Méndez Vigatà, nets del mestre lleidatà 
Josep Vigatà. Aquest col·legis, a diferència 
dels de la capital de l’Estat, eren molt més 
interclassistes, perquè hi anaven força 
més nois i noies mexicans i alguns indis 
que no podien pagar la quota. La majoria, 
a diferència de Mèxic DF, no eren fills de 
republicans exiliats.

Portada del Colegio Ruiz de Alarcón que va dirigir el mestre Josep Mascort.



Un tercer grup de mestres present a Mèxic 
el configuren els freinetistes, que creen 
les seves pròpies escoles. La presència 
de mestres seguidors de Freinet és molt 
notable en l’exili americà. Més de la mei-
tat del grup Batec (mestres seguidors de 
Freinet, estimulats i animats per l’inspector 
Herminio Almendros) marxen a l’exili! S’hi 
destaquen tres noms propis. 

Patricio Redondo arriba a Mèxic el 1940 
després d’una fracassada estada a Santo 
Domingo. Establert a San Andrés Tuxtla (Ve-
racruz), fa escola a l’aire lliure i, més tard, 
crea la seva pròpia escola que funciona fins 
a la seva mort el 1967. L’historiador J. L. 
Abellán, parlant de l’exili mexicà i de Re-
dondo, escriu: «Se le considera en México 
como fundador de las llamadas escuelas 
activas, una de las cuales, en la capital 
de la República, lleva su nombre. Gracias 
a Redondo, San Andrés Tuxtla irradió a 
todo el país y al extranjero nuevos estilos 
pedagógicos de fuerte arraigo». 

Pocs anys després arriba Ramon Costa Jou, 
procedent de Santo Domingo (1940-1943) 
i de Cuba (1943-1945). Tornarà a l’illa 
a l’època de Fidel Castro (1960-1967). 
Durant la seva primera etapa mexicana 
és cap del sector pedagògic del Centre 
Psicopedagògic d’Orientació, conegut amb 
el nom de «la Casa sin Rejas» (una escola 
primària per a infants amb pocs recursos 
econòmics). La seva feina consisteix a 
«demostrar en la práctica la validez de 
los métodos activos en la enseñanza, 
entre ellos, la técnica Freinet». En la 
seva segona estada a la capital mexicana 
treballa d’assessor pedagògic de l’escola 
Emilio Abreu i col·labora en diferents orga-
nismes de l’Estat: Secretaria d’Educació, 
Consell Nacional de Ciència i Tecnologia, 
la UNAM; a més, publica llibres de marcat 
to educatiu.

José de Tapia arriba a Mèxic el 1948, pro-
cedent de França i convidat per Redondo. 
Inicialment treballa a l’Institut Indigenista 

en un programa d’alfabetització basat en 
el mètode Freinet; després ho farà en una 
escola rural. El 1964, funda l’escola pri-
vada Manuel Bartolomé Cossio, un centre 
que funciona a partir del diari de classe, 
l’assemblea, la confecció de llibres, les con-
ferències que fan els pares i els mateixos 
nois, els tallers que funcionen a la tarda, 
el diari mural, els quaderns de geometria, 
les visites i sortides fora de l’escola, etc., 
és a dir, aplicant aquelles metodologies 
que ja havia practicat a Catalunya abans 
d’anar a l’exili.

Un altre nom propi que mereix ser destacat 
per la seves aportacions és el de Maria 
Solà de Sellarés. A El Salvador havia di-
rigit l’única Escola Normal per a noies a 
la capital. També va treballar en el camp 
de la cultura indígena. Posteriorment va 
anar a Guatemala i el 1954 s’estableix a 
Mèxic on, a més d’ensenyar en diferents 
universitats, es dedica a publicar les seves 
obres pedagògiques i a difondre la pedago-
gia Waldorf i el pensament pedagògic de 
Rudolf Steiner. Des de Mèxic els treballs 
sobre Waldorf i Steiner es difonen per altres 
països desvetllant l’interès dels sectors 
renovadors de l’educació. Maria Solà és, 
sens dubte, la difusora d’aquesta nova 
proposta educativa i escolar.

Veneçuela

A Caracas, on van a parar força exiliats, 
alguns mestres hi funden els seus propis 
col·legis. A diferència del que passa a Mè-

L'escut del Colegio Cervantes, a la ciutat de Córdo-
ba (Veracruz) creat pels germans Bargés Barba.  
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xic, on aquestes iniciatives tenen l’ajuda 
econòmica del govern republicà a l’exili, 
als altres països les iniciatives i les ajudes 
econòmiques són privades. L’Instituto-
Escuela la Florida el crea Bartomeu Oliver 
el 1940. Pensador i home de profundes 
conviccions pedagògiques, orienta el cen-
tre entorn de les idees de la Institución 
Libre de Enseñanza. Aquestes són l’eix 
de l’educació que s’imparteix al centre 
on treballaran una bona colla de mestres 
exiliats, alguns dels quals, amb el pas del 
temps, crearan les seves pròpies escoles.

L’Instituto Montessori San Jorge el crea el 
matrimoni format per Joan Gols i Mercè 
Cavagliani el 1940. L’ensenyament actiu 
i renovador és l’eix de l’educació d’aquest 
col·legi, que acollirà a les seves aules fills 
de catalans exiliats. 

El Colegio América el patrocinen un grup 
de famílies de la burgesia catalana i el 
posen en mans de mestres exiliats. En 

aquest col·legi, hi treballen Maria Gili, 
Joan Abadies, Tomàs Bartrolí, Harmonia 
Dalmau, Josep Pellisa, etc. També Luis 
Leal, que posteriorment crea el seu propi 
col·legi. Aquest asturià va ser director de 
l’Escola Normal de Girona durant els anys 
de guerra. Pedagògicament, el centre tenia 
una orientació horaciana i feia seu el lema 
d’Horaci «Educar gaudint».

També s’incorpora al centre Raimon Torroja 
quan arriba a Caracas, el 1948, després 
d’haver estat depurat i passar dos anys 
a la presó i no poder aguantar el clima 
sociopolític de l’Espanya franquista. L’es-
peraven companys mestres amb els braços 
oberts. Torroja és una de les personalitats 
pedagògiques destacades de la Catalunya 
republicana. Havia treballat al Colegio 
Cervantes de Madrid, un centre experi-
mental. Becat per la Junta de Ampliación 
de Estudios viatjà per Europa visitant les 
anomenades «escoles noves». El 1933, 
passà a dirigir l’Escola Annexa a la Normal 

El professorat del Colegio Cervantes a Córdoba (Veracruz).



de la Generalitat; imparteix cursos a les 
Escoles d’Estiu i al Seminari de Pedago-
gia de la Universitat de Barcelona, etc. Al 
mateix temps va publicant llibres escolars i 
educatius. Al Colegio América, de tradició 
republicana i laica, amb un ensenyament 
d’alta qualitat científica amb metodologies 
actives, hi serà vicedirector.

Joan Campà i Claverol és un mestre d’ide-
ologia i militància anarquista. A Catalunya 
va ser educat en una escola racionalista. 
Va treballar a l’escola Ferrer i Guàrdia, de 
Terrassa. Una escola activa i respectuosa 
amb els infants, amb classes a l’aire lliure, 
amb excursions, correspondència escolar, 
etc. Aquest estil de mestre és el que aplica 
a les escoles on treballa a Veneçuela. El 
1938, en plena guerra, va substituir Puig 
Elías en la ponència de l’ensenyament pri-
mari en el CENU (Consell de l’Escola Nova 
Unificada). Després de treballar a diferents 
escoles a Caracas crea, juntament amb la 
seva filla, el 1956, l’Instituto Einstein. Les 
bases educatives del centre són la toleràn-
cia, la cientificitat i el respecte a l’infant. A 
diferència d’altres mestres, que continuen 
mantenint-se republicans i antifranquistes 
però no militen en partits, Campà continua 
actiu en la lluita contra la dictadura des de 
la seva militància a la CNT i participant en 
congressos internacionals.

A Maracaibo el matrimoni Barrull-Zavala, 
ell català i ella basca, mestres tots dos, 
treballen en diferents àmbits educatius: 
en el camp de la formació inicial dels 
mestres, més tard amb infants abandonats 
i, finalment, creant el seu propi centre, el 
Colegio Cervantes, destinat a educar des 
del jardí d’infància fins a l’entrada a la uni-
versitat. Defensors acèrrims de l’educació 
democràtica treballen sense parar perquè la 
cultura no sigui un privilegi de les classes 
benestants, proposen la democratització 
de l’ensenyament en tots els graus. A 
més, proposen una millora econòmica del 
professorat com a primer pas per a la digni-
ficació docent; insisteixen en la necessitat 
de crear escoles d’adults a les ciutats i 
al camp per aconseguir l’alfabetització 
del poble. Proposen incorporar l’escola 
veneçolana al moviment internacional de 
l’Escola Activa, l’establiment del Servei 
d’Higiene Escolar, etc. 

Cuba 

Herminio Almendros, l’inspector que va 
ser una peça fonamental en el naixement i 
consolidació del moviment freinetista entre 
el magisteri lleidatà, animant-lo i engres-
cant-lo a practicar la metodologia Freinet, 
arriba a Cuba després de ser acollit a França 
pel mateix Freinet. Aquesta personalitat de 
primer ordre en el camp educatiu treballa 
en el camp de l’ensenyament tan bon punt 
arriba a Cuba. Primer durant el govern de 
Batista, amb el qual no ho tindrà fàcil per 
les seves idees pedagògiques i polítiques. 
A més de treballar a diferents centres, 
publica una bona colla de llibres escolars. 
Amb el triomf de la revolució castrista col-
labora activament amb el nou govern i té 
diferents càrrecs de responsabilitat, sempre 
relacionats amb l’educació. Així és nome-
nat director general d’Educación Rural; 
director de l’Editorial Juvenil; delegat de la 
Dirección de Enseñanza Media del Minis-
terio de Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
assessor del Ministerio de Educación per 
a la formació de mestres, etc. 

“LA PRESÈNCIA POSITIVA DELS 

MESTRES REPUBLICANS EXILIATS 

EN TERRES AMERICANES COMPORTÀ 

UNA MILLORA ESCOLAR AMB 

L’APLICACIÓ DE LES METODOLOGIES 

QUE AQUESTS I AQUESTES MESTRES 

HAVIEN FET SERVIR A L’ESCOLA 

A CATALUNYA DURANT ELS ANYS 

REPUBLICANS”
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Classe de música i dansa dels nois i noies de l'Instituto Montessori San Jorge, fundat a Caracas pel mestre 
Joan Gols Soler.



Ramon Costa Jou, un altre mestre freine-
tista, arriba a Cuba des de la República 
Dominicana fugint de la dictadura de 
Trujillo. Al cap d’un parell d’anys se’n 
va a Mèxic i torna temporalment a Cuba 
convidat pel govern revolucionari cubà el 
1960. Exerceix de professor de Teoria de 
l’Educació i és el cap del Departament de 
Pedagogia de la Universitat de l’Havana del 
1961 al 1967, any en què torna a Mèxic 
per raons de salut. Resumeix l’objectiu del 
seu treball amb aquestes paraules: «formar 
maestros y profesores de acuerdo con las 
necesidades surgidas a raíz del triunfo 
de la revolución […] Se trataba de hacer 
un maestro nuevo que tuviera en cuenta 
esencialmente las condiciones peculiares 
de cada niño, de cada alumno, en función 
del medio social», un resum molt clar de 
la pedagogia freinetiana.

Xile 

Dolors Piera, una de les fundadores de la 
Cooperativa de la Tècnica Freinet, arriba 
a Xile procedent de la República Domini-
cana. Treballa en l’ensenyament privat i 
durant uns anys és assessora al Ministeri 
d’Educació per a l’elaboració de programes 
educatius. L’esperit i les metodologies re-
novadores que havia practicat intensament 
a Catalunya continua aplicant-les a les es-
coles on treballa a Santiago de Xile. Primer 
en una escola per a nens difícils; més tard 
en una escola pilot privada de jueus, Balik; 
després, a l’escola Andersen, on aplica les 
metodologies freinetianes. El seu treball a 
favor d’una educació activa amb un marcat 
to social el comparteix amb l’activitat pú-
blica de marcat to social —no oblidem que 
va ser una de les fundadores del PSUC—, 
i igualment es compromet socialment tal 
com havia fet anteriorment i organitza el I 
Congreso de Mujeres de Santiago.

Per acabar 

Podríem continuar aquesta relació d’es-
coles i mestres ampliant-la. Però amb el 

que hem escrit n’hi ha prou per fer-nos una 
idea de la presència positiva dels mestres 
republicans exiliats en terres americanes. 
Una presència que portà una millora es-
colar amb l’aplicació de les metodologies 
que aquests i aquestes mestres havien 
fet servir a l’escola a Catalunya durant els 
anys republicans —i també abans i amb 
la inculcació dels valors de democràcia, 
solidaritat, etc.— que s’inculcaven a les 
escoles del nostre país abans de la dicta-
dura franquista.

Una dictadura que, pel que fa a l’escola, 
va representar una enorme reculada i 
l’establiment d’una escola basada en la 
por, la resignació, el silenci i les bases 
ideològiques del nacionalcatolicisme. El 
que va ser riquesa per a uns va comportar 
pobresa per a d’altres.
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D’una manera o altra entre Catalunya i Llatinoamèrica hi ha hagut relacions al llarg dels 
segles, en àmbits molt diversos, però no sempre com a intercanvi entre iguals, sinó, so-
vint, com a processos d’explotació o d’intercanvis comercials beneficiosos per a nosaltres. 
L’arribada a Llatinoamèrica d’una munió de refugiats catalans perseguits a conseqüència 
de la Guerra Civil fou un important factor de canvi en la tipologia d’aquestes relacions.

Mestres de Mestres i el seu mestratge universal

JOSEP CALLÍS

Mestre
Professor de Didàctica de la Matemàtica

Universitat de Girona

L’excel·lent acollida que tingueren els 
refugiats catalans perseguits a conseqüèn-
cia de la Guerra Civil va comportar que 
s’integressin plenament a les respectives 
cultures acollidores i hi desenvolupessin 
una extraordinària acció en tots els àmbits, 
especialment en el cultural i l’educatiu, 
ajudant a generar una obertura del pen-
sament crític i als corrents culturals i 
educatius europeus.

En la gran majoria de països llatinoameri-
cans, el segle xx fou un període de governs 
de dictadures militars sempre sota el 
control del dictat de l’imperialisme dels 
Estats Units, les quals van anar controlant 
progressivament tot Llatinoamèrica, tret de 
Cuba, que fou condemnada a l’aïllament. 
El poder castrense s’instal·là al  Paraguai 
(1954), el Brasil (1964), Bolívia (1964), 
el Perú (1968), l’Uruguai (1972), Xile 
(1973) i l’Argentina (1976). El 1976 
tretze països d’Amèrica Llatina tenien 
dictadures militars. La política dictatorial 
subjugava les classes treballadores, les 
quals restaven totalment sotmeses als in-
teressos de la dreta conservadora. Aquesta 
situació d’injustícia i pobresa va fer néixer 
l’esclat de les revolucions populars, que 
lluitaven per aconseguir un canvi polític 
que implementés els Drets Humans per a 
totes les persones. El triomf de la revolució 
mexicana (iniciada el 1910), la boliviana 
(1952), la cubana (1959) i la sandinista a 



Nicaragua (finals de 1970), foren motors i 
exemple per a altres països que intentaran 
implementar les ideologies socialistes i la 
teoria de l’alliberament propugnada per un 
sector progressista de l’Església. 

En certa mesura la història de l’Amèrica 
Llatina és la permanent lluita per la super-
vivència del poble i la salvaguarda de la 
seva cultura contra els imperialismes que 
han ocupat les seves terres o explotat les 
seves riqueses. Les victòries, per exemple, 
d’Hugo Chávez a Veneçuela, d’Evo Morales 
a Bolívia, de Daniel Ortega a Nicaragua, 
de Lula da Silva al Brasil, de Cristina 
Fernández a l’Argentina, de José Mujica 
a l’Uruguai, de Rafael Correa a l’Equador, 
de l’FMLN a El Salvador, en són clars 
exemples i sempre s’han aconseguit des de 
posicions programàtiques antiimperialistes 
i centrades en la lluita contra la pobresa, en 
la dignificació dels camperols i dels obrers 
i en els drets de les comunitats indígenes. 

L’anàlisi política d’aquestes situacions 
d’injustícia comporten, necessàriament, 
la reflexió crítica de l’organització política, 
de l’economia i també de l’educació com 
a procés d’alliberament que obliga a un 
trencament ideològic i, en conseqüència, 
metodològic en contraposició a l’educació 
d’adaptació que impera i s’aplica arreu 
com a forma de control social. Les noves 
propostes d’estructuració social de les 
revolucions i les contrarevolucions que 
immediatament es generaren per frenar-les, 
aplicant tot tipus de violència per tal que 
tot continués igual i evitar que les classes 
obreres assolissin els drets democràtics, 
varen ajudar a idealitzar un gran nombre de 
filòsofs, escriptors, artistes, líders polítics, 
educadors, sacerdots…, i que aquests es 
convertissin en exemple i model a seguir 
en els seus respectius països i a Europa: 
Hélder Cámara, Leonardo Boff, Salvador 
Allende, Rigoberta Menchú, Che Guevara, 
Fidel Castro, José Martí, Ernesto Cardenal, 
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Már-
quez, Óscar Arnulfo Romero, Octavio Paz, 

Juan Carlos Onetti, Pablo Neruda, José 
Luis Borges, Julio Cortázar, Miguel Ángel 
Asturias, Gabriela Mistral, Mario Bene-
detti... són, entre d’altres, bons exemples 
d’aquesta eufòria i valoració universal de 
les ideologies llatinoamericanes. 

En el camp educatiu era lògic que des 
dels països llatinoamericans sorgissin 
pedagogs que impulsessin marcs teòrics 
profundament crítics amb l’educació im-
perant i, entre d’altres, són destacades les 
aportacions a la pedagogia universal fetes 
per Paulo Freire (Brasil), Miquel Soler i 
Eduardo Galeano (Uruguai), Mauricio i 
Rebeca Wild (Equador) i Orlando Pineda 
(Nicaragua), els quals, a Catalunya han 
exercit una forta influència, i s’hi han creat 
moviments i seguidors dels seus idearis. 
Freire serà, però, la font clau on beuran 
la majoria de pedagogs llatinoamericans 
que incideixen en la pedagogia crítica i 
que aporten el seu mestratge a casa nostra.

Viure el present de la història de l’educació 
implica conèixer, necessàriament, aquests 
pedagogs i el seu ideari.

Paulo Freire
XAVIER BESALÚ

Professor de Pedagogia
Universitat de Girona

Paulo Freire ha estat sens dubte el pedagog 
llatinoamericà més conegut i més influent 
a Catalunya. Nascut a Recife (Brasil) el 
1921, el seu primer contacte professional 
amb l’educació el va tenir el 1947, en ser 
contractat pel Servei Social de la Indús-
tria, que depenia de la patronal. Allí es 
va fer conscient de la realitat i la misèria 
de les vides dels treballadors i camperols 
brasilers i va elaborar i posar en pràctica 
un nou mètode d’alfabetització. Una cosa 
i l’altra van quedar reflectides en el seu 
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primer llibre, L’educació com a pràctica de 
la llibertat, publicat el 1965. Abans, però, 
a la vista dels bons resultats obtinguts pel 
seu mètode, el govern del país, de tarannà 
reformista, li va encomanar la direcció 
d’una campanya nacional d’alfabetització 
que preveia la creació de 20.000 cercles 
de lectura. Mai es va poder dur a terme 
perquè un cop d’estat militar, l’any 1964, 
va avortar tant el procés reformista com la 
campanya d’alfabetització i va portar Freire 
primer a la presó i després a l’exili, del qual 
no tornaria fins al 1979. 

Entre 1964 i 1969 va viure a Xile, co-
mandat per un govern de la Democràcia 
Cristiana, també de caire reformista, 
contractat pel Ministeri d’Agricultura, que 
duia a terme un pla d’alfabetització dels 
camperols en el marc de la reforma agrà-
ria. És durant aquests anys, enormement 
il·lusionants i convulsos, que culminaran 
amb la victòria de Salvador Allende i el 
seu projecte de socialisme en democràcia, 
que escriurà el seu llibre més emblemàtic, 
Pedagogia de l’oprimit, publicat el 1970.

Des de 1970 fins a 1979 treballarà per 
al Consell Mundial de les Esglésies, amb 
seu a Ginebra, on va crear l’Institut d’Acció 
Cultural, a través del qual assessorarà i 
ajudarà aquells països immersos en proces-

sos revolucionaris que volien dur a terme 
campanyes massives d’alfabetització: serà 
el cas de Guinea Bissau, d’Angola, Moçam-
bic, etc. És també durant aquest període 
que el seu pensament i la seva obra seran 
divulgades, debatudes i aplicades a tot el 
món, un món que, al caire de les revolu-
cions de 1968, sotmetia a crítica totes 
les institucions que havien sostingut fins 
aleshores les societats industrials –entre 
elles l’escola– i imaginava i propugnava 
noves vies més humanitzadores i més 
equitatives.

Retornat al Brasil, farà de professor en 
diverses universitats i, durant dos anys, 
de secretari d’Educació de l’Ajuntament 
de São Paulo, regit pel Partit dels Treballa-
dors, del qual Freire formava part des de la 
seva fundació, és a dir, que va assumir la 
responsabilitat de gestionar i transformar 
una xarxa de més de 650 escoles i més de 
700.000 alumnes. Morirà el 2 de maig de 
1997, ara ha fet vint anys.

La rellevància i l’empremta de Paulo Freire 
a Catalunya foren extraordinàries a les dar-
reries del franquisme i a les primeries de 
la democràcia, és a dir, durant les dècades 
dels setanta i dels vuitanta del segle passat. 
Especialment entre els renovadors de la 
pedagogia rància, nacionalcatòlica i caduca 
que regnava a les universitats i escoles de 
mestres, i entre els educadors progressistes, 
convençuts com estaven que l’educació era 
amb tota probabilitat l’eina més eficaç, més 
democràtica i més sòlida per transformar 
les consciències i les societats. Una dada 
que ho il·lustra és el número extraordinari 
que li va dedicar la revista Cuadernos de 
Pedagogía de juliol-agost de 1975. Tot i 
això, la veritat és que el seu impacte en la 
realitat educativa, tant l’acadèmica com 
la social, fou limitat, llevat de l’àmbit de 
l’alfabetització i la formació de persones 
adultes, on la seva petja va ser més pro-
funda i duradora. El context sociopolític de 
l’època ens pot ajudar a entendre aquesta 
rellevància. D’una banda, els teòrics de la 

A
po

rt
ac

ió
 d

e 
N

it
a 

Fr
ei

re
, 
vi

ud
a 

de
 P

au
lo

 F
re

ir
e.



reproducció van deixar al descobert que 
l’educació jugava un paper decisiu en la 
reproducció de classes de les societats 
capitalistes. De l’altra, Freire reflectia en els 
seus textos el clima intel·lectual de l’època, 
marcat pel renaixement del pensament 
marxista, impregnat ara d’humanisme, 
després de la nit estalinista; per la posada 
al dia del cristianisme que, especialment a 
l’Amèrica Llatina, apareixia com a valedor 
dels pobles empobrits i explotats, defensant 
una mena de tercera via entre el capitalis-
me i el socialisme, que es farà evident en 
el concili Vaticà II (1962-65) i obrirà les 
portes a la teologia de l’alliberament; i la 
ruptura epistemològica que experimenten 
les ciències socials en relació amb el para-
digma fins aleshores dominant de caràcter 
cientiíficotècnic d’arrel positivista, que dona 
pas a plantejaments alternatius de caràcter 
interpretatiu o crític. En el cas català hi 
hauríem d’afegir, a més, la lluita contra la 
dictadura i per la recuperació i consolidació 
de la democràcia, que es viurà amb una gran 
efervescència i esperança, especialment en 
l’àmbit educatiu, i que perdurarà ben bé 
fins a la dècada dels noranta.

Resseguim breument algunes de les seves 
idees cabdals:

La naturalesa política de l’educació que no 
és sinó un subsistema del sistema socioe-
conòmic i polític; per això, ni l’educació, 
ni la pedagogia poden ser neutrals. Els 
problemes de l’educació, per tant, mai 
són estrictament pedagògics, sinó que són 
problemes de política social.

Freire és un home d’acció, que combat 
les concepcions fatalistes i resignades i 
advoca per l’esperança, el possibilisme i 
la utopia: els qui es dediquen a l’educació, 
afirma, han d’estar convençuts que el canvi 
és possible. No és una forma d’idealisme, 
sinó un acte de penetració crítica de la 
realitat i un anunci del que està per venir, 
de l’inèdit viable.

L’educació és, per damunt de tot, relació, 
contacte, vincle. Per això diu que és im-
possible educar l’altre, perquè les relaci-
ons es viuen sempre de manera personal 
i intransferible: Ningú no educa ningú, i 
ningú s’educa a si mateix. Ens eduquem 
en comunió mediatitzats pel món. Educar 
no és en cap cas transmetre coneixements, 
sinó crear les possibilitats per a la seva 
producció.

La pedagogia de l’oprimit vol ser una pe-
dagogia alternativa a l’oficial i dominant 
–que és sempre, encara que no ho digui, 
una pedagogia de l’opressor–, i posa en 
circulació els conceptes clau del seu pensa-
ment: l’oposició entre opressors i oprimits, 
entesos com a categories polítiques, molt 
relacionades amb els interessos de classe; 
la conscienciació, que va més enllà de la 
presa de consciència per esdevenir un 
compromís explícit amb la transformació de 
la pròpia realitat; les concepcions bancària 
(acumulativa i passiva) i problematitza-
dora (dialògica i crítica) de l’educació; 
el caràcter dialògic de l’acció educativa, 
que s’oposa a l’acció antidialògica, que 
manipula, imposa i aliena…

Els escrits i el pensament de Paulo Freire 
van arribar a Catalunya a través de persones 
vinculades a moviments cristians progres-
sistes i als diversos partits d’esquerres, 
aleshores en la clandestinitat. Van arribar 
primer en edicions ciclostilades i després 
en publicacions importades d’Amèrica 
Llatina. A l’ombra de les associacions de 
veïns i d’algunes parròquies van néixer 
a moltes ciutats iniciatives diverses per 

“LA RELLEVÀNCIA I L’EMPREMTA DE 

PAULO FREIRE A CATALUNYA FOREN 

EXTRAORDINÀRIES A LES DARRERIES 

DEL FRANQUISME I A LES PRIMERIES 

DE LA DEMOCRÀCIA”
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alfabetitzar els treballadors com a via per 
esdevenir ciutadans plenament sobirans, i 
Freire encaixava a la perfecció amb aquesta 
voluntat i aquesta pràctica, de manera que 
van ser moltes les cartilles i els instruments 
didàctics que es van crear inspirant-se 
explícitament en la seva filosofia i en el 
seu mètode. No és d’estranyar, doncs, que 
les principals organitzacions de l’àmbit 
de l’educació d’adults s’emparessin en 
Freire, com va ser el cas de la Coordina-
dora (nascuda l’any 1976 a redós d’un 
curs a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat), 
del SEPT (Servei d’Educació Permanent 
per als Treballadors), creat el 1977, o de 
l’AEPA (Associació d’Educació Permanent 
d’Adults), de l’any 1982. En el camp 
universitari, la Universitat de Barcelona 
el va investir com a Doctor Honoris Causa 
l’any 1988.

A dia d’avui, l’herència de Freire és visible 
en el CREA (Community of Research on 
Excellence for All), creat el 1991 a la Uni-
versitat de Barcelona, dirigit durant molts 
anys pel professor Ramon Flecha, que 
havia iniciat la seva vida professional com 
a mestre de persones adultes, i que té com 
a objectiu fonamental identificar teories i 
pràctiques superadores de desigualtats. I 
en l’Institut Paulo Freire d’Espanya, amb 
seu a Xàtiva, creat l’any 2000, presidit 
també per un altre mestre de persones 
adultes, Pep Aparicio Guadas, que, des 
de l’any 2008, publica la revista digital 
rizoma freireano i ha dut a terme una tasca 
ingent de publicació en castellà i català 
de totes les obres de Paulo Freire, així 
com dels principals estudis crítics sobre 
la seva obra i el seu pensament. També, 
de manera més anònima i callada, podem 
trobar Freire en algunes escoles d’adults, 
en determinades càtedres universitàries i 
en unes quantes organitzacions de l’àmbit 
socioeducatiu.

Alguns han volgut circumscriure Paulo 
Freire en l’àmbit de l’educació de persones 
adultes, però s’equivoquen: l’educació 

popular, la seva teoria pedagògica i les 
seves propostes d’acció cultural, no que-
den recloses a una edat determinada, ni a 
un mètode específic, sinó que es defineix 
per la seva opció política. D’altres, l’han 
volgut limitar als països en vies de desen-
volupament. També s’equivoquen: la seva 
concepció dels oprimits no és geogràfica, 
sinó ideològica; el silenci, la dependència, 
l’explotació, la violència, l’alienació…, per 
desgràcia, no tenen fronteres. Finalment, 
uns tercers afirmen que és un pedagog del 
passat, que no té res a dir-nos en aquests 
temps de globalització i digitalització. A 
aquests els diríem que, en un món carac-
teritzat per la desigualtat, el conformisme, 
la competitivitat i l’analfabetisme polític, 
Freire encarna el compromís, l’esperança, 
la solidaritat i el poder –limitat, però real– 
de l’educació. 

Eduardo Galeano:
paraules guia per una 
educació transformadora

NATALIA ZARO MARTÍNEZ 

Educadora Social

Eduardo Galeano va obrir els ulls a Monte-
video (Uruguai) l’any 1940 amb els braços 
oberts, cercant l’abraçada humana, en 
paraules d’ell mateix, «con un aleteo de 
mariposa». 

Periodista de professió, el 1960 comença la 
seva trajectòria a la revista Marcha. Després 
ha de viure l’exili a l’Argentina i també a 
Espanya. Les seves paraules i opinions són 
massa incòmodes en una Llatinoamèrica 
sotmesa a les dictadures militars genocides 
que implanten els Estats Units i reprimida 
amb multitud de grupuscles paramilitars. 
Amb l’arribada de la democràcia a l’Uru-
guai, Galeano torna a la seva terra natal, 



on continuarà la seva tasca literària i 
perodística, sempre compromesa amb la 
justícia social.

En la seva trajectòria vital i al llarg de la 
seva vida, la seva obra i el seu compromís 
han estat reconeguts internacionalment, 
com ho demostren la gran quantitat de 
nomenaments com a Professor Honoris 
Causa en multitud d’universitats.

Escriu més d’una trentena de llibres, dels 
quals, entre altres, destaquen El libro de 
los abrazos, La memoria del Fuego, Patas 
arriba: La Escuela del mundo al revés; 
Espejos i, la seva última obra, Mujeres. 
Parlar de l’obra de Galeano és visibilitzar 
les veus de les persones anònimes, de les 
històries que mai s’expliquen perquè són 
les històries dels de baix, històries petites 
que conformen el nostre univers humà.

Eduardo Galeano fou un lliurepensador que 
no s’ajustava a mandats, profundament 
crític i compromès amb les lluites per la 
dignitat i la justícia humanes, sense caure 
en dogmatismes. Fou el gran combatent 
contra la por i el silenci, amant de la len-
titud, de la trobada humana, escoltador 
professional i gran observador.

Com a dona llatinoamericana, llegir Las venas 
abiertas de América Latina, obra que escriu a 
l’exili, em va fer repensar i reconceptualitzar 
allò que a l’escola de la meva Argentina natal 
em van explicar sobre la mare pàtria. 

Les seves paraules m’acompanyaran al llarg 
de la meva vida, perquè la potència que 
desprenen el seus escrits té l’arrel en el 
sentir de les persones que, com jo, patim 
l’opressió d’un sistema que mata i al qual 
combatem des de la nostra situació de do-
nes, de classe treballadora, d’emigrants... 
les «nadies».

Però, per què ens arriben tant endins les 
seves paraules? La resposta és senzilla, 
perquè no parla només des del món de les 
idees (ja ho va dir ell que no es pot refiar 
dels intel·lectuals), sinó des de l’emoció, 
els sentiments, els sentits. Com a bon 
relator d’històries, té la capacitat de po-
sar paraules als gestos, als silencis, a les 
mirades, al sentir.

El 1997, estant a Managua amb el can-
tautor, pintor i amic Mario Montenegro, 
en una nit de música i rom, m’explicava 
que Eduardo Galeano va estar amb ell i un 
grup d’artistes nicaragüencs compartint la 
paraula en època de la Revolució Popular 
Sandinista. En Mario Montenegro, que és 
esmentat al Libro de los abrazos, m’ex-
plicava com Eduardo Galeano escoltava 
anècdotes i opinions i apuntava en la seva 
llibreta petita (prolongació de la seva mà) 
«a saber qué». En Mario li va explicar que 
un dia, estant amb un dels seus fills mirant 

“EDUARDO GALEANO FOU UN 

LLIUREPENSADOR QUE NO S’AJUSTAVA 

A MANDATS, PROFUNDAMENT CRÍTIC 

I COMPROMÈS AMB LES LLUITES PER 

LA DIGNITAT I LA JUSTÍCIA HUMANES, 

SENSE CAURE EN DOGMATISMES”
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el cel, van veure una estrella fugaç. El seu 
fill, infant ple de la poesia encara no robada 
ni malmesa, va comentar: «Mirá que es ca-
ballo Dios, que anda pegando las estrellas 
con agua de arroz y por eso algunas se les 
cae». Aquest comentari va ser recollit per 
Eduardo Galeano i el cita en un dels seus 
llibres. Per què recull aquestes paraules i no 
d’altres? Perquè Galeano estimava sobretot 
la poesia humana que surt del cor sense 
filtres, sense pors, des de les entranyes.

Per això les persones continuem pintant les 
seves frases a les parets, per no perdre la nos-
tra condició humana de somniar i ser lliures.

Durant l’any 2001, a la Universitat de 
Girona es va portar a terme a la Facultat 
d’Educació un cercle de lectura sobre una 
obra seva, Patas arriba, la escuela del mun-
do al revés. Al meu parer com a educadora 
social, aquest llibre hauria de ser el llibre de 
capçalera d’educadors i educadores. Perquè 
per poder transformar la realitat primer cal 
conèixer-la, qüestionar el que se’ns presenta 
com a realitat i les causes que provoquen 
tant de patiment humà i que estan subjectes 
al pensament únic. Una bona educadora ha 
de poder escoltar, tenir una mirada crítica, 
buscar causes... per poder contextualitzar 
la seva tasca educativa.

En el nostre codi deontològic i també ètic 
les educadores ens devem a les persones 
amb qui treballem i no a les persones que 
ens paguen, perquè moltes vegades l’en-
càrrec que se’ns fa ve del poder mateix, 
el poder que el que vol és perpetuar la po-
bresa, la desmemòria, la submissió, sense 
que surti als diaris, contenir i no educar, 
mantenir un sistema i no transformar-lo... 
i per no ser còmplices i no trair-nos cal 
recordar i ser valentes, cal continuar 
enamorades de l’educació alliberadora, 
aquella que permet, en paraules de Gale-
ano, «l’abraçada humana».

M’agradaria acabar amb unes paraules 
seves perquè de vegades oblidem qui 

som i serem les i els protagonistes d’una 
nova realitat: «La historia oficial, memoria 
mutilada, es una larga ceremonia de auto-
elogio de los mandones que en el mundo 
son. Sus reflectores, que iluminan las 
cumbres, dejan la base en la oscuridad. 
Los invisibles de siempre integran, a lo 
sumo, la escenografía de la historia, como 
los extras de Hollywood. Pero son ellos, los 
actores de la historia real, los negados, 
mentidos, escondidos protagonistas de 
la realidad pasada y presente, quienes 
encarnan el espléndido abanico de otra 
realidad posible.»

Mauricio i Rebeca Wild, 
l’estela d’una vida 
dedicada al creixement 
de les persones i de 
les comunitats

CARLES PARELLADA ENRICH

Mestre, psicomotricista, terapeuta sistèmic
carles.parellada.enrich@inspiracions.cat

Soc un d’aquells privilegiats que he tin-
gut el goig i l’honor de compartir moltes 
estones de conversa amb dues persones 
extraordinàries, que la comunitat educa-
tiva considera mestres amb majúscules, 
tot i que ells sempre han dit que no són 
professionals, sinó un pare i una mare, 
ciutadans del món, que s’han dedicat a 
procurar millorar les condicions de vida de 
moltes persones, entre les quals m’incloc 
amb molta satisfacció.

De ciutadania versàtil, suïssa, alemanya, 
i equatoriana, Mauricio i Rebeca Wild van 
voltar per diferents països abans d’instal-
lar-se a l’Equador, fent feines diverses fins 



que, arran del naixement del seu primer 
fill, decideixen crear una escola, El Pesta, 
que arribaria a convertir-se en un referent 
mundial del que podríem anomenar escoles 
alternatives, lliures.

És en els inicis de la criança que, llegint 
entre d’altes autors Montessori i Piaget, 
s’adonen que hi ha contradiccions sig-
nificatives entre la manera com estan 
actuant amb el seu fill i allò que sembla  
més coherent amb les necessitats pròpies 
dels infants. En un impuls de lucidesa i 
alhora d’incertesa, posen mans a l’obra per 
tal d’iniciar un itinerari d’acompanyament 
respectuós vers els seus dos fills, amb 
alguns altres infants i famílies.

Els que els hem conegut sabem de la seva 
força, la seva clarividència, la seva radi-
calitat… Han sigut dues persones que no 
han fet mai concessions a la galeria. Amb 
aquesta empenta i determinació, i amb 
aquest origen, inicien el projecte educatiu 
del Pesta, que comença amb la primera 
infància, que ben aviat es converteix també 
en un espai per a nens i nenes de Primària, 

i que en la seva darrera etapa inclou també 
els adolescents en un procés que resulta 
d’allò més atrevit, suggeridor i revelador, 
i que es pot seguir a través de les seves 
publicacions.

La filosofia del Pesta era la d’una comuni-
tat d’acompanyants, d’infants i joves, i de 
famílies, que funcionava com una xarxa de 
compromisos i complicitats. Compromisos 
perquè, per formar part de l’escola, calia 
estar d’acord amb una sèrie de requisits 
que s’acordaven amb l’orientació del Mau-
ricio i la Rebeca: participar a les reunions 
setmanals (educadors i famílies), i en les 
famílies, seguir les indicacions respecte 
a un acompanyament respectuós vers la 
criança procurant evitar trobar solucions 
a les dificultats dels infants fora de la llar 
i de l’escola, no usar la televisió a casa… 
I complicitats perquè hi havia un nivell 
de compartir decisions significatives i de 
sintonia personal extraordinari.

El Pesta es va fer molt gran, tenint en 
compte que era una escola molt peculiar 
ubicada en una zona perifèrica de Quito. 
La situació econòmica del país, amb la 
devaluació de la moneda, entre d’altres 
circumstàncies, va fer que cada vegada 
hi hagués més famílies en una situació de 
precarietat, i es va passar d’una dinàmica 
que comportava que el 80% de les famílies 
sufragava l’atenció al cent per cent dels 
infants, a una altra dinàmica ben diferent 
en què un 20% s’havia de fer càrrec de 
la resta.

Tot i haver creat la Fundació Pestalozzi 
per aconseguir el reconeixement oficial 
de l’escola i diverses iniciatives per poder 
sostenir econòmicament el projecte com 
ara un taller de fusteria per confeccionar 
material pedagògic de qualitat o la creació 
d’un Domo, una mena d’àgora per fer-hi 
activitats culturals de diferents tipus, va 
arribar un moment que la situació es va fer 
insostenible i van decidir tancar el Pesta 
i iniciar un altre projecte de vida, d’abast 
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més petit però encara més radical i global: 
la comunitat de vida del León Dormido, en 
què un col·lectiu de famílies van iniciar un 
procés de relació comunitària que pretenia 
ser autosuficient en els àmbits educatiu, 
sanitari i econòmic.

Avui, encara que amb moltes dificultats 
econòmiques, el León Dormido encara 
existeix, tot i haver limitat les seves pro-
postes de formació a causa del progressiu 
envelliment d’ells dos i la recent mort de 
la Rebeca a final de 2015.

La idea bàsica del seu plantejament 
educatiu radica en un acompanyament 
respectuós, en què destaquen la confiança 
i la llibertat. Consideren, arran de les apor-
tacions de la neurobiologia i de la pròpia 
experiència de tants i tants anys, que tots 
els infants, tal com succeeix en tots els 
éssers vius, tenen una estructura interna 
que està dissenyada per a l’èxit, entès en 
un sentit global, i que no fa falta que els 
inculquem informació i coneixement, sinó 
que es necessiten crear entorns preparats 
i relaxats per tal que puguin desenvolupar 
els seus potencials. Entorns en què hi ha 
d’haver uns límits de seguretat, una gran 
diversitat de propostes i un acompanyament 
emocional exquisit que requereix d’unes 
actituds precises per part de les persones 
que se’n fan càrrec. 

La seva proposta educativa abasta influèn-
cies de molts camps de la ciència, i es no-
dreix també de les aportacions de mentors 
tan rellevants com Montessori, que donen 
una gran importància a l’activitat de les 
mans i del cos globalment, per manipular 
i experimentar amb els materials i així 
accedir al coneixement de tal manera que 
l’experiència de vida sigui la que permeti 
nodrir i seguir l’estela dels processos de 
desenvolupament.

En el marc d’aquests entorns el llenguatge 
esdevé una peça clau, en el sentit «matu-
rànic» del «lenguajear». Consideren que 

tot es dona en una conversa de converses, 
i que l’ésser humà és capaç de créixer i 
transformar-se d’una forma significativa 
si pot desenvolupar-se en comunitats on 
els aspectes vinculats a la supervivència 
estiguin garantits, d’aquí el fet de crear 
un espai amb cases per a cada família, 
que es fan amb la col·laboració de tota la 
comunitat, amb una economia alternativa 
i un abordatge sobre la salut i l’educació 
realment respectuosos amb l’essència 
humana, que és holística i no parcel·lada. 

Com a detall es pot remarcar que la mone-
da d’intercanvi dins del León Dormido es 
diu «sueños» i el valor que es dona al que 
es compra i ven no es determina per un 
preu establert, sinó «por el aprecio» que 
hom dona a allò que compra o ven. Amb 
el seu tarannà social i revolucionari van 
crear una xarxa d’intercanvi de productes 
de primera necessitat (ECOSIMIA – La 
Economia sí es cosa mía) entre diferents 
comunitats desplegades per tot el territori 
de l’Equador que ha permès que aquestes 
poguessin sostenir-se, i en cadascun dels 
viatges incorporaven reunions per donar 
suport als projectes de cadascuna de les 
comunitats, en especial dins del marc de 
l’educació no directiva.

Arran de la necessitat d’aconseguir ingres-
sos per sostenir el León Dormido, en Mau-
ricio i la Rebeca van viatjar durant anys a 
Europa, especialment per donar a conèixer 
les seves aportacions a través de cursos de 
formació. A l’Estat, i especialment a Cata-
lunya, aquests viatges van sovintejar, i entre 
aquest fet i les visites que molts educadors 
i educadores hem fet al León Dormido, les 
seves aportacions han calat profundament 
en el context educatiu del nostre país, i 
avui hi ha molts centres de la xarxa pública 
i d’altres tipologies, especialment espais 
d’educació lliure, que tenen com a referent 
important les propostes plantejades per ells 
dos. De fet, podríem dir que en aquests 
moments continuen sent la influència més 
significativa en aquests contextos educatius 



específics. Prova d’aquesta seva incidència 
és el reconeixement que reberen amb el 
Premi Mestres 68 (2008) en la categoria 
internacional lliurat a Girona que anual-
ment convoca l’Associació Mestres 68. 

Afortunadament tenim a l’abast, per com-
prendre i aprofitar les seves aportacions, 
moltes publicacions que han sigut editades 
per Herder, algunes traduïdes recentment 
al català: Educar para ser, Calidad de vida, 
Libertad y límites, amor y respeto, Aprender 
a vivir con niños, La vida en una escuela 
no directiva, Etapas del desarrollo, que va 
ser el darrer i actualitza aspectes rellevants 
del desenvolupament dels infants, joves 
i adults. 

Són testimonis profunds d’un amor extra-
ordinari per la vida, que no tinc cap dubte 
que perduraran en el temps, igual que ho 
fan en tots aquells que vàrem veure les 
subtils i profundes intervencions de la 
Rebeca i escoltar les reflexions del Mau-
ricio, un conversador savi i incansable. 
Ambdues persones han sigut un regal per 
a nosaltres, per a la comunitat educativa, 
i no tinc dubtes que per a la comunitat 
d’humans, i sempre els tindrem com a 
referents clarividents i els portarem amb 
molta estima al nostre cor.

Orlando Pineda Flores i la 
Pedagogia de l’Amor

SEBAS PARRA 

Mestre de Persones Adultes

Conegut familiarment com el Maestro Pine-
da, va néixer a Bonanza, Regió Autònoma 
de l’Atlàntic Nord de Nicaragua, el 23 
d’agost de 1945, just 35 anys abans de 
la Croada Nacional d’Alfabetització (CNA). 
Tot un presagi. Fill d’una camperola i un 
miner, va viure des de petit el significat de 

l’explotació dels més pobres i desprotegits. 
Va aprendre a llegir i escriure als onze anys i 
va fer la Primària i la Secundària al Colegio 
Moravo de Bluefields mentre treballava en 
diverses ocupacions. Estudià Pedagogia a 
Managua i va treballar de mestre a Bonanza, 
on s’integrà a les files de l’ FSLN el 1968. 
Amb el triomf de la Revolució el 1979, va 
participar en la CNA com a responsable 
de la regió de Zelaya Central, amb més 
de 7.500 alfabetitzadors al seu càrrec, i 
posteriorment dirigí l’alfabetització que de-
clararia Río San Juan el primer departament 
lliure d’analfabetisme de Nicaragua. Dos 
tresors en forma de llibres ens expliquen 
aquesta experiència: Y se ensuciaron las 
manos, 1988, i La montaña me enseñó a 
ser maestro, 1991, amb profunds pròlegs 
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de Jaume Botey, el primer, i Miquel Soler 
Roca i Marta Mata, el segon.

L’any 1990, quan els sandinistes perderen 
les eleccions, fundà l’AEPCFA per tal de 
salvar el model pedagògic d’alfabetització 
i d’educació popular nascut amb la Revo-
lució i continuar així la tasca iniciada en 
la CNA, alhora amenaçada per les noves 
polítiques neoliberals. L’AEPCFA ha estat 
alfabetitzant ininterrompudament fins avui 
i cal destacar les experiències realitzades 
als municipis de San Francisco Libre, des-
crita en el llibre La Pedagogía del Amor en 
Nicaragua, 1999, i a Palacagüina, municipi 
agermanat amb Arbúcies. En el seu últim 
llibre, El sueño que fue: Un relato sobre 
la alfabetización en Nicaragua, publicat 
el novembre de 2014, ens fa una síntesi 
reflexiva de tot plegat. Introdueix el mètode 
Yo, sí puedo a Nicaragua, campanya que 
permet declarar Nicaragua com a territori 
lliure d’analfabetisme i aconseguir també, 
el 23 d’agost de 2017, després de prop de 
deu anys d’alfabetització de les comunitats 
indígenes del Carib nicaragüenc, la histò-
rica declaració de la Nicaragua indígena 
com a territori lliure d’analfabetisme. 

Sandinista de pedra picada i guerriller de 
l’alfabetització, ha rebut nombrosos reco-
neixements nacionals com, per exemple, 
els Ordes Ramírez Goyena, José Benito 
Escobar, Carlos Fonseca Amador, 25 ani-
versari de la Revolució Popular Sandinista, 
de la Independència Cultural Rubén Darío, 
fill predilecte de Managua, medalla de la 
Campanya Nacional d’Alfabetització...; 
i, també, a nivell internacional, el Premi 
Mestres 68 2003 lliurat per l’Associació 
Mestres 68 a Girona, i la medalla Nadeska 
Krupskaya de la UNESCO. També i alhora 
ha estat objecte d’algunes hostilitats, 
especialment per part d’aquells a qui ha 
acusat de «viure de la Pedagogia» en lloc 
de «viure per i per a la Pedagogia». 

Una vestimenta singular (barret de palla, 
«cotona», collar indígena, botes de cuiro 

i faixa), una pell cremada per la història 
i el sol, una mirada que toca el cor, una 
comunicació popular de manual i un com-
promís apassionat per un món alfabetitzat 
caracteritzen bé la seva persona. Resumint: 
podríem dir que Orlando Pineda Flores és 
geni i figura... sí, fins a la sepultura. I més! 
Perquè el refrany, amb què hom comenta 
la invariabilitat i originalitat del caràcter 
i la forma d’actuar d’una persona durant 
tota la seva vida, que diuen els diccionaris, 
és la millor síntesi biogràfica del nostre 
personatge.

Naturalment, però, és l’obra alfabetit-
zadora i els principis que la formen allò 
que compta aquí. Xavier Besalú, en una 
ressenya que escriví del llibre Orlando 
Pineda Flores: Aproximació biogràfica, 
2007 (Col·lecció Biografies Mestres, 68), 
comenta sobre els principis del Maestro 
Pineda, que «les ciències socials mai no 
són neutrals, i encara menys la pedagogia; 
l’educador popular ha de ser personalment 
coherent en les actituds, en els mitjans 
que utilitzi i en les finalitats preteses; 
la funció del mestre és enamorar, viure 
i sentir com el poble, encomanar espe-
rança; l’alfabetització ha de servir també 
per millorar les condicions de vida de les 
persones». 

Podríem afegir-hi la seva voluntat de ge-
nerar participació i mobilització popular 
en els processos d’alfabetització i la seva 
confiança en la joventut a l’hora de trans-
formar el món i construir el futur. 

A tall de síntesi ideològica i pedagògica, 
un recull de frases seves ens pot ajudar 
a entendre la passió, el compromís, la 
capacitat de lluita i l’esperança del nostre 
personatge: «La Pedagogía tiene sueños», 
«Nacimos para luchar, para transformar, y 
si dejamos de luchar estamos muertos, sin 
vida», «Y también enséñenles a leer... a 
leer su entorno político, a identificar bien 
quien ama al pueblo y quien hace sufrir 
al pueblo, a mejorar su entorno ecológico, 



su entorno de salud, de producción, de 
educación, de derechos, de memoria», 
«La orden de un humilde sandinista: 
metámonos de lleno en la alfabetización 
para dar esperanza al pueblo y para pre-
parar la revolución», «En Nicaragua y en 
el mundo necesitamos la alfabetización 
política, también para alfabetizarnos 
nosotros», «Luchar por la educación es 
luchar por la justicia», «Tenemos que 
vivir con humildad, pegados al pueblo... 
tenemos que morir humildes, pegados 
al pueblo», «Solamente se suma cuando 
uno es ejemplo, cuando trabajamos y nos 
entregamos sin pedir nada a cambio», «A 
pesar de los problemas hay que seguir con 
la alfabetización, con la lucha por la edu-
cación del pueblo... la pedagogía popular 
tiene que ser un muro levantado contra la 
pedagogía capitalista del Banco Mundial 
que considera que una gran parte de las 
gentes no son rentables para la educación, 
no deben gastar un peso en educación». 

Però malgrat que s’ha dit d’Orlando Pine-
da que és el Freire de Nicaragua, la seva 
incidència al nostre país és escassa. Tan 
escassa com la de tots aquells educadors 
de les Amèriques que no arriben ben en-
corbatats amb la marca «made in USA» 
en l’etiqueta, o assimilats. Freire, aparent-
ment, és l’excepció que confirma la regla. 
Malgrat això, és ben visible l’engrescament 
que ha generat entre estudiants i joves en 
general per anar a Nicaragua acompanyant 
el procés d’alfabetització, o la complicitat 
de molts ajuntaments catalans que hi han 
col·laborat, «enamorats» per Orlando Pine-
da, amb els projectes d’alfabetització de 
l’AEPCFA. Cito finalment com a realitats de 
la Pedagogia de l’Amor del Maestro Pineda 
a casa nostra, l’Escola Samba Kubally de 
Santa Coloma de Farners o el Pla Local de 
Formació «Fem un Salt solidari» generat a 
l’Escola d’Aadults de Salt com dos exem-
ples de les terres gironines on es fa evident 
l’empenta de la pedagogia de l’amor del 
Maestro Pineda.

Miquel Soler, català 
universal

JAUME BOTEY

Professor d’Història
Universitat Autònoma de Barcelona

Miquel Soler Roca és un dels nostres grans 
pedagogs, teòric de l’educació i responsa-
ble durant anys de la política educativa de 
la UNESCO. 

Havia nascut a Corbera de Llobregat el 
1922. Als seus quatre anys els pares 
traslladen la família a l’Uruguai. Es gradua 
de mestre i a partir de 1943 exerceix de 
mestre rural entregant-s’hi en cos i ànima. 
El seu pensament pedagògic estarà condi-
cionat per haver compartit com a mestre 
les condicions de pobresa, gana, malalties 
i la situació de servitud de la població rural. 
Especialment el marca l’experiència de La 
Mina, coneguda com a Nucli Pedagògic Ex-
perimental, que tractava de vincular escola 
i desenvolupament econòmic comunitari. 
Des del començament, però, no es limita 
a la feina de l’aula: organitza trobades, 
jornades i congressos per als mestres, 
forma part de comissions oficials per a la 
redacció de plans d’estudi, rep encàrrecs 
de la UNESCO a Amèrica Llatina. 
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El 1961, arran dels conflictes continuats 
amb el Ministeri d’Educació, d’un conser-
vadorisme que feia preveure el cop d’estat, 
renuncia al projecte de La Mina i accepta 
treballar per a la UNESCO fora de l’Uruguai. 
Amb el cop d’estat de 1973 els militars 
tanquen l’experiència de La Mina, prohi-
beixen la filosofia que la inspirava, s’inicia 
la persecució i l’assassinat de mestres i en 
Miquel és tingut com a «persona non grata». 

Des del 1961, es converteix en una mena 
d’ambaixador de la UNESCO a l’Amèrica 
Llatina, primer a Bolívia i Mèxic i aviat 
per tot el continent. Coneixerà de primera 
mà els diferents models pedagògics i la 
subordinació d’aquests als canvis polítics, 
en aquell moment en un continuat procés 
de regressió democràtica. Constata l’ex-
plícita voluntat del capitalisme de fer de 
l’educació un producte exclusivament per 
a les elits. I des d’aleshores, i dels càrrecs 
que ha ocupat, no ha parat de denunciar 
la perversió d’un sistema que promou un 
model de desenvolupament fonamentat 
exclusivament en el creixement econòmic, 
que margina les majories i necessita els 
exèrcits per imposar-se, contrari als valors 
del creixement de la persona, al desenvo-
lupament comunitari i a la pau. 

El 1974 és cridat a la seu central de la 
UNESCO a París per fer-se càrrec de la 
Direcció de la Divisió d’Alfabetització, Edu-
cació d’Adults i Desenvolupament Rural, 
i el 1977 és nomenat subdirector general 
adjunt del sector d’Educació. Càrrecs 
d’altíssima responsabilitat internacional 
que el portaren a viatjar arreu del món, 
influint de manera decisiva en les més 
importants «Declaracions» de la UNESCO 
sobre educació i actuant sobre els governs a 
fi d’inclinar els respectius models educatius 
cap a una educació per a tothom. 

Amb la seva jubilació es trasllada a Cata-
lunya. No pot tornar a l’Uruguai perquè la 
dictadura el segueix considerant «persona 
non grata». Aquí comença un període d’in-

tensa activitat de base i de reflexió. Segueix 
col·laborant amb la Unesco com a assessor, 
tant a la seu de París com a d’altres països 
d’Amèrica Llatina. Col·labora amb la revolu-
ció sandinista, impulsa l’incipient moviment 
de solidaritat, juntament amb el poeta José 
María Valverde està en l’origen de la Casa de 
Nicaragua, en la campanya pel 0,7, és un 
dels impulsors de la Casa de la Solidaritat. 
Col·labora amb el moviment de renovació 
pedagògica, especialment amb Rosa Sensat. 
El Moviment d’Educació d’Adults descobreix 
com a amic aquell Miquel Soler que fins fa 
poc tractaven com a superior a la Unesco de 
París. Són també els anys per sistematitzar 
l’experiència de tants anys i per escriure i 
elaborar reflexions globals sobre educació 
i cultura, educació i política. 

El nou govern democràtic de l’Uruguai li 
demana que col·labori en la redacció de la 
nova Llei d’Educació i des del 2005, amb 
algunes intermitències, torna a residir al 
seu país d’adopció. Allà dirigeix un grup de 
reflexió pedagògica format per intel·lectuals 
i alts càrrecs de l’Administració.

Als noranta-cinc anys, humil, infatigable 
i amb un enorme reconeixement entre els 
ambients pedagògics renovadors d’Amèrica 
Llatina, segueix escrivint, cada vegada de 
manera més incisiva, el seu ideari peda-
gògic. La seva bibliografia és extensa1. Es 
tracta d’una barreja d’abstracció i concreció 
sobre l’ésser humà, de precisions sobre la 

1. Entre d’altres, citem els següents llibres: Uruguay: 

análisis crítico de los programas escolares de 1949, 1957 

y 1979, Barcelona, Imprenta Juvenil, 1984; El analfa-

betismo en América Latina: reflexiones sobre los hechos, 

los problemas y las perspectivas, París, UNESCO, 1989; 

Educación y vida rural en América Latina, Montevideo, Fe-

deración Uruguayana de Magisterio – Instituto del Tercer 

Mundo, 1966; Réplica de un maestro agredido, Montevi-

deo, TRILCE, 2005; Educación rural: Situación, estrategi-

as, propuestas [informe al CODICEN], Montevideo, ANEP, 

2005; Lecciones de un maestro, Montevideo, ANEP – CO-

DICEN, 2009; Educación, resistencia y esperanza: Anto-

logía esencial, Buenos Aires, CLACSO, 2014; Educació, 

resistència i esperança, Rosa Sensat, Barcelona, 2015. 



naturalesa del fet educatiu i la història, de 
filosofia política i de política pedagògica, 
de valors i de les normes per ser aplicats. 

L’educació és un fet de creixement perso-
nal, en la capacitat d’autonomia, la lliber-
tat, la capacitat d’expressió i de creativitat, 
en les relacions. No és una estricta adquisi-
ció de coneixements i té molt a veure amb 
l’entorn, és un fet històric. Aquest és un 
dels punts claus del seu pensament. El 
medi és el punt de partida que cal tenir pre-
sent, que condiciona l’educació i el model 
educatiu. «Tot fet educatiu», diu, «és un 
treball situat en un context, unes persones, 
un territori, una llengua, unes necessitats 
socials, un model de producció». L’acció 
pedagògica, en conseqüència, ha de ser 
molt diferent segons els contextos en què 
es trobin educador i escola. 

Alhora, l’educació no pot ser mai neutra, ha 
d’incidir en el medi. És un fet polític que ha 
d’incidir en la millora de les condicions de 
vida del medi. Les materials, però també la 
cultura, l’expressió, les relacions humanes, 
la creació de consciència col·lectiva. Heus 
aquí el valor de l’experiència com a mètode 
d’aprenentatge. 

Des d’aquesta perspectiva en Miquel ha 
elaborat quina hauria de ser la formació 
del mestre, com s’han de plantejar els 
plans d’estudi, quin ha de ser el paper de 
l’Administració en cada un dels nivells, 
municipal, regional o estatal, què vol dir 
«comunitat educativa», incloent-hi els pa-

res, i quines n’han de ser les competències, 
com ha de ser l’avaluació dels alumnes. 
Des d’una perspectiva més filosòfica re-
flexiona què voldria dir la utilització dels 
mètodes inductiu i deductiu segons els 
grans pensadors de la pedagogia, com ha 
de compaginar-se l’adaptació al medi amb 
l’adaptació al desenvolupament psicològic 
de l’infant, etc. 

L’any 2015, Rosa Sensat va publicar Edu-
cació, resistència i esperança, una antolo-
gia dels seus textos més emblemàtics, que 
a parer meu és un veritable vademècum 
del paper de l’escola en el món d’avui, tan 
contradictori, del paper dels mestres, de la 
comunitat educativa. Aquestes reflexions 
fan de l’autor un clàssic en la pedagogia, 
i atorguen a en Miquel la categoria de 
català universal. 

“L’EDUCACIÓ ÉS UN FET DE 

CREIXEMENT PERSONAL, EN 

LA CAPACITAT D’AUTONOMIA, 

LA LLIBERTAT, LA CAPACITAT 

D’EXPRESSIÓ I DE CREATIVITAT, EN 

LES RELACIONS”
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La relació dels nostres pobles ve de lluny. Va néixer quan ens vam mirar als ulls i vam 
comprovar que tant a Nicaragua com a Catalunya lluitàvem, per camins diferents, per la 
llibertat. Ells contra Somoza, la dictadura més sanguinària d’Amèrica, i nosaltres contra 
Franco, la dictadura més sanguinària d’Europa.

Cataniques, agermanats per l’alfabetització

SEBAS PARRA

Mestre de Persones Adultes

El 1975 Franco va morir al llit i la seva 
«democràcia orgànica» va viure un procés 
de reformes liderat pels poders fàctics que 
culminen amb les eleccions municipals del 
3 d’abril de 1979. A Catalunya hauríem 
d’esperar a les eleccions de març del 80 
al Parlament de Catalunya. La «modèlica 
transició espanyola», diuen els bons llibres 
d’història. Per aquell temps, el 19 de juliol 
de 1979, triomfa a Nicaragua la insurrecció 
popular orientada per la guerrilla del Front 
Sandinista d’Alliberament Nacional, FSLN, 
el dictador ha de fugir per cames i la Re-
volució Popular Sandinista inaugura una 
dècada de sobirania i revolució. I com que 
«Revolució és Alfabetització», uns mesos 
després, el 23 de març de 1980, mentre 
aquí prenien possessió els diputats i les 
diputades al Parlament de Catalunya i ens 
preparàvem pel traspàs de competències 
en matèria educativa, 1981, 115.000 
joves nicaragüencs marxaven als llocs més 
inhòspits a ensenyar a llegir i escriure al 
seu poble. Una brigada de joves mestres 
catalans participà solidàriament i tornà 
carregada d’experiències i de complicitat. 
Rafael Farré i Mercè Romans, per exemple. 
La «Croada Nacional d’Alfabetització», 
CNA, qualificada per la UNESCO com «la 
mobilització i participació popular més im-
portant del segle xx», culmina el 23 d’agost 
de 1980. Aquesta gran gesta pedagògica, 
logística i política alfabetitza 400.000 
persones i converteix Nicaragua en una 



gran escola, fent de l’educació poble i del 
poble, educació. «En aquest punt avançat 
del partit», que diria Benedetti, s’havia 
generat ja un enamorament mutu i unes 
relacions que el pas del temps enfortirien 
extraordinàriament. La creació de la Casa 
de Nicaragua, Barcelona 1979, presidida 
per José Mª Valverde, o els agermanaments 
municipals i les brigades de joves pos-
teriors són un indicador concloent. Amb 
aquest apunt d’història introductori he 
volgut refrescar la memòria i recordar que 
els pobles de Catalunya i Nicaragua vam 
viure processos històrics de canvi gairebé 
simultanis en el temps i que això va generar 
unes relacions especials que, en el nostre 
cas, van descansar molt en l’alfabetització 
i l’educació popular.

El Maestro Pineda i l’AEPCFA

El dia que la futura República Catalana 
aculli l’ambaixada de Nicaragua a Arbúcies, 
molts pensarem que Orlando Pineda Flores, 
Maestro Pineda, guerriller de l’alfabetitza-
ció i Premi Mestres 68 del 2003 hauria 
de ser nomenat agregat responsable dels 
temes educatius. Difícilment trobarem una 
persona d’aquell país germà més coneguda 
i estimada en l’àmbit de l’educació que 
ell. Estades, llibres i projectes compartits 
any rere any han refermat els fonaments 
del pont que la CNA va obrir en el camí 
educatiu transitat pels nostres pobles. Des 
de Tortosa a Vilafranca passant per Barce-
lona, l’Hospitalet, Esplugues i Cornellà, 
fins arribar arreu de les terres gironines, 
per dir alguns exemples, molts comitès de 
solidaritat, entitats de tota mena, biblio-
teques, universitats i centres educatius 
coneixen bé aquest personatge singular, el 
seu barret característic i la seva veu potent 
i apassionada explicant la tesi freiriana que 
l’alfabetització és molt més que ensenyar 
a llegir i escriure, que ha de permetre la 
lectura del món i la millora de la producció, 
la salut i el medi ambient, abans de fer una 
crida permanent al compromís i la lluita 
dels joves en pro d’un món alfabetitzat i 

culte. Un compromís basat en un senzill 
lema: «darlo todo sin pedir ni esperar 
nada a cambio»… Amb l’Orlando Pineda, 
especialment des de la creació de l’Asso-
ciació d’Educació Popular Carlos Fonseca 
Amador (AEPCFA) el 1990, que coordina, 
hem anat cooperant per la Nicaragua lliure 
d’analfabetisme que somiem. I, sobretot, 
hem continuat reforçant les relacions entre 
els nostres pobles, aprenent i ensenyant, 
compartint i estimant. Les brigades, per 
exemple, han acostat centenars de joves 
de diferents edats i condicions a la realitat 
nicaragüenca i els seus projectes educa-
tius. Esmento aquí un parell d’exemples: 
les brigades d’alumnes de Secundària de 
l’IES La Mallola d’Esplugues de Llobre-
gat, les quals, sota la responsabilitat de 
la professora Tina Merino, han viscut una 
rica experiència personal i educativa, o 
les organitzades pels estudis d’Educació 
Social de la Universitat de Girona durant 
les dotze primeres promocions i amb una 
participació de més de 160 alumnes, 
aprofitant el semestre del Pràcticum per 
viatjar a Nicaragua i participar en projectes 
socioeducatius. 32 alumnes, en la brigada 
del curs 2002/03, per exemple. Una ex-
periència única i ja segurament irrepetible 
en l’era Bolonya.

No podem deixar de mencionar l’intercanvi 
que, especialment en matèria de metodo-
logies i materials didàctics, hem portat a 

Recepció de l'alcalde de Girona. Novembre de 2014. 

35

novembre-desembre´17 
396

M
M O N O G R À F I C



36

terme d’una manera col·laborativa. Estades 
formatives de llarga durada a casa nostra 
d’educadores de Los Pipitos, Asociación 
de padres y madres de familia con hijos 
con discapacidad, de l’INPRHU, Instituto 
de Promoción Humana, o de l’AEPCFA, 
o amb la finalitat d’elaborar materials 
d’alfabetització i educació popular com el 
Cuaderno de trabajo i Manual del facilitador 
de la alfabetización de Nueva Segovia, 
Campesinos de Nueva Segovia, 2002, o 
diverses cartilles de postalfabetització i 
altres materials. Gairebé sempre possibles 
amb el suport econòmic d’ajuntaments/
FCCD i altres institucions i organismes 
catalans. I, tanquem aquesta breu resse-
nya amb una referència als materials i les 
accions desenvolupades en matèria de 
sensibilització i Educació per al Desenvo-
lupament, centrades en el dret de tothom 
a l’Alfabetització i l’Educació. Anomenem, 
a títol d’exemple, els documents videogrà-
fics obra de l’infògraf solidari gironí Pep 
Caballé: ¿Qué cosa es la alfabetización, mi 
hermano? (49’, 2005), La Revolución tiene 
todas las vocales (120’, 2012), etcètera.

És ben lògic, doncs, que quan el Maestro 
Pineda rememora aquestes dècades, les 
alcaldies catalanes o noms com Marta 
Mata, Jaume Botey, Miquel Soler Roca, 
Pep Aparicio, Irene Rigau, Enric Font, 
Josep Callís o Roser Font, per dir-ne al-
guns dels més coneguts, ocupen sempre 
un lloc privilegiat en la seva memòria. En 
el seu últim llibre El sueño que fue. Un 
relato sobre la alfabetización en Nicaragua 
(AEPCFA, Santa Eugènia de Ter, 2014), ens 
deixa una particular crònica d’aquest ric 
i llarg camí dels «cataniques» cooperant 
en l’alfabetizació. 

El Yo, sí puedo va venir a tancar el cercle

Dos mestres de l’Escola d’Adults de Salt, 
en Joan Colomer i jo mateix, professors 
associats i membres del Nucli Paulo Freire 
de la Universitat de Girona, vam tenir l’opor-
tunitat d’acompanyar el Maestro Pineda 
a l’Havana, Cuba, i assistir al Congrés de 
Pedagogia 2005 que acollia el I Congrés 
Mundial d’Alfabetització on es presentava 
a la comunitat internacional el mètode 
audiovisual d’alfabetització Yo, sí puedo 
creat per la cubana Leonela Relys, Premi 
Mestres 68, 2012. Aquelles jornades, del 
31 de gener al 4 de febrer, van canviar ra-
dicalment l’alfabetització de Nicaragua i la 
cooperació de Catalunya amb els projectes 
d’alfabetització de l’AEPCFA i d’educació en 
general. Primer perquè es va signar el con-
veni de donació del material del Programa 
Yo, sí puedo necessari per tal de reorientar 
de forma massiva l’alfabetització i declarar 
Nicaragua Territori lliure d’analfabetisme 
en un període no superior a tres anys. Però 
també perquè vam participar en la creació 
del Frente Internacional de apoyo a la Cru-
zada Humanitaria del «Yo, sí puedo» i vam 
afegir-nos així, des de Catalunya i des de 
Nicaragua, als agents actius en l’àmbit de 
l’estratègia de cooperació internacional en 
matèria d’alfabetització i postalfabetització.

I, efectivament, la cooperació catalana amb 
l’AEPCFA en matèria d’alfabetització es va 

Alfabetització de dones mískites.



enfortir al voltant del Yo, sí puedo, que va 
arribar a ser el projecte de cooperació edu-
cativa amb més impacte arreu de Catalu-
nya. Estructurada en tres àmbits d’actuació 
[universitats/Red Universitaria Yo, sí puedo, 
que integrava una trentena d’universitats 
catalanes, espanyoles i nicaragüenques; 
ajuntaments/Projecte del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, FCCD, 
amb la participació de prop de quaranta 
municipis i ONG: Plataforma per una Nica-
ragua Lliure d’Analfabetisme, PNLA, que 
acollia unes vint-i-cinc entitats liderades 
per l’AEPCFA-Girona i Barcelona, Casa de 
Nicaragua i Amics de Puerto Cabezas de 
Vilafranca del Penedès], va cooperar inten-
sament fins a assolir l’objectiu perseguit: 
declarar Nicaragua lliure de l’analfabetisme 
el 2009, a les portes de la celebració del 
30è aniversari de la CNA.

La taxa d’analfabetisme, entre la població 
de 15 o més anys, era del 4,10%, però la 
regió carib (Regió Autònoma del Carib Nord, 
RACN, i Regió Autònoma del Carib Sud, 

RACS) tenien el 14,3% d’analfabetisme. 
La Nicaragua indígena, doncs, fonamen-
talment els pobles mískitu i mayagna, del 
nord, i rama-creole, del sud, eren l’assig-
natura pendent… I, novament, Catalunya 
va respondre reafirmant el seu compromís 
de dècades. Un conveni per un període de 
tres anys entre el govern de la Regió Autò-
noma del Carib Nord i el nostre govern, via 
Agència Catalana de Cooperació, i l’AEPC-
FA, va permetre iniciar un projecte històric 
mai assolit: l’alfabetització massiva de les 
comunitats indígenes nicaragüenques fins 
a declarar-les lliures d’analfabetisme. Es va 
editar el Yang, lika sipsna, versió mískita 
del Yo, sí puedo, es va fer front a problemes 
logístics i pedagògics nous, es va continuar 
organitzant brigades, ara per l’AEPCFA-
Girona i l’Institut Paulo Freire d’Espanya, 
i es va treballar dur fins que una Comissió 
Internacional de Verificació i Avaluació, 
presidida per la Premi Nobel de la Pau 
Rigoberta Menchú, va declarar aquestes co-
munitats indígenes lliures d’analfabetisme. 
I, immediatament cap al sud, on, amb el 

Brigada CNA35. Lliurament de diplomes d'alfabetització de dones indígenes a Rama Cay.

37

novembre-desembre´17 
396

M
M O N O G R À F I C



38

suport permanent del municipalisme català 
i especialment de l’Ajuntament de Girona, 
s’ha treballar primer en l’Illa de Rama Cay 
[Rama Ki n-Lakun, en llengua rama], del 
municipi de Bluefields, agermanat amb la 
Ciutat de Girona, i després, en la resta de 
comunitats ramas de la Regió. El proper 23 
d’agost està previst tancar el cercle amb la 
declaració de la Nicaragua indígena lliure 
d’analfabetisme.

I, mai, sense oblidar la sensibilització i 
l’educació en valors aquí: aviat es pre-
sentarà «Leo a la vida», un documental 
de Julio Suárez, produït per La Guerrilla 
Comunicacional, en homenatge a Leonela 
Relys, amb entrevistes filmades a Cuba, 
Nicaragua, Veneçuela, Haití i Catalunya, 
i una «Simfonia de l’alfabetització», obra 
del professor Paco Viciana.

Abans de tancar aquest ràpid cop d’ull per 
la història: no cal dir que paral·lelament 
s’han portat a terme moltíssims més pro-
jectes educatius entre els nostres pobles 

germans: tots els municipis agermanats 
podrien presentar-ne un inventari ben 
extens… Nosaltres voldríem mencionar-ne 
dos que han perdurat en el temps: la Bri-
gada Rubén Darío, integrada dins la Casa 
de Nicaragua de Catalunya i formada per 
mestres i professionals de l’educació, que 
des del 1993 està fent una molt bona feina, 
especialment en l’àmbit de la formació 
del professorat, i la gironina Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana, liderada per 
l’activista Jordi Planas, que és també un 
bon exemple de les anades i tornades que 
han marcat una experiència tossuda, per-
manent i rica, molt rica, en ensenyances 
i aprenentatges.

Tornem al principi: la relació dels nostres 
pobles ve de lluny i ens ha agermanat 
per l’alfabetització i l’educació. Millor 
impossible, oi?

Escola primària RACN-Waspam Riu Coco.



Aquesta breu i modesta experiència escolar de cooperació i intercanvi amb la comunitat 
camperola de Nueva Esperanza d’El Salvador, al Bajo Lempa, es va iniciar l’any 1993 a 
l’IES Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí. La seva peculiaritat és que va començar com 
un viatge de final d’estudis de 3r curs de Formació Professional de Segon Grau, però s’ha 
mantingut durant més de vint anys, i fins a l’actualitat, com un grup d’Amics i Amigues 
de Nueva Esperanza que ha donat suport a beques d’estudis universitaris i finança el 
transport escolar1 de la zona per tal que els nois i les noies de l’entorn es puguin desplaçar 
a l’Escola Primària i a l’Institut de Secundària del Bajo Lempa ubicats a la Comunitat de 
Nueva Esperanza.

1. <https://www.youtube.com/watch?v=wpSShwC-lhw> 

En aquest vídeo es mostra la importància del transport 

escolar, totalment gratuït, per afavorir l’educació entre 

la població camperola de la zona. 

DOLORS FREIXENET I MAS

Professora jubilada de l'Institut Esteve Terradas 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Mare d'un alumne de l'experiència de cooperació

«La solidaridad es la ternura de los pueblos»

Gioconda Belli

Una mica d’història 

El Salvador va patir una cruenta guerra 
civil entre 1980 i 1992, que va enfrontar 
l’exèrcit governamental —la Fuerza Armada 
de El Salvador (FAES)— i les forces que es 
van revoltar —el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN). Les 
causes d’aquest conflicte foren diverses, 
però podem esmentar, entre d’altres, la 
manca de llibertats, la repressió per part 
de l’Estat i les organitzacions paramilitars 
contra les classes més desafavorides, la 
gran diferència entre rics i pobres (el 10% 
de la població disposava del 80% de la 
riquesa del país), a més de la confronta-
ció internacional entre Occident i el bloc 
comunista. En aquest context de guerra 
civil i fruit de la dura repressió de l’exèrcit, 
eren nombrosos els morts i desapareguts a 
El Salvador. Per aquesta raó, el 1982, uns 
dos-cents camperols de la zona del Bajo 
Lempa, es van refugiar als soterranis de 
l’església de San Roque a la capital San 
Salvador i gràcies a l’ajut internacional 

Amics i amigues de Nueva Esperanza
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van poder sortir cap a l’exili a Nicaragua, 
on van conèixer la Maribel Barba, una pro-
fessora de l’IES Ferrer i Guàrdia de Sant 
Joan Despí, que feia una estada d’un any i 
col·laborava en un projecte d’alfabetització. 
D’aquí en va sortir una profunda amistat 
que tindrà conseqüències...

La comunitat de Nueva Esperanza

El 20 de març de 1991 el grup va poder 
retornar a El Salvador protegit per l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR). Malgrat l’oposició del 
govern, s’instal·laren en una antiga hisenda 
i li van donar el nom de Nueva Esperan-
za. Ràpidament s’organitzaren per donar 
cobertura a les necessitats més urgents: 
sanitat, educació i conreu de les terres. 

L’educació va ser una prioritat des del 
principi. Els «maestros populares», en bona 
part dones, foren una peça clau per suplir 
les deficiències del sistema. El padre Ángel 
Arzaiz, dominic espanyol, que va estar 
amb la comunitat des dels inicis, fou un 
dels impulsors de tot el projecte educatiu. 
L’ajut internacional va permetre construir 
una escola de Primària que dona servei a 

Nueva Esperanza i altres comunitats veï-
nes. L’any 1999 la comunitat va fer un pas 
endavant iniciant les classes de Secundària 
i construint l’Institut de Secundària del 
Bajo Lempa. 

Els acords de pau de 1992 representaren 
l’inici d’una reforma agrària per tal de 
distribuir la propietat de les terres, fins 
llavors controlades per «catorze famílies». 
Després de molts entrebancs, el 1999 
Nueva Esperanza aconseguí adquirir el dret 
de propietat com a cooperativa. 

On hi ha un somni, hi ha un camí.1 El viatge

Mentrestant, el curs 1992-93, a l’IES 
Ferrer i Guàrdia l’equip de professorat de 
3r curs de FP-2, liderat per la professora 
Maribel Barba, té un somni: fer el viatge 
de final d’estudis a Nueva Esperanza. L’ob-
jectiu general del viatge era sensibilitzar i 
conscienciar l’alumnat de les desigualtats 
Nord-Sud, denunciar-ne les causes i pro-
moure transformacions socials, individuals 
i col·lectives per aconseguir un món més 
just i solidari. 

2. Proverbi africà.

2



Aquest objectiu es concretà a col·laborar, 
en la mesura del possible, en la construc-
ció de les infraestructures bàsiques de la 
comunitat de Nueva Esperanza, que tot just 
acabava d’arribar de l’exili, i ajudar en les 
tasques agrícoles i ramaderes, que són les 
seves principals fonts de recursos. I a la 
vegada, promoure l’intercanvi cultural entre 
els joves catalans i els joves salvadorenys a 
través de la convivència, del coneixement 
mutu, dels debats, de la música… 

La preparació del viatge va coincidir amb 
la celebració del 5è Centenari del Desco-
briment d’Amèrica (1992). Malgrat que 
tothom considerava que no hi havia res a 
celebrar, es van fer les gestions pertinents 
per acollir-se a les subvencions que el 
Ministeri de Cultura donava per a la com-
memoració de l’esmentat esdeveniment. 
La substanciosa subvenció concedida, així 
com diverses activitats per recollir fons 
organitzades per l’alumnat, va fer que el 
cost del viatge fos assequible a tothom. 

El viatge es va fer durant el mes d’agost 
de 1993. Van participar-hi vint nois i 
noies i dues professores. Van dedicar tres 
setmanes a treballar, cooperar i conviure 
a la comunitat de Nueva Esperanza i una 
setmana més a fer turisme 
i a conèixer la resta del 
país. Com a mare d’un 
dels joves que va partici-
par d’aquesta experiència 
he de dir que, tots plegats, 
vàrem ser molt agosarats 
perquè les mancances i la 
precarietat del país eren 
molt grans —només feia 
un any de l’acabament 
de la guerra— i la segu-
retat tampoc es podia ga-
rantir del tot. Tanmateix, 
el balanç del viatge fou 
extraordinàriament posi-
tiu, tant des del punt de 
vista dels coneixements 
adquirits com, sobretot, 

des del punt de vista humà. Els nois i les 
noies van tornar impactats per la duresa 
de la vida dels seus amics salvadorenys, 
especialment per la mancança de recursos i 
aliments. Van passar, pràcticament, un mes 
menjant «frijoles amb frijoles». Però van 
tornar meravellats per la seva capacitat de 
lluita, per la responsabilitat que adquirien 
joves de la seva mateixa edat i, per sobre 
de tot, per la capacitat de gaudir de les 
petites coses, d’estar alegres i ser feliços 
malgrat les mancances materials. 

La solidaritat postviatge

El senyal més evident que l’estada a la 
comunitat de Nueva Esperanza havia 
deixat petjada en els nois i noies —a part 
d’haver-se aprimat entre cinc i set quilos— 
fou la necessitat que tenien d’explicar a 
tothom l’experiència viscuda: l’organització 
autogestionària de la qual es dotava la 
comunitat amb una directiva escollida 
democràticament, els treballs comunals 
compartits per tothom per construir els 
equipaments comunitaris, la frondositat 
i la bellesa del paisatge natural que els 
envoltava, les llargues i plaents vetllades 
musicals, sota les estrelles, amb tan sols 
una guitarra… Per difondre l’experiència 
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es va elaborar un vídeo amb el material 
gràfic de què es disposava i es van orga-
nitzar xerrades a escoles, grups d’esplai, 
associacions de veïns i altres entitats.

Com a resultat d’aquesta difusió es va 
crear un grup, anomenat Amics i Amigues 
de Nueva Esperanza, amb l’objectiu de 
donar continuïtat a la cooperació i, sent 
fidels als inicis, col·laborar en l’àmbit 
educatiu. La forma de funcionament s’ha 
mantingut des del començament i consis-
teix a celebrar una assemblea anual amb 
una xerrada o una experiència recent a El 
Salvador i recollir fons dues vegades a l’any 
per subvencionar un programa de beques 
per tal que l’alumnat de Nueva Esperanza 
pugui seguir estudis universitaris i, més 
recentment, sufragar el transport escolar.  

Quan el 2007 un grup de professorat de 
l’IES Esteve Terradas vam visitar Nueva 
Esperanza vàrem poder comprovar els 
magnífics resultats de la nostra petita 
col·laboració. D’una banda, ens va deixar 
admirats comprovar la consciència i el 
compromís de servei cap a la comunitat 
dels joves salvadorenys que havien seguit 
estudis universitaris. De l’altra, el transport 
escolar —tres camions plens a botir— pro-
porcionava la possibilitat d’escolarització 
d’una munió d’infants de les comunitats 
adjacents que no disposaven d’uns equi-
paments escolars com Nueva Esperanza. 

Altres projectes frustrats

L’estiu de l’any 2007, un grup de profes-
sores i professors de l’IES Esteve Terradas 
vàrem fer una estada a la comunitat de Nue-
va Esperanza amb l’objectiu de col·laborar 
amb l’Institut de Secundària i confegir un 
projecte d’intercanvi a través de cartes 
entre l’alumnat que s’havia d’implementar 
el curs següent. Malgrat l’engrescament 
del començament i l’entusiasme d’alguns 
alumnes, no vàrem ser capaços de mantenir 
la constància que requereix un propòsit 
d’aquestes característiques. 

En aquest mateix viatge preteníem con-
tactar amb algun centre de Formació 
Professional per endegar un projecte 
d’intercanvi d’experiències curriculars i 
vàrem visitar l’ITU (Instituto Tecnológico  
d’Usulutan) amb el qual compartíem una 
mateixa especialitat: Mecánica Automotriz 
(Automoció). Malgrat la bona predisposició 
inicial per part del director i del professorat, 
la iniciativa no va quallar.  

L’actualitat

El contacte amb la comunitat de Nueva 
Esperanza ha estat constant gràcies a les 
cartes des de l’Esperanza que el padre 
Ángel Arnaiz2 envia mensualment a tots 
els grups col·laboradors3 informant del que 
passa a la comunitat: els problemes, els 
afanys, els projectes… i d’aquesta manera, 
encara que la distància física sigui molt 
gran, el contacte no es perd i els llaços 
afectius es refermen. 

3. arnaiz Quintana, Ángel. Cartas desde la esperanza: 

Testimonio de una comunidad salvadoreña. Associació 

d’Agermanament Igualada-Nueva Esperanza, 2000.

4. A Catalunya, a més a més del nostre grup d’Amics 

i Amigues de Nueva Esperanza, hi ha d’altres entitats 

com l’Associació d’Agermanament d’Igualada-Nueva 

Esperanza o la parròquia de Sant Pacià de Sant Andreu 

de Barcelona que continuem la relació i la col·laboració 

amb la Comunidad de Nueva Esperanza.

3

4



Tanmateix, cal dir que d’ençà de l’any 2013 
la comunicació està molt mediatitzada per 
la por. A Nueva Esperanza s’havia pogut fer 
front d’una manera excepcional al problema 
de les «maras»4, probablement gràcies a 
l’estructura organitzativa tan potent que 
s’havia aconseguit i als fruits de l’educació. 
Però, malauradament, el 2013 les «maras» 
es van anar introduint i consolidant de 
manera que han deteriorat molt el clima 
de convivència i s’han produït assassinats 
de famílies senceres. Per fer-nos-en una 
idea, en un recent article a La Vanguardia 
s’afirma que el nombre de civils que moren 
en actes violents a El Salvador només és 
superat per la guerra de Síria.5

Per acabar, dos fragments de dues de les 
cartes del padre Ángel ben distants en 
el temps. La primera, amb motiu de la 
celebració del 10è aniversari, en la qual 
fa un positiu balanç, i la segona del febrer 
passat, en la qual es pot copsar el desànim 
per la situació actual. 

5. Les «maras» són grups organitzats d’adolescents i 

joves que a través de la violència, els robatoris o els 

segrestos implanten la llei de la por a les comunitats. 

6.<http://www.lavanguardia.com/internacional/201705 

11/422499918501/migrantes-mexico-violencia- 

centroamerica-medicos-sin-fronteras-msf.html>.

«Lo primero que hay que decir es que 
sí, que hemos logrado mucho como co-
munidad, es decir, como grupo humano 
que comparte vida e intereses de manera 
consciente, pues partía de una situación de 
opresión e injusticia, desvalidez y pobreza 
en límites extremos. De la extrema pobreza 
y debilidad social a una comunidad pobre, 
que se ha consolidado como una entidad 
civil sólida, con recursos organizativos, 
económicos, jurídicos, educativos, de 
infraestructuras y otros que la mantienen 
pobre pero con dignidad. He oído decir a 
personas conocedoras de variados ambi-
entes sociales que la calidad de vida en 
Nueva Esperanza es alto, en el sentido que 
se viven una serie de bienes inexistentes 
o escasos en otros lugares campesinos o 
urbanos, y que no son necesariamente 
económicos, tales como los referidos al 
medio ambiente, relaciones afectivas 
y familiares, organización comunitaria, 
seguridad pública interna, salario social, 
solidaridad internacional. Podemos afirmar 
que el resultado de estos diez años ha sido 
bueno, hasta muy bueno podríamos decir, 
con calificación alta.»

ÁnGel arnaiz, 25 octubre 2000

5

6

43

novembre-desembre´17 
396

M
M O N O G R À F I C



44

Davant d’aquesta situació, més que mai, 
els qui vàrem participar d’aquella expe-
riència escolar en què la comunitat de 
Nueva Esperanza ens va captivar, ens hem 
conjurat per continuar la nostra relació i 
la nostra solidaritat que fins i tot suposa, 
a hores d’ara, acollir persones que fugen 
de la violència. 

                                                                                                                    
Per saber-ne més

arnaiz, Ángel. Cartas desde la esperanza: 
Testimonio de una comunidad salva-
doreña. Associació d’Agermanament 
Igualada-Nueva Esperanza, 2000.

— Tierras pagadas a precio de sangre: 
Testimonios y retratos del Bajo Lem-
pa usuluteco. El Salvador, CA: El Tin-
ter, 2008.

BarBa, Maribel; Martínez, Concha. De la 
memoria nace la esperanza. Funda-
ció Pau i Solidaritat CCOO, 1996.

«Varios amigos y amigas, lejanos en el 
espacio aunque próximos en lo personal 
me han indicado su interés porque les 
envíe cartas de la comunidad para seguir 
de cerca la trayectoria presente. Aque-
llas cartas escritas, enviadas y recibidas 
durante años, como las golondrinas de 
Bécquer, no volverán. Digo que no volverán 
a ser como aquellas porque han perdido 
un elemento vivo de los primeros tiempos: 
la ingenuidad. La creencia que la vida 
era tal como se mostraba entre nosotros, 
fresca y abierta para quien quisiera beber 
de ella, ha desaparecido ya de nuestro 
horizonte. Eran como cartas de infancia 
y adolescencia… hasta que se pierde la 
virginidad. Ya entonces las cosas se miran 
de otra manera.

»La violencia de estos últimos años ha sido 
la fuerza de choque contra la realidad que 
se ha metido en nuestras casas y nuestros 
corazones. Ahora prevalece la precaución, 
la observancia, el cuidado a expresar lo que 
uno ve y conoce…»

ÁnGel arnaiz, 5 febrer 2016



Presentem l’experiència de cooperació internacional dels Agermanaments solidaris d’Ar-
búcies i Palacagüina (Nicaragua), que es porten a terme des de fa més de trenta anys. 
Després d’exposar com s’ha desenvolupat en el seu conjunt, exposarem com els diferents 
projectes han passat d’un plantejament assistencial a la creació d’una infraestructura que 
ha permès desenvolupar actuacions d’educació popular, cosa que ha afavorit l’autofinan-
çament, i a la implementació d’actuacions d’educació conjuntes entre centres educatius 
d’ambdues parts. 

Arbúcies i Palacagüina, un cas de cooperació 
i d’educació compartida

M. ANTÒNIA BENAVENT I JORDI PUJADAS

Solidaritat Arbúcies Palacagüina (SOARPAL) 

Història i context i projectes assistencials

L’any 1986, els ajuntaments d’Arbúcies 
i Palacagüina iniciaven un procés soli-
dari de cooperació internacional amb un 
pensament compartit encara vigent: dos 
pobles diferents, de dos mons distints, els 
quals, agermanant-se, volen contribuir a la 
creació d’un món més just, lliure i solidari. 
Cal situar-se mentalment a la dècada dels 
vuitanta per entendre que això no va ser 
una casualitat sinó fruit de coincidències i 
voluntats. A partir de 1979, Catalunya vivia 
amb la il·lusió d’una democràcia municipal 
per construir, i Nicaragua havia estrenat la 
Revolució Popular Sandinista, que era el 
mirall d’una esquerra transformadora. La 
inquietud de moltes persones va originar 
un moviment d’agermanaments entre els 
dos països i, en el nostre cas, per mediació 
de Carlos Mejía Godoy, es van materialitzar 
els primers contactes d’aquestes dues mo-
destes localitats en un món que esdevenia 
cada vegada més global. 

Els compromisos institucionals van donar 
pas a comissions amb participació ciuta-
dana, però amb el temps es va haver de 
fer un pas més amb la creació de l’ONG 
SOARPAL i de la seva contrapart, FUN-
DARPAL (Fundació Arbúcies Palacagüina). 
L’agermanament havia de sostenir-se amb 
organitzacions autònomes si volia tenir 
possibilitats de romandre en el temps i no 
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dependre dels canvis polítics que, previ-
siblement, es podien donar, com així fou. 

I a més, en el cas arbucienc, això perme-
tia sortir de l’àmbit municipal per buscar 
ajudes materials i subvencions econòmi-
ques en altres ajuntaments, associacions 
i fundacions de solidaritat i de cooperació.

Com tots els projectes humans, en aquest 
procés hi ha hagut encerts i desencerts, 
victòries i derrotes, alegries i decepcions, 
però mai s’ha perdut l’esperança i s’ha 
mantingut, amb alts i baixos, un suport 
popular i institucional suficient, on no han 
faltat mai el treball voluntari, el debat i 
l’autocrítica per avançar amb decisió.

En aquests 31 anys s’han executat 52 
projectes de diferent tipologia i han viatjat 
a Nicaragua 32 brigades solidàries, amb 

participació de persones provinents d’arreu 
de Catalunya, que han ajudat a materialit-
zar, visualitzar i reafirmar l’intercanvi i els 
compromisos adquirits. 

Els projectes, ja de bon començament, 
partien de les demandes nicaragüenques 
i eren eminentment assistencials, com per 
exemple la construcció del cinema Nelson 
Chacón, l’escola d’Educació Primària 
Esperanza Flores, el preescolar Arbúcies, 
una ambulància i un vehicle per a la Co-
missió, la tramesa de medecines per a la 
Farmàcia Popular, la xarxa d’aigua potable 
per al barri Blanca Arauz, la construcció 
de 551 habitatges en dotze anys, etcètera.
Amb el temps es van detectar els límits 
de l’assistencialisme i els seus efectes 
perversos. No hi ha dubte que l’ajuda feia 
falta i va ajudar al desenvolupament de 
Palacagüina, però no convenia crear més 

Alfabetització.



dependència, ans tot el contrari. Després 
de llargues reflexions d’ambdues parts, es 
va arribar a la conclusió que calia atacar de 
manera més directa les causes estructurals 
de la pobresa. 

Primer s’havia d'incrementar l’autoorga-
nització popular i la sostenibilitat dels 
projectes que, en la mesura del possible, 
havien d’esdevenir autosuficients.

Un dels primers projectes fou el de Granos 
Básicos, un magatzem amb llavors de lle-
gums i cereals per vendre als pagesos que 
en volien sembrar. Oferien millors condici-
ons i, a més, van provocar un altre efecte: 
una baixada de preus de la competència. 
Aquest projecte quedava complementat 
amb la Tienda Campesina, la tiendecita, 
una mena d’economat. 

Segon, calia incidir més directament en 
el principal problema: l’analfabetisme i 
la manca de formació dels ciutadans de 
Palacagüina. És per això que, a partir de 
1995, s’inicien els projectes educatius 
que van créixer progressivament fins ar-

ribar a cobrir tots els àmbits educatius. 
Van ser organitzats per FUNDARPAL fins 
el 2007, quan el govern nicaragüenc se’n 
va fer càrrec.

Per altra banda, en aquest procés s’esta-
blia una relació de correspondència entre 
alumnes dels centres educatius d’Arbúcies 
i localitats properes com Santa Coloma de 
Farners, i es recollien material escolar i 
donatius per enviar a través de les brigades 
o persones que hi anaven per fer reunions 
de coordinació i treball conjunt. En aquest 
context, l’institut de Secundària de Santa 
Coloma de Farners va agermanar-se amb 
el Rodolfo Castillo de Palacagüina i hi ha 
col·laborat de manera més intensa amb 
projectes propis i la concessió de beques. 
Altres centres han dut a terme actuacions 
amb més o menys regularitat, com l’Escola 
Dr. Carulla, el Col·legi Vedruna, l’institut 
Montsoriu o l’Escola Sant Salvador d’Horta.

SOARPAL ha organitzat durant aquests 
anys nombroses xerrades informatives i de 
sensibilització per la cooperació i la solida-
ritat internacionals a les escoles, instituts, 

Contes.
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institucions i associacions del nostre país 
que ho sol·liciten. També col·labora amb 
l’Agenda Llatinoamericana Mundial, amb 
la qual va iniciar una actuació que es va 
anomenar d’«Anada i Tornada». L’Agenda 
és una eina d’educació popular que neix a 
l’altre costat de l’Atlàntic i ens ajuda en la 
nostra formació. SOARPAL subvenciona un 
lot d’agendes perquè arribin a les persones 
que són formadores i agents socials de 
Palacagüina. A més, l’Ajuntament d’Arbú-
cies col·labora amb el Fons Català en un 
projecte de difusió més ampli. 

Projectes d’Educació Popular, Secundària i 
d’Adults

Com hem esmentat abans, fou l’any 
1995 que es començaren a focalitzar 
les actuacions en l’educació en els seus 
diferents nivells, incidint especialment 
en la capacitació de les persones joves i 
adultes. Primer es va iniciar l’alfabetització 
per comunitats, i en anys posteriors es van 
implementar progressivament els cursos 
intensius de caps de setmana d’Educació 
Primària «Por encuentros», els cursos 
d’Educació Secundària «Sabatinos», tenint 

en compte les dificultats de desplaçament 
de les comunitats rurals, i ja en el 1999, 
els cursos de l’«Escuela Técnica».

Pel que fa específicament a l’Escuela Téc-
nica, el projecte va materialitzar-se gràcies 
al suport de l’ONG Entrepobles. Els estudis 
que impartia van ser reconeguts i homo-
logats per l’INATEC (Instituto Nacional 
de Tecnologia) des de bon començament. 
L’escola va cobrir durant uns anys el buit 
deixat per l’estructura educativa oficial i 
va permetre a un gran nombre de població 
amb pocs recursos de cursar estudis tècnics 
que els han ajudat a la superació personal i 
professional. El ventall de cursos impartits 
va ser prou ampli: Secretariat Executiu, 
Programació, Comptabilitat, Mecanografia, 
Operadors en Microcomputadores, Admi-
nistració d’Empreses.

Tota aquesta xarxa educativa va residir a 
l’edifici propietat de la FUNDARPAL, que és, 
alhora, la seu de l’entitat que ofereix els seus 
serveis a la població de l’extens municipi.

L’Alfabetizació i Educació Bàsica d’Adults 
s’ha estès més enllà del nucli urbà per 

Esplai.



arribar a una vintena de comunitats rurals 
de Palacagüina. Els alumnes normalment 
estan atesos per mestres voluntaris de les 
mateixes comunitats, que imparteixen entre 
una i dues hores diàries de classes, atès 
que els alumnes treballen en feines del 
camp. Això significa que abans hi ha hagut 
una capacitació prèvia per als voluntaris, 
els quals després reben el seguiment, la 
supervisió i l’assessorament de tècnics de 
la fundació.

L’any 2005 FUNDARPAL, amb l’AEPCFA 
(Asociación de Educación Popular Carlos 
Fonseca Amador), va impulsar una cam-
panya integral d’alfabetització perquè 
l’analfabetisme havia tornat a augmentar 
durant els anys que el Frente no havia estat 
al govern. Es va desenvolupar amb el lema 
«Palacagüina libre de analfabetismo»; es 
van revifar els projectes que donaven conti-
nuïtat als objectius de formació continuada 
que s’havien iniciat i van ampliar-se a altres 
de nous. Un d’aquests va ser l’Escuela 
Campesina Manel Bonfill, adreçat a la 
capacitació per millorar el rendiment de 
les terres cultivables, i un altre, el Proyecto 
Para la Mujer. 

Amb el pas dels anys, els projectes s’han 
remodelat o ampliat segons les demandes i 
les disponibilitats; alguns serveis han que-
dat molt consolidats, i han funcionat amb 
més o menys intensitat segon la demanda 
i els recursos humans i materials. Aquesta 
línia de treball va canviar radicalment fa 
deu anys, quan el Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, impulsat pel 
retorn de l’FSLN al Govern de Nicaragua, 
va assumir la responsabilitat d’incorporar 
els serveis a la xarxa pública. 

FUNDARPAL ha seguit amb projectes de 
suport a les persones i de col·laboració 
amb institucions, cedint espais per al 
desenvolupament de l’Escuela de Oficios i 
creant espais d’acollida com, per exemple, 
l’Hotelito Solidario.

L’estiu de 2016 es va iniciar el projecte 
«Empoderamiento integral de la mujer». 
Palacagüina no és aliena a la problemàtica 
generada pel masclisme, que fa que la 
majoria de les dones estiguin subocupades, 
en gran part, les que viuen a les 22 comu-
nitats rurals. La majoria han aconseguit 
uns estudis bàsics i fins i tot algunes han 
estudiat carreres professionals, però no 
poden accedir als escassos llocs de treball 
per problemes de desplaçament, o de su-
peditació masclista les que tenen parella, o 
per manca d’autonomia les que són mares 
solteres… Tanmateix, per sobre de totes 
aquestes discriminacions estructurals, a 
Nicaragua la dona s’ha erigit en un dels 
pilars fonamentals de l’economia nacional i 
aporta més del 40% del PIB. La majoria ho 
fan incorporades al sector de treballadores 
per compte propi, sense drets laborals ni 
regulació social ni suport financer.

Les accions del projecte van orientades, en 
primer lloc, cap a l’apoderament de dones 
que viuen diverses formes de discrimina-
ció, amb la voluntat explícita que avancin 
cap a la seva igualtat efectiva i el seu ple 
desenvolupament, tant des de la dimensió 
individual com col·lectiva en els àmbits de 
la formació, l’apoderament i la incidència. 

Però també hi ha un segon objectiu adreçat 
al reconeixement, el respecte, la protecció 
i la garantia dels drets humans individuals 
i col·lectius en totes les seves dimensions 
i d’acord amb les seves respectives com-
petències.

Tot el procés comporta necessàriament 
la cerca de complicitats i la participació 
activa dels homes en aquesta presa de 
consciència sobre el dret de les dones a 
participar en els afers que les afecten. Cal-
drà fer paleses la importància i la millora 
per a la vida familiar i de la comunitat que 
la pràctica de relacions més equitatives, 
horitzontals i participatives comporta.
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Projectes educatius entre escolars

Hi ha dos projectes que han posat en 
comú activitats fetes als centres escolars 
d’Educació Primària de les dues localitats, 
més enllà de correspondència i xerrades.

L’any 2011 es van programar unes jornades 
centrades en les arts i va sorgir el projecte 
«Peus que caminen i mans que uneixen». 
Es va fer un recull de fotos de nens i nenes 
de Palacagüina i Arbúcies i es va ajuntar en 
un mural que es va exposar públicament en 
el marc de la celebració del 25è aniversari 
de l’agermanament.

Però sens dubte el projecte més emblemà-
tic és el «Vení y contame» iniciat el 2015 
i que una vegada ampliat i aprofundit se 
segueix portant a terme. Parteix del con-
cepte d’anada i tornada centrant-se en el 
coneixement i la interpretació de contes i 
llegendes de les dues cultures i la posterior 
elaboració de nous relats per part dels 
alumnes, tot complementat amb tallers 
de dibuix, jocs i cançons.

La col·laboració de la brigada d’aquell 
any va ser fonamental, aprofitant que a 
Centreamèrica el calendari és lectiu du-
rant l’estiu. La brigada va fer un taller de 
contes a dues escoles de les comunitats de 
Palacagüina, la de Ducualí i la de Cusmají. 
Aquests contes van editar-se, per poder 
formar part de la biblioteca d’aquestes 
escoles, així com per a la biblioteca de les 
escoles d’Arbúcies (Dr. Carulla i Vedruna ) i 
la biblioteca municipal. Aquest projecte es 
va fer amb l’assessorament de l’associació 
«Vínculos, Estelí». 

A partir de la tardor següent, els alumnes 
de les dues escoles arbucienques es 
van engrescar llegint els contes nicara-
güencs i van crear-ne de nous, a partir 
de les nostres tradicions, amb l’objectiu 
d’editar-los i enviar-los a les escoles de 
Palacagüina. 

Finalment exposarem el darrer projecte de 
casal d’esplai que les brigades d’enguany 
portaran a terme. Sorgeix, com en altres 
ocasions, per la necessitat d’organitzar acti-
vitats extraescolars per als nens i nenes de 
Palacagüina, ja que, per falta de formació 
i de recursos, no hi ha professionals del 
món de l’educació fora de les hores lectives 
que desenvolupin dinàmiques pròpies del 
lleure. Això provoca que es perdi la possi-
bilitat de fomentar valors, relacions entre 
iguals, etcètera, més enllà de l’escola. A 
Nicaragua, com en altres països llatinoa-
mericans, l’escola té dos torns de jornada 
única en el qual els nens i nenes van al 
torn de matí (de les 8.00 a les 13.00 h) 
o bé al de la tarda (de les 13.00 a les 
18.00 h). Hi ha programades dinàmiques i 
activitats de lleure, esportives, artístiques, 
etc., distingint per edat, espai i material 
necessari, entre altres elements. Per altra 
banda, des de fa anys, en els casals d’es-
tiu d’Arbúcies s’acostuma a participar en 
una jornada d’activitats nicaragüenques, 
normalment a l’entorn de la celebració de 
l’aniversari de l’agermanament. 

Projecció de futur

Aquest és un resum de més de tres dè-
cades d’experiència solidària, modesta, 
però solida per estar ben viva actualment 
i engrescadora per projectar-se al futur. 
En aquests anys el món ha canviat molt 
en un sentit que mai havíem desitjat. La 
concentració inadmissible de la major part 
de la riquesa a mans d’una minoria (1% 
de la població), els problemes ambientals 
que destrueixen l’equilibri global del 
planeta, l’expansió de noves formes de 
violència i la multiplicació exponencial 
de refugiats ens han posat en escenaris 
d’extrema gravetat, com l’augment de la 
xenofòbia. Lluny d’aconseguir millores 
en drets a països que no els tenien, els 
estem perdent on s’iniciava un benestar. 
En conjunt, hi ha hagut un retrocés dels 
drets humans.



Però això no és motiu per defallir, al contra-
ri. Conèixer un altre món obre perspectives 
vitals noves; compartir valors, més que no 
pas béns materials, enriqueix a tothom. I 
tenir ferms companys de lluita, ni que sigui 
a 9.000 km de distància, referma tots els 
compromisos. 

Però hem d’anar alerta. La cooperació 
internacional a gran escala, després de sis 
dècades, no ha ajudat a reduir diferències, 
més aviat ha enquistat dependències al 
Sud i ha alleugerit la mala consciència 
dels ciutadans del Nord.

En aquest panorama desolador, els ager-
manaments solidaris apareixen com un 
dels mals menors de la cooperació. D’en-
trada, l’espontaneïtat i la voluntarietat 
de l’agermanament relliga tota l’acció 
cooperadora amb la quotidianitat i neces-
sitat de les parts. És impensable que un 
agermanament visqui sense unes relacions 
estables i sovintejades entre els actors que 
interaccionen, es coneixen, intercanvien 

permanentment i, fins i tot, debaten sobre 
l’acció solidària, els seus objectius i els 
mecanismes d’aplicació. 

Els agermanaments són una de les poques 
vies en què la solidaritat circula en el doble 
sentit i a través de la qual pot haver-hi en-
riquiment per ambdues parts. Les brigades 
solidàries, la major part vinculades als 
agermanaments, són l’expressió més eficaç 
d’aproximació entre dues realitats diferen-
ciades, però compromeses a l’intercanvi 
solidari de recursos i, sobretot, de valors. 

No és pas agosarat afirmar, doncs, que 
l’agermanament solidari és un dels pocs 
mecanismes de cooperació que pot esde-
venir una expressió real de la solidaritat 
autèntica, entesa i practicada, com diu 
Pere Casaldàliga, com la defensa, la reivin-
dicació i la implementació de la justícia. 

Apoderament de la dona.
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La guerra del Golf (1990-1991) va generar un intens moviment socialpacifista en contra 
de les guerres i a favor de la pau. Al Pla de l’Estany es constituí un col·lectiu nascut, bàsi-
cament, en l’entorn educatiu.

Agermanament del Pla de l’Estany amb 
comunitats de Morazán (El Salvador)

  MARIONA CALLÍS I FIGUERES
Cooperant i membre de Banyoles Solidària

Banyoles (Pla de l'Estany)

JOSEP CALLÍS I FRANCO
Coordinador de la cooperació de Banyoles 

Solidària a El Salvador
Banyoles (Pla de l'Estany)

L’agermanament

A poc a poc els membres d’aquest col-
lectiu del Pla de l’Estany, que no tenia 
cap base legal que l’aixoplugués, es van 
anar integrant en altres formacions i col-
lectius diversos o bé participaren en la 
creació de noves entitats com és el cas 
de Banyoles Solidària (BS), el 1995, que 
entomà com a objectiu la col·laboració 
amb comunitats del Tercer Món a partir 
d’agermanaments solidaris, així com el de 
potenciar la sensibilització i conscienciació 
vers la justícia social entre els ciutadans 
del Pla de l’Estany.

Avalats per les moltes dinàmiques que es 
movien a les comarques gironines en l’ajut 
solidari a Nicaragua, el 1995 s’estableix un 
agermanament amb Condega, i el 1996, a 
conseqüència de l’estada d’un dels mem-
bres de BS a El Salvador portant a terme, 
sobre el terreny, el projecte que coordinava 
la Universitat de Girona per capacitar els 
educadors populars de la comunitat Segun-
do Montes1 arribats del camp de refugiats 

1. La Comunitat Segundo Montes es va constituir en 

record i homenatge al jesuïta Segundo Montes, natural 

de Valladolid. Fou un dels sis jesuïtes assassinats a la 

Universidad Centroamericana (UCA) d’El Salvador. La 

comunitat pertany al municipi de Meanguera, al depar-

tament de Morazán. Està constituïda per cinc assenta-

ments: San Luis, Hatos I; Hatos 2; Barrial, i Quebracho, 
que en conjunt acullen unes set mil persones.



de Colomoncagua (Hondures), s’iniciaran 
els agermanaments de municipis del Pla de 
l’Estany (Banyoles, Porqueres, Fontcoberta) 
amb la comunitat de Segundo Montes i 
Meanguerai, i posteriorment amb altres 
comunitats de Morazán. El projecte de 
cooperació es planificà conjuntament amb 
el SILEM (Sistema Local de Educación de 
Meanguera), que des de l’inici ha actuat 
de contrapart de BS a El Salvador.

Objectius i planificació

L’ànima i dinamitzadora clau del SILEM 
serà Mercedes Ventura Blanco,2 i a la 
seva mort (2008), serà la seva filla, Lelin 
Ventura, qui continuarà el lideratge. Ja en 
el camp de refugiats de Colomoncagua, 
Mercedes Ventura havia estat la líder i co-
ordinadora del procés educatiu de formació 
dels infants del campament i de l’alfa-
betització dels adults i dels combatents 
de la guerrilla. Serà ella qui aconseguirà 
que la cooperació internacional posi els 
ulls i l’atenció en la comunitat Segundo 
Montes pel procés organitzatiu, barreja 
d’anarquisme, socialisme i teologia de 
l’alliberament, i amb qui s’establiran els 
plans d’ajut i d’actuació. 

La comunitat amb el SILEM i Mercedes 
Ventura al davant té clar que, per poder 
sortir del subdesenvolupament i fer front 
als intents de desarrelament que intenta 
el govern salvadorenc, només ho podran 
aconseguir a partir d’una educació que pro-
porcioni coneixements profunds i capacitat 
crítica als seus ciutadans. Sota aquestes 
premisses el projecte de cooperació entre 
SILEM i BS, s’estableix a curt i llarg ter-
mini concretant-se, a grans trets, en sis 
direccionalitats essencials:

2. Mercedes Ventura Blanco fou una important líder de 
l’FMLN tant durant la guerra com en el procés del re-

torn. Assumí el lideratge educatiu i de la defensa de la 

dona. Va morir, juntament amb la seva companya del 

SILEM, M. Eugenia Hernández, el 8 de juliol de 2008 

en un tràgic accident quan acompanyaven uns mestres 

d’una brigada que hi havia anat a cooperar. 

a) Cooperació en el desenvolupament 
educatiu de la comunitat.

b) Suport a l’emancipació i apoderament 
de les dones.

c) Ajut als sectors socials més necessitats 
(avis).

d) Potenciació de la identitat i ajut a les 
comunitats lenques.

e) Dinamització dels joves i implemen-
tació del seu compromís social.

f) Ajut al desenvolupament cultural i 
econòmic.

Si bé al llarg d’aquests anys es va treballant 
en totes direccions, la prioritat es va centrar 
a potenciar l’ajut en el camp educatiu, i 
serà en aquest en el qual ens centrarem en 
aquest escrit, deixant de banda les altres 
línies de cooperació.

El projecte educatiu

La cooperació educativa es va plantejar 
en base a una acció de prioritats planifi-
cats seqüencialment a curt i a llarg termi-
ni. De manera extractada foren:

a) Adequació de les escoles per tal que reu- 
nissin les condicions higièniques, de 
salubritat i qualitat que possibilitessin 
el seu ús com a centres educatius de 
qualitat. Aquest objectiu es plantejà 
cronològicament en:

Mercedes Ventura.
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• Adequació i millora de les escoles 
existents.

• Construcció d’escoles en comunitats 
i assentaments on no n’hi havia.

• Potenciació dels intercanvis perso-
nals i professionals.

• Programa de beques educatives per 
a infants i joves.

• Dotació de material pedagògic.

b) Creació de centres que atenguin ne-
cessitats educatives desateses. 

En el moment que s’inicia l’agermanament, 
les escoles existents en els cinc assenta-
ments no eren més que barracons construïts 
amb els taulons que havien transportat 
des de Colomoncagua. Totes estaven en 
perill de caure i la pluja, el vent i la pols 
hi entraven pertot arreu. No es disposava 
de cap tipus de serveis higiènics ni tampoc 
d’aigua potable. En aquest marc es comen-
çà a substituir-les per noves escoles d’obra 
i quan aquest canvi va ser efectiu s’inicià la 
construcció d’escoles en entorns i colònies 
de la comunitat on no n’hi havia (Aguas 
Frías, Aguas Zarcas). De manera prioritària, 
i disposant ja els cinc assentaments de la 
comunitat Segundo Montes de les escoles 
en condicions adequades, en la nova fase 
d’actuació es va prioritzar la construcció 
de guarderies ja que, alhora, permeten 
que les mares puguin cercar alternatives 
de treball per millorar l’economia familiar. 
La propietat i gestió de les guarderies és 
del SILEM, que en té cura i responsabilitat 
total en el manteniment, en el personal i 
en l’alimentació dels infants, motiu pel 
qual necessitava un vehicle, pick-up, que 
els fou lliurat dins aquest mateix projecte, 
i en molts moments, a més, rebé suport 
econòmic per complementar el salari de 
les «mares cuidadores» de les guarderies.

Una vegada se soluciona, mínimament, 
la dotació d’escoles als assentaments i 
colònies de la Segundo, l’acció s’amplià 
a altres poblacions del nord de Morazán 

que no disposaven de centres educatius o 
de guarderies, com San Fernando o Torolai 
Guatajiagua. A l’assentament de San Se-
bastián de Guatajiaguahi hi resideix una 
nombrosa tribu lenca, i a part de la cons-
trucció d’una guarderia per als seus infants, 
on es treballa per preservar la seva llengua 
i cultura, es va comprar la terra on tenien 
aixecats els seus habitatges i d’on se’ls volia 
expulsar donat que no tenien els papers que 
els confirmaven com a propietaris legals 
de les terres en les quals, des de sempre, 
havien viscut els seus avantpassats. Avui, 
amb la compra que efectuàrem al govern 
municipal, cadascuna de les famílies lenca 
és propietària de la terra on viu. 

L’actual projecte 2017-18 es fa a Nahu-
aterique (Hondures), on hem iniciat la 
construcció d’una escola. És un territori 
rural, empobrit, muntanyós i allunyat de les 
capitals i que resta molt desatès de serveis 
bàsics (educació, sanitat…) per part de les 
administracions polítiques a conseqüència 
dels acords derivats de l’anomenada Guer-
ra del Futbol (1969) entre El Salvador i 
Hondures, que va determinar que aquest 
territori, que era salvadorenc, passés a ser 
hondureny. Encara avui una gran majoria 
dels seus pobladors són salvadorencs, mo-
tiu pel qual el govern hondureny s’interessa 
poc per ells, i el salvadorenc no pot fer-hi 
res. Des del 2010 i a iniciativa de Lelin 
Ventura s’hi participa amb una brigada 
mèdica on, mensualment, un col·lectiu 
de metges i joves s’hi desplaça i atén les 
necessitats sanitàries i on BS dota econò-
micament per a medicaments.

A partir de 2011 es va iniciar el projecte 
d’atendre àmbits educatius desatesos. 
El primer projecte fou el de construir un 
centre d’educació especial, «La Escueli-
ta», ubicat a la Segundo Montes, per a les 
comunitats del nord de Morazán, un dels 
primers al país.

El projecte constructiu portat a terme al 
llarg de 21 anys de cooperació ha permès 



inaugurar 10 centres educatius que han 
possibilitat la millora i l’atenció educativa 
dels infants i joves, a les seves famílies i a 
la comunitat en general. Projecte del qual 
ens sentim plenament orgullosos.

Agermanaments escolars i intercanvis 
personals

El projecte incideix en quatre línies d’ac-
tuació: a) intercanvis escolars, b) dotació 
de beques d’estudi, c) relacions oficials, 
i, d) intercanvis professionals.

a)  Intercanvis escolars. Es formalitza-
ren i signaren (1997) els convenis 
d’agermanament entre escoles de la 
comarca i les escoles dels cinc assenta-
ments de la comunitat. Factor clau per 
a aquesta interrelació era l’intercanvi 
epistolar. Si bé inicialment, tot i les 
grans dificultats per poder realitzar 
aquest intercanvi que sempre depenia 
de la possibilitat que algú es despla-
cés, durant uns anys aquesta relació 
va funcionar amb una certa fluïdesa 
i continuïtat, però a poc a poc es va 
anar refredant i avui ja no existeix. Un 

moment especial que ajudà a intensifi-
car aquesta relació va ser (1998) quan 
una nena de la comunitat, la Lupita, 
vingué a passar una temporada i assistí 
a les escoles presentant i explicant una 
filmació que s’havia fet per a aquesta 
ocasió: Un dia en la vida de Lupita i 
Adam. Cal destacar, dins el projecte, 
les propostes didàctiques que les es-
coles prepararen per portar a terme 
anualment i en cadascuna d’elles, 
unes jornades d’agermanament que 
en alguns casos, com en el cas de 
l’escola de Mata-Porqueres, implicà 
l’Ajuntament, el qual integrà aquestes 
activitats com a projecte de ciutat. 

b)  Dotació de beques d’estudi. És actu-
alment el projecte més important de 
potenciació de relacions personals. Les 
dotacions són fetes per famílies del Pla 
de l’Estany. Al llarg dels anys ha bene-
ficiat centenars de nois i noies de dife-
rents comunitats del nord de Morazán. 
Inicialment s’enfocà a possibilitar que 
en acabar la Primària poguessin anar a 
l’institut. Avui, després que els estudis 
de Secundària hagin estat assumits 
pel govern, la finalitat és doble: d’una 

Nens a escoles de l'assentament de San Luis (Segundo Montes), 1996.
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banda, beques destinades a poder anar 
a la universitat, i de l’altra, possibilitar 
l’assistència a «La Escuelita» amb be-
ques que sufraguen el desplaçament i 
la medicació i l’alimentació si cal. El 
projecte integra, a més, un intercanvi 
epistolar entre el SILEM, els becats 
universitaris o l’AMPA de La Escuelita 
amb les famílies becadores. Aquesta 
interrelació i comunicació és un fort 
element de conscienciació per a tots 
nosaltres.

c)  Relacions oficials. També dins d’aquest 
projecte d’interrelacions personals 
cal remarcar per la incidència sobre 
les nostres poblacions, les relacions 
de caràcter oficial. Els representants 
del SILEM i d’alcaldies (Meanguera, 
Jocoaitique, Torola) han estat en sis 
ocasions al Pla de l’Estany; el 1997 
es van signar els compromisos d’ager-
manament. En cada ocasió que han 
estat de visita han exposat la situació 
de la comunitat, el departament i el 
país amb conferències obertes a la po-
blació i entrevistes a ràdio i televisió. 
A la inversa, representants municipals 
dels nostres ajuntaments han anat a 
la comunitat en dues ocasions per co-
nèixer in situ la seva realitat i poder 
sentir que ells són una ampliació dels 
nostres pobles.

d)  Intercanvis professionals. Al llarg 
d’aquest període, en sis ocasions dotze 
mestres de la comunitat en grups d’un, 
dos o tres mestres en cada intercanvi, 
han vingut a fer estades a les nostres 
escoles per veure’n l’organització i la 
metodologia. També des d’aquí s’han 
fet brigades de cooperació que es des-
placen a la comunitat per col·laborar 
amb les escoles i guarderies o per fer 
estudis de camp que permetin detec-
tar problemes i actuar al respecte. 
En aquesta direcció cal destacar, per 
exemple, el treball fet per analitzar el 
grau d’analfabetisme. A partir d’aquí 
es va organitzar des del SILEM una 
campanya d’alfabetització (2012-

13), amb la implicació dels becats i 
d’altres joves. Un altre exemple seria 
la investigació feta sobre els infants 
amb minusvalideses existents a la co-
munitat i rodalies, prèvia a la creació 
de La Escuelita. Fins avui més de 50 
persones s’hi han desplaçat.

Fruit d’aquests agermanaments escolars, 
en els inicis, i quan els educadors populars 
sobrevivien gràcies a l’aportació salarial que 
lliurava el Fons Català, en algun moment 
en què el Fons no va poder aportar l’import, 
els mestres de la comarca aportaren l’ajut 
necessari per donar-los la mensualitat.

I després de 20 anys...

És evident que des d’una perspectiva ma-
terial els resultats obtinguts són excel·lents 
per les millores de què avui gaudeixen la 
comunitat i els seus ciutadans.

Signatura d'agermanaments escolars amb directors 
d'escoles del Pla de l'Estany.



És en el camp d’anada i tornada de les 
relacions humanes on els resultats no són 
tan positius. Els anys refreden, a poc a 
poc, la intercomunicació i l’interès inicial, 
tant a nivell municipal com d’escoles com 
purament personal. En aquesta pèrdua 
d’intensitat del compromís cal tenir en 
compte que la crisi econòmica que ens ha 
afectat ha influït molt a centrar l’atenció 
a les necessitats que ens envolten i veure 
les de les comunitats agermanades com 
a necessitats secundàries. Tampoc es pot 
infravalorar que la pèrdua de Mercedes 
Ventura i la Lelin com a coordinadores del 
projecte ha tingut una gran repercussió, 
situació que avui, amb un nou equip, mira 
de corregir-se per tal de tornar a viure amb 
més força el sentit de l’agermanament.

Sí que és important, però, de remarcar que 
avui Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, i 
Catalunya, són presents en la vida d’un 
bon grapat de comunitats del nord de 
Morazán i, a la inversa, Segundo Montes, 
Meanguera, Guatajiagua… (El Salvador) 
ho són en molts dels ciutadans del Pla de 
l’Estany. I no pot obviar-se el fet que per 
a totes les persones brigadistes s’ha creat, 
tal com totes elles declaren, un abans i 
un després en la seva vida i en les seves 
concepcions de vida. 

Davant aquestes realitats resulta essen-
cial seguir aprofundint i treballant des 
de l’òptica dels agermanaments, ja que 
es demostra que és la forma més eficient 
de la cooperació solidària, i resulta ser, 
també, la millor eina per incidir en les 
consciències de la nostra pròpia comunitat 

i ajudar a transformar-les en l’àmbit de 
la solidaritat.

Hem après molt de la capacitat, l’entrega 
i la generositat de les persones de la co-
munitat, i de manera especial de les que 
han estat líders del SILEM: Mercedes 
Ventura Blanco, M. Eugenia Hernández 
i Lelin Ventura, les quals han dedicat les 
seves vides a aconseguir que la seva soci-
etat avanci en pro del desenvolupament a 
través de l’educació. I hem vist com amb 
fe i il·lusió s’engresca la comunitat i els 
joves a comprometre’s pels altres.

Com deia Mercedes: «Soy lo que soy porque 
la comunidad me lo dio y me protegió, por 
lo que debo a la comunidad todo lo que soy 
y debo retornarle lo que ella me dio». Tot 
un exemple de compromís desinteressat i 
de donació als altres.

Per saber-ne més

CaGan, S.; caGan, B. (1993). El Salvador, 
la tierra prometida. Ediciones Arcoi-
ris. El Salvador.

callíS Franco, J.; callíS FiGuereS, J.; Gar-
cía coSta, X. (1997). «Una vivència 
en el camí de la utopia» (I, II, III, 
IV). Revista de Banyoles. Banyoles.

eQuipo Maíz (2008). Historia de El Sal-
vador (7a edició). Equipo Maíz. San 
Salvador.

Iraheta, a. Marín, A. P. (2004). El siste-
ma educativo de la Comunidad Se-
gundo Montes: Su situación actual 
y perspectivas. Período 1997-2003. 
Documento de sistematización. SI-
LEM. Segundo Montes (El Salvador).

“DES D’UNA PERSPECTIVA MATERIAL 

ELS RESULTATS OBTINGUTS SÓN 

EXCEL·LENTS PER LES MILLORES DE 

QUÈ AVUI GAUDEIXEN LA COMUNITAT 

I ELS SEUS CIUTADANS”
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PersPectiva escolar
recomana

Articles publicats a la revista 
PersPectiva escolar

«Calidoscopi de cooperació». [Diversos 
articles]. A: núm. 276 (juny 2003), 
p. 2-71.

Tort, Antoni. «L’art d’educar i l’art de 
viure. Comiat de Rebeca Wild». 
A: núm. 385 (gener/febrer 2016), 
p. 68-69.

Llibres

AlMendroS, Herminio. La Escuela moder-
na: ¿reacción o progreso? La Habana: 
Ciencias Sociales, 1985.

Blat GiMeno, Amparo. Herminio Almen-
dros Ibáñez: Almansa, 1898 - La Ha-
bana, 1974. Almansa: Ayuntamiento 
de Almansa, 1998 (Cuadernos de 
Estudios Locales; 13).

BoSch, Eulàlia. Blue Blue Elefante: Las 
voces de una escuela = The voices of 
a school. Minas (Uruguai): Blue Blue 
Elefante [2014].

coSta Jou, Ramón. Patricio Redondo y la 
técnica Freinet. Mèxic, D. F.: SepSe-
tentas, 1974.

Freire, Paulo. La educación como prácti-
ca de la libertad. 11a ed. Madrid: Si-
glo XXI, 2002 (Educación Siglo XXI).

— Pedagogía del oprimido. Madrid: Si-
glo XXI, 1973.

— Pedagogía de la esperanza: Un reen-
cuentro con la pedagogía del oprimi-
do. Mèxic: Siglo XXI, 1993 (Educa-
ción Siglo XXI).

FriSch, Pablo; Stoppani, Natalia (comp.). 
Hacia una pedagogía emancipatoria 
en nuestra América: Miradas, expe-
riencias y luchas. Buenos Aires: Edi-
ciones del CCC - Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini, 2014.

Galeano, Eduardo. Patas arriba: La es-
cuela del mundo al revés. 3a ed.  
Madrid: Siglo XXI,1999.

Huerta, Ricard. Mujeres maestras: Iden-
tidades docentes en Iberoamérica. 
Barcelona: Graó, 2012 (Micro-macro 
referencias. Formación profesional 
del profesorado; 37).

Ideario pedagógico de Patricio Redondo 
Moreno. Mèxic: Trueba, 1990.

Infancia, derechos y educación en 
América Latina. Clementina Acedo 
[et al.]. Donostia: Erein, cop. 2010 
(Espacio universitario Erein; 26).

JiMénez Mier, Fernando. Un maestro sin-
gular: Vida, pensamiento y obra de 
José de Tapia B. Mèxic: Fernando Ji-
ménez Mier y Terán, 1996.

Miguel Soler: Lecciones de un maestro. 
Montevideo: Codicen, 2009.

Nuevos maestros para América Latina. 
Ricardo Cuenca, Nicole Nucinkis, 
Virginia Zavala (compiladors). Ma-
drid: Morata; Cochabamba: GTZ: 
onn: Inwent, 2007.

Orlando Pineda Flores: Aproximación 
biográfica. Sebas Parra (coord.). Giro-
na: Mestres 68, 2007.

Peralta ESpinoSa, María Victoria. Los prime-
ros jardines infantiles en Latinoaméri-
ca: Primera parte: Los casos de Argen-
tina, Nicaragua y Chile en el siglo xix: 
En el bicentenario de los países latino-
americanos. Santiago de Xile: Univer-
sidad Central. Facultad de Ciencias de 
la Educación: Instituto Internacional 
de Educación Infantil, 2009.

Pineda FloreS, Orlando; Parra, Sebas. 
El sueño que fue: Un relato sobre la 
alfabetización en Nicaragua. Girona: 
Managua: Asociación de Educación 
Popular Carlos Fonseca Amador: 



Amb la col·laboració de la BIBLIOTECA ROSA SENSAT

Ajuntament de Girona: Diputació de 
Girona, 2014.

Soler Roca, Miquel. Educació, resis-
tència i esperança. Barcelona: Rosa 
Sensat, 2015.

— Reflexiones generales sobre la educa-
ción y sus tensiones. Lleida: Milenio, 
2004.

— Réplica de un maestro agredido: Edu-
car en Uruguay: De la construcción 
al derribo, de la resistencia a la espe-
ranza. Montevideo: Trilce, 2005.

El Pensamiento pedagógico del siglo xx y 
la acción educativa del siglo xxi. Marc 
Pallarès Piquer (coord.). Barcelona: 
Octaedro, 2016.

Wild, Rebeca. Educar para ser: Viven- 
cias de una escuela activa. Barcelo-
na: Herder, 1999.

— Aprender a vivir con niños: Ser para 
educar. Barcelona: Herder, 2007. 

Articles de revistes

Andrade Oliveira, Dalila; FeldFeBer, My-
riam. «El derecho a la educación en 
América Latina: un análisis de las po-
líticas educativas en la historia recien-
te de Brasil y Argentina». A: Educació 
i història: Revista d’història de l’edu-
cació, núm. 27 (2016), p. 107-133.

«Educación en Latinoamérica: Una mira-
da al futuro» [diversos articles].  
A: Cuadernos de Pedagogía, núm. 
308 (desembre 2001).

«Educación y conocimiento: Una nueva 
mirada» [diversos articles]. A: Revista 
Iberoamericana de Educación, núm. 
30 (setembre/desembre 2002),  
p. 25-217.

Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. 
Madrid: Siglo XXI, 2009.

Galeano, Eduardo. Patas arriba: La es-
cuela del mundo al revés. Madrid: 
Siglo XXI, 2000.

Infancia Latinoamericana [recurs elec-
trònic]: revista digital de l’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat. Revista 

electrònica. Núm. 1 (abril 2011). 
Barcelona: Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2011.

MarQuèS, Salomó. «L’Escola Renovado-
ra de Catalunya se’n va a l’Exili». 
A: Social and Education History, 
vol. 5, núm. 3 (octubre 2016). Dis-
ponible a: <http://www.redalyc.org/
html/3170/317047769002/> [con-
sulta 21-09-2017].

pineda, Orlando; parra, Sebas. El sueño que 
fue. Anglès: Pagés-AEPCFA, 2014.

Soler Mata, Joan. «Entre Europa i Amèri-
ca Llatina: Adolphe Ferrière i l’Escola 
Nova a Barcelona». A: Temps d’Edu-
cació, núm. 35 (2n semestre 2008), 
p. 229-248. 

Soler, Miquel. Reflexiones generales sobre 
la educación y sus tensiones. Monte-
video: AELAC - QuEduca, 2003.Wild, 
Mauricio. 

Wild, Rebeca. Educar para ser: Vivencias 
de una escuela activa. Barcelona: Her-
der, 2007.

 

Pel·lícules

Allende, en su laberinto (2014). Dir.: 
Miguel Littin.

Alsino y el cóndor (1982). Dir.: Miguel Littin.
Bajo fuego (1983). Dir.: Roger Spottiswoode.
Leo y la vida (2017). [Doc.]. Dir.: Juli Suárez.
Nicaragua, no pasarán (1983). Dir.: Da-

vid Bradbury.
Romero (1989). Dir.: John Duigan.
Salvador (1986). Dir.: Oliver Stone.
Salvador Allende, vive en la memo-

ria (2004). [Doc.]. Dir.: Patricio 
Guzmán.

Sandino (1990). Dir.: Miguel Littin.
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Escola
Partint d’un article periodístic que feia referència a les taxes sobre begudes 
ensucrades vàrem preparar una experiència transversal treballant competèn-
cies bàsiques de diferents àmbits per incidir en la problemàtica de l’obesitat i 
el sobrepès, i conscienciar els nostres alumnes de la necessitat de millorar els 
seus hàbits alimentaris .

Begudes ensucrades i obesitat

ALBERT PEDRO FONT
Catedràtic de Biologia i Geologia 

a Secundària

AINA SOLÀ RODRIGO
Professora de Física i Química

a Secundària

MERCÈ VALERO FERRANDO
Professora de Biologia i Geologia

a Secundària

Institut Antoni Pous i Argila
Manlleu (Osona)

El perquè de fer-ho

L’obesitat i les malalties associades poden 
reduir la qualitat i l’esperança de vida 
de les persones, d’aquí que preocupin 
tant els serveis de salut i la societat en 
general (La Marató de TV3, 2015). Una 
millora en els hàbits alimentaris ajudaria a 
reduir el problema. D’altra banda, l’actual 
realitat socioeconòmica ha comportat una 
davallada en la qualitat dels aliments que 
consumim: procurem que siguin els més 
barats, que, alhora, acostumen a ser els 
que contenen més sucres i més greixos per 
satisfer més ràpidament la gana.

També l’obesitat i el sobrepès són i han 
estat un fenomen omnipresent per a un 
important sector de la població juvenil 
que en l’actualitat afecta, sobretot, els de 
procedència de famílies amb una econo-
mia més precària. Per això la majoria de 
centres educatius tracten aquesta proble-
màtica amb xerrades d’orientació, tallers 
de sensibilització o d’altres formats amb 
més o menys intensitat, llevat dels casos 



més greus, en què es dona una atenció 
més personalitzada.

Què volíem aconseguir?

Volíem incidir en la millora dels hàbits 
alimentaris dels nostres alumnes a partir 
del currículum d’Experimentals. L’excusa 
va aparèixer en llegir la notícia del diari 
El País de 5 de març de 2013, el titular 
del qual deia: «Els EUA pressionen Mas 
contra la taxa antiobesitat a les begudes 
ensucrades», la lectura del qual seria el 
punt de partida.

En el projecte havien d’intervenir tots els 
professors del nostre departament que im-
partissin assignatures comunes de l’àmbit 
de ciències d’ESO per poder incidir en el 
màxim nombre d’alumnes per tal de cons-
cienciar-los de la relació entre les begudes 
ensucrades i l’obesitat.

Havia de ser una experiència transversal, 
on es volia fomentar el treball en equip, 
l’esperit crític i la incorporació de mitjans 
digitals a partir d’una realitat quotidiana 
propera. Els alumnes havien de ser els 
protagonistes del seu procés d’aprenen-
tatge i dels passos que havien d’anar fent 
durant la tasca. Es va respectar el ritme de 
treball de cada grup i la seva autonomia. 
Per tot això es treballarien les competèn-
cies bàsiques de diferents àmbits, com 
les del lingüístic (dimensió comunicativa 
concretada en la comprensió lectora), del 
cientificotecnològic (dimensió indagació de 
fenòmens naturals i de la vida quotidiana i 
dimensió salut), i de diferents dimensions 
del digital, de l’aprendre a aprendre o del 
d’autonomia i iniciativa personal. 

Com ho vàrem fer?

L’experiència incloïa els alumnes de 1r, 2n 
i 3r d’ESO i es treballaria en grups de 2 o 

Gràfics elaborats per un grup d'alumnes de 1r d'ESO.
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3 alumnes. El punt de partida comú fou 
la lectura de l’article periodístic utilitzant 
l’estratègia de fer-se preguntes (Calero, 
2011) que consisteix a fer-les abans, du-
rant i després de la lectura, les quals serien 
la base de la recerca que haurien de dur 
a efecte. La llista de preguntes va ser tan 
gran en cadascuna de les classes, que es 
van haver de seleccionar aquelles preguntes 
que tinguessin relació amb el temari cor-
responent a aquell curs. Amb el benentès 
que la resta de preguntes segurament les 
tractarien els altres cursos i hi hauria una 
posada en comú final, de manera que la 
majoria de preguntes acabarien trobant la 
seva resposta. Cada grup hauria d’elaborar 
una presentació de diapositives que aca-
barien exposant als companys del seu grup 
classe i alguns a altres grups. 

1r d’ESO

De les preguntes que van proposar, varen 
seleccionar aquelles que els permetessin 
de fer una enquesta sobre hàbits alimen-
taris que es passaria als alumnes de 1r 
d’ESO. Cada grup havia de triar un parell 
de preguntes de l’enquesta i amb els 
resultats obtinguts i amb l’ajut d’un full 
de càlcul havien de fer un diagrama de 
sectors, l’anàlisi dels resultats i les con-
clusions que inclourien en la presentació 
de diapositives. L’avaluació es va portar a 
terme fent un seguiment de les diferents 
fases del treball i d’una rúbrica.

2n d’ESO

A part de la lectura de l’article van visionar 
el documental Nutrició, buscant l’equilibri. 
L’estratègia per respondre les preguntes 
seleccionades es va fer amb una revisió 
d’etiquetes de les begudes, una recerca 
sobre els diferents sucres i edulcorants, i 
amb unes pràctiques de laboratori sobre 
la densitat per comprovar la concentració 
de sucre de les begudes. A partir de les 
informacions i dades obtingudes es van 
elaborar les conclusions. L’avaluació es va 
realitzar fent un seguiment de les diferents 
fases del treball i de la presentació. Cal 
destacar que en la recerca sobre edulco-
rants alternatius al sucre van anar a parar 
a l’estèvia. Com que al mateix carrer del 
centre hi ha una botiga especialitzada en 
productes elaborats amb estèvia, es va 
anar a fer una enquesta als responsables 
de la botiga.

Pràctica de densitat, 2n d'ESO.



3r d’ESO

En aquest nivell, les respostes a les pre-
guntes escollides havien d’aportar nous 
coneixements i per això calia prioritzar les 
preguntes que feien referència a l’obesitat. 
Cada grup va triar un parell de preguntes 
seguit d’una recerca d’informació per acabar 
fent la presentació. Respecte a l’avaluació, 
a més de fer com els altres grups es va intro-
duir una autoavaluació i una avaluació dels 
companys del grup a partir d’una rúbrica.

Com valorem l’experiència?

Hem constatat que els alumnes han tre-
ballat més motivats en contextualitzar el 
contingut de l’assignatura amb la vida 
quotidiana. També han posat més cura a 
l’hora de presentar el que estaven fent ja 
que sabien que després ho haurien d’ex-
plicar a companys d’altres cursos. Caldrà 
valorar com ha incidit en la millora dels 
seus hàbits alimentaris.

Pel que fa als professors, el fet de treballar de 
manera conjunta ens ha enriquit com a docents.

Per saber-ne més

arce, Begoña. «La Sanitat anglesa de-
mana gravar amb el 20% els ali-
ments ensucrats». El Periódico, 26 
d’octubre del 2015, pàg. 29.

calero GuiSado, Andrés. Cómo mejorar la 
comprensión lectora: Estrategias para 
lograr lectores competentes. Madrid: 
Wolters Kluwer Educación, 2011.

Méndez, Rafael. «EEUU presiona a 
Mas contra la tasa antiobesidad a 
las bebidas azucaradas». El País, 
5 de març del 2013. <http://ccaa.
elpais.com/ccaa/2013/03/04/catalu-
nya/1362424598_817564.html>.

«Nutrició: buscant l’equilibri». TV3, 
QUÈQUICOM, 16 de desembre del 
2014. <http://www.ccma.cat/tv3/
alacarta/programa/Nutricio-buscant-
lequilibri/video/4106736/>.

Imatge d'una de les diapositives de la presentació d'un dels grups de 3r d'ESO.
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El curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament va dur a terme les anomenades «Au-
ditories Pedagògiques» a diversos centres catalans d’Educació Primària, «com a mesura 
per a revertir el fracàs escolar», segons declarava la llavors consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau.1

Per a què serveixen les auditories pedagògiques?

1.http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notes-

premsa/220490/irene-rigau-auditories-pedagogiques-

permetran-garantir-lascensor-social-coneixer-realitat-

centre.html

TONI CASSERRAS

Assessor en Llengua, Interculturalitat  
i Cohesió Social a la Catalunya Central

Tots els centres escollits eren dels que es 
qualifiquen com d’«alta complexitat» (o 
tipologia C), eufemisme que significa que 
els seus alumnes són majoritàriament fills 
de famílies amb molt pocs (o cap) ingressos 
econòmics, amb progenitors que no han 
accedit a estudis mitjans o superiors i, 
una bona part, nouvinguts al nostre país. 
Les auditories, a càrrec de la Inspecció 
Educativa, van consistir en una recollida de 
dades del centre sobre l’alumnat, les seves 
famílies i la seva organització, incloent 
entrevistes amb diversos membres de la 
comunitat educativa. L’auditoria es cloïa 
amb una sèrie de recomanacions sobre 
els horaris, l’organització del centre, les 
concrecions curriculars i una dotació de 
professorat extra (més o menys un docent 
per cada vint). En alguns casos, els centres 
han estat tancats o fusionats amb d’altres 
o se’ls ha modificat tant l’equip directiu 
com el claustre de docents. (En el moment 
de publicar aquest article, i de cara al curs 
2016-17, els centres d’alta complexitat, 
en general, han vist augmentats els seus 
recursos humans, amb independència 
d’haver participat o no en una auditoria 
pedagògica.)



Quin impacte han tingut les auditories 
pedagògiques?

1. El Departament d’Ensenyament afirma 
que els centres auditats han millorat 
una mitjana de 10 punts els seus re-
sultats en les proves de 6è. Quin signi-
ficat té exactament aquesta dada? De 
fet, ens trobem que els centres d’alta 
complexitat continuen tenint uns re-
sultats en les proves de competències 
bàsiques molt inferiors als de les altres 
tipologies, per tant, les variables de 
l’entorn dels alumnes (renda, estudis 
dels pares, etcètera) tenen encara una 
altíssima correlació amb els seus re-
sultats. Els auditats han estat alguns 
d’aquests centres que, a més, tenen 
resultats per sota la mitjana de la seva 
categoria. Acceptant les dades del De-
partament, hi trobem que els centres 
amb auditoria han millorat resultats, 
però no han pas canviat de categoria. 
Per tant, continuem amb una segmen-
tació significativa de resultats.

2. No s’han auditat tots el centres amb 
resultats per sota la mitjana del grup 
C, per tant, aquesta millora no hauria 
estat tampoc de caràcter general.

3. Tot i que, en teoria, les auditories eren 
«secretes», la seva intervenció era ben 
coneguda i en alguns casos hem vist 
com certificaven l’estigmatització que 
ja patien alguns d’aquests centres i 
que està produint nivells de segregació 
escolar prou grans al nostre país. 

Fracassen els alumnes, els centres o el 
sistema educatiu?

Les auditories pressuposen que els resultats 
dels alumnes depenen sobretot de l’acció 
dels docents als centres i no dels recursos 
assignats o de variables més sistèmiques, 
però dissortadament no hi ha cap evidència 
científica que ho certifiqui, sinó que és 
més aviat la informació disponible la que 
ho posa en dubte.

Se suposa que els resultats dels alumnes 
d’aquests centres són fruit de l’acció dels 
seus docents, però ens trobem que:

1. Molts dels alumnes d’aquests centres 
auditats no han estat escolaritzats des 
d’Educació Infantil al centre (en alguns 
casos només una tercera part ho han 
estat), sinó que de vegades s’hi han 
incorporat molt tardanament.
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2. La mobilitat dels alumnes coincideix 
sovint amb una alta mobilitat docent. 
Per tant, es fa difícil valorar la tasca de 
tots els docents pels quals han passat 
aquests alumnes.

3. Tenim una allau d’estudis i de dades1 

que conclouen que, en el nostre sis-
tema educatiu, la variable «centre» 
és pràcticament irrellevant a l’hora de 
predir l’èxit educatiu dels alumnes, 
mentre que el nivell socioeconòmic, 
el nivell d’estudis de les mares dels 
alumnes o el fet de ser o no nouvinguts, 
sí que és determinant.

4. Aquests centres d’alta complexitat no 
disposen de mitjans essencialment 
diferents dels centres ordinaris a l’hora 
d’atendre aquesta alta complexitat.

Per tant, quin sentit té atribuir a uns do-
cents o centres concrets la responsabilitat 
sobre els resultats dels alumnes quan el 
seu impacte real pot ser força limitat i, 
en canvi, coneixem altres factors socials, 
externs als claustres docents, realment 
poderosos a l’hora de determinar l’«èxit» 
o el «fracàs» educatiu?

Les auditories pedagògiques, com moltes 
altres iniciatives de «millora» del sistema 
educatiu, es basen en la creença que les 
proves de Competències Bàsiques són un 
bon indicador de l’èxit educatiu. Però, 
què entenem per èxit educatiu? Gordon 
Stobart,2 entre molts d’altres investigadors, 
ha establert que quan s’aplica un instru-
ment d’avaluació es crea una nova realitat 
determinada i esbiaixada pels pressupòsits 
amb els quals s’ha construït. I si les Proves 
de Competències no fossin més que un 
instrument de mesura del grau d’assoliment 
del «Capital Cultural» que se suposa que 

2. Per exemple: Ferrer, Ferran (director); Castejón, Alba; 

Castel, José Luis; Zancajo, Adrià (2011). Avaluació de 

les desigualtats educatives a Catalunya. PISA 2009, 

Fundació Bofill.

3. Gordon, Stobart. Tiempos de pruebas: Los usos y abu-

sos de la evaluación. Editorial Morata, 2010.

hauria de tenir un alumne autòcton tipus 
per tenir èxit dins del nostre sistema edu-
catiu? A la pedagogia nord-americana és 
prou conegut el concepte de Currículum 
Ocult, que aplega el conjunt de recursos 
cognitius típics dels grups socials que han 
accedit al sistema educatiu i que sovint 
s’exigeixen com a requisits per a l’èxit 
acadèmic, amb independència de si són 
realment rellevants per a l’aprenentatge del 
conjunt de l’alumnat i que sovint actuen 
com a filtre d’exclusió de les «minories» 
(afroamericans, ètnies autòctones nord-
americanes, hispans, asiàtics, exclosos 
«blancs») de l’assoliment d’aquell «èxit». 

Hi ha, però, esperança?

Del que hem exposat més amunt es po-
dria desprendre la idea errònia que no hi 
ha res a fer, però afortunadament també 
tenim exemples de models educatius 
(per exemple, el del Canadà) capaços de 
garantir resultats molt més equitatius fins 
i tot mesurant-los amb proves estàndard 
com les PISA. Ara bé, potser la clau rau a 
posar els mitjans perquè tots els alumnes 
tinguin un entorn d’aprenentatge segur, 
saludable i ric que els permeti de pro-
gressar i convertir-se en persones amb les 
capacitats adients per participar activament 
i en pla d’igualtat en la societat en què 
viuen, que parteixin d’allò que ja saben. 
Això segurament pot voler dir canviar la 
nostra concepció d’èxit educatiu, trencar 
els mecanismes d’exclusió a l’interior del 
sistema educatiu i fer polítiques valentes 
d’inclusió social i cultural a l’entorn que 
tan poderosament determina el futur dels 
nostres alumnes.

2

3



Mirades
La Choumicha arriba a l’Espai 
Nadó...

ELENA MONTIEL BACH

Educadora social i pedagoga 

...descarrega la seva terce-
ra filla sobre un dels mata-
lassos de la sala i s’asseu 
al petit banc que té just 
al darrere. Les altres ma-
mes i papes seuen a terra, 
descalços, i tenen els seus 
nadons primogènits en bra-
ços, fent-los moixaines i pe-
tons. Segons la Teoria del 
Vincle Afectiu (J. Bowlby) i 
segons la Teoria dels Bons 
Tractes (J. Barudy), els dos 
primers anys de vida són 
determinants en el procés 
de desenvolupament de 
les connexions neuronals 
del cervell dels infants. En 
aquest període, les cures, 
l’estimulació i els bons 
tractes que els adults de-
diquin als fills jugaran un 
paper fonamental en l’or-
ganització, la maduració i 
el funcionament del cer-
vell i del sistema nerviós. 
Ho saben bé totes aquestes 
mames i papes que, a més 
de l’Espai Nadó, assistei-
xen al grup de postpart al 
CAP, a les xerrades sobre 
educació emocional que 
fan al poble i llegeixen el 

Criatures del diari Ara. La 
Choumicha assisteix a l’Es-
pai Nadó perquè és una de 
les condicions que Serveis 
Socials li ha establert per 
poder percebre prestacions 
econòmiques (així com as-
sistir a classes de català, 
buscar feina i portar el seu 
fill gran al CSMIJ). Potser a 
ella totes aquestes conver-
ses al voltant de jocs de fal-
da, cançons i estimulació 
sensorial li sonen a xino, o 
potser creu que són només 
collonades, converses estè-
rils de qui no té preocupa-
cions importants. 

Dues realitats tan diferents 
sota un mateix sostre. 

Almenys, potser pensa la 
Choumicha, aquests no-
ranta minuts a la setmana 
d’Espai Nadó li permeten 
sortir de casa i, sobretot, 
reposar.

Fa uns quants anys (tam-
poc tants) un professor de 
la universitat va dir a classe 
que els fills de paleta tenen 
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un nivell cultural més baix 
que els fills de persones 
amb estudis universitaris. 
Jo, que en aquells moments 
era jove i revolucionària, 
al sentir-me clarament 
interpel·lada, vaig aixe-
car la mà i li vaig dir molt 
educadament al professor 
que, com a filla orgullosa de 
paleta, no considerava pas 
que el meu nivell cultural 
fos més baix que el de qual-
sevol dels meus companys 
de classe. Ans al contrari: 
tenir estudis universitaris 
no és garantia de res. 

Ara, que els anys m’han 
donat serenor i perspecti-
va, em miro la Choumicha 
i entenc el que aquell pro-
fessor (que a hores d’ara 
ja he perdonat) volia dir: 
volia dir que quan els fills 
de la Choumicha tornin de 
les vacances de Nadal o de 
les d’estiu, es trobaran amb 
companys de classe que 
hauran anat de vacances 

a París, hauran pujat a un 
avió; hauran visitat potser el 
Louvre, potser hauran vist 
algun concert en directe, 
hauran anat a restaurants, 
a la biblioteca i hauran pas-
sat hores jugant a escacs 
amb els seus pares, avis i 
tiets. Mentre que ells, els 
fills de la Choumicha, pot-
ser hauran passat l’estiu a 
casa i jugant al carrer. Com 
jo, que com a filla de pale-
ta, passava els estius aju-
dant a la botiga ma mare, 
collint patates a l’hort i 
jugant a palomato amb els 
altres nens del barri (fills 
de paleta, evidentment). 
El que el professor volia 
dir, entenc ara, és que els 
fills de paleta no tenen (no 
vam tenir) igualtat d’opor-
tunitats a l’hora d’accedir a 
la cultura respecte als fills 
de persones amb estudis. 
Una generalització, d’altra 
banda, tan agosarada com 
desafortunada. 

El que sí que és veritat, 
però, és que a mi el primer 
llibre que em va captivar el 
vaig agafar en préstec de la 
biblioteca de l’escola; que 
el primer cop que vaig anar 
a un teatre de veritat va ser 
amb l’institut, i que no vaig 
pujar a un avió fins que vaig 
tenir vint anys.

Ens agradi o no: hi ha dife-
rències de base, ja des que 
naixem. I no parlo de les di-
ferències grans, de les que 
es veuen d’una hora lluny 
com el color de la pell, 
la religió que es practica, 
l’idioma que es parla o la 
roba que es vesteix. No. 
Amb aquestes diferències 
ja ens hi hem barallat i ens 
hi seguim barallant per su-
perar-les. Parlo d’unes dife-
rències més subtils, que no 
es veuen: d’aquells deures 
dels fills de la Choumicha 
que no lluiran tant com els 
dels altres nens perquè a 
casa no tenen retoladors 



de colors, i la seva mare, 
que no llegeix bé el cata-
là, no haurà pogut ajudar a 
fer-los millor; parlo d’aque-
lles excursions que el cap 
de setmana no hauran fet; 
d’aquella música que a 
casa no escoltaran mai; 
dels llibres que no hi ha al 
moble del menjador. Són 
aquestes petites i subtils 
diferències les que ens se-
paren, segons el meu pro-
fessor, als fills dels paletes 
dels fills d’erudits; als fills 
de la Choumicha dels fills 
de la resta de pares que, 
asseguts a terra, no han 
parat de gronxar i acaronar 
els seus nadons. Són potser 
aquestes petites coses les 
que, malgrat la suposada 
superada integració social, 
desencadenen un desarre-
lament invisible, una estig-
matització de fet, un sen-
tir-se diferent (pel país de 
procedència, per la religió 
o per la classe social, tant 
li fa), l’embrió d’un senti-

ment que pot generar dolor, 
inferioritat, ràbia.

Cadascú a casa seva que 
s’ho faci com vulgui! Però 
l’escola, i la societat, han 
de poder garantir a tots els 
infants de les nostres esco-
les igualtat d’oportunitats 
i d’accés a l’educació, a 
la informació i a la cultu-
ra. L’educació i la cultura 
són un dret, no un privilegi 
(com pot ser que es casti-
gui un alumne sense anar 
a una excursió?). L’accés a 
la cultura s’ha convertit en 
un luxe dels que se’l poden 
pagar. Una cultura, d’altra 
banda, pervertida: cooltu-
ra a l’estil Bibiana Ballbé, 
d’aparador; i cultura com a 
indústria, associada només 
a les coses que donen di-
ners (turisme, gastronomia 
o llibres d’autoajuda). O pit-
jor encara: s’utilitza el con-
cepte cultura per assenyalar 
els trets d’identitat propis 
que ens fan diferents als 

trets d’identitat dels altres. 
Cultura com un element 
que ens allunya els uns dels 
altres i ens hi confronta. 

Però el terme cultura prové 
de l’arrel llatina cult-, que 
significa cura del camp 
o del bestiar. A partir del 
Renaixement el concepte 
pren el significat que té (o 
hauria de tenir) als nostres 
dies: cultiu de l’esperit. 
Cultivem, doncs, els espe-
rits de tots els nens i nenes, 
perquè educació i cultura 
són comprensió, respecte, 
és saber entendre, és com-
passió, empatia, és posar 
perspectiva, fer memòria, 
mirar cap al futur, és no 
acomodar-se. És llibertat. 

Ho deia la Montserrat Roig: 
«la cultura és l’opció polí-
tica més revolucionària a 
llarg termini». És l’única 
opció si volem una societat 
madura, lliure i pacífica.

69

novembre-desembre´17 
396

M
M I R A D E S



70

ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

Caminant pel món: orfes, 
somniadors i alumnes

Ja fa unes quantes set-
manes que ha començat 
el curs 2017/18 i el dia a 
dia escolar, tan poderós, 
ens ocupa i ens preocupa. 
L’alumnat mereix el millor 
de la nostra professionali-
tat i de les nostres qualitats 
com a mestres, sabent tam-
bé que l’escola sola no pot 
arribar a resoldre, ni sovint 
atenuar, els seriosos proble-
mes que pateixen alguns 
dels nostres infants i joves. 
Mentre tenim al davant el 
nostre alumnat que escriu, 
construeix, dibuixa, comen-
ta, estudia, en espais cada 
vegada més ben pensats i 
respectuosos, altres infants 
segueixen deambulant per 
camps i camins fugint dels 
desastres, en una tràgica 
repetició de les corrues 
d’infants abandonats a la 
seva sort a l’Europa medi-
eval. I no sembla que pu-
guem albirar una resposta 
de la societat de nacions 
per acabar d’una vegada 
amb el drama d’infants 
sense refugi, ni sostre, ni 
escola. 

Justament, a l’altra banda 
de l’Atlàntic el president 
Trump vol fer créixer el 
nombre d’infants i joves 
que quedin sense escola, 
sense feina i sense casa. 
Són els coneguts com a 
«dreamers», el somniadors. 
L’anterior president Barack 

Obama va aprovar una 
llei coneguda com DACA 
(acròstic d’acció diferida 
per a l’arribada d’infants) 
que donava cobertura le-
gal a milers d’infants, els 
«somniadors», que havi-
en entrat als Estats Units 
sense papers. Sols o acom-
panyats. Es calcula que hi 
ha més d’onze milions de 
persones immigrants, grans 
i petites, sense documents 
legals als Estats Units. Ara 
volen tancar el programa 
DACA, que va proporcionar 
estudis i ocupació a més de 
vuit-cents mil infants i jo-
ves. Dels que tenen més de 
vint-i-cinc anys, avui, més 
del 90% té feina. 

No sempre es pot viure una 
vida d’escolar amb regulari-
tat i equitat. Molts proble-
mes s’enquisten i es fos-
silitzen situacions de des- 
igualtat. Recentment, el 
New York Times assenyala-
va com, després de més de 
cinquanta anys de mesures 
compensatòries (amb noms 
com «acció afirmativa», 
«discriminació positiva», 
«sistema de quotes», etc.), 
tornen a veure’s processos 
de segregació superiors a 
fa mig segle. En deu anys, 
la matriculació d’alumnes 
d’origen llatí ha augmen-
tat en un 47% a les esco-
les públiques i, en canvi, 
ha disminuït en un 12% 



la presència d’infants de 
població blanca. Quan es 
desregulen les lleis i es fle-
xibilitza el sistema, sense 
límits ni condicions, passa 
això, per exemple a la ciu-
tat de Washington: la ins-
cripció «blanca» a les esco-
les privades passa, en deu 
anys del 32% al 58%. La 
població de color passa del 
55% al 26%. El 82% de 
la població negra de Nova 
York freqüenta escoles amb 
menys d’un 10% d’alum-
nes blancs. El mateix passa 
amb el 50% de la població 
llatina d’aquesta mateixa 
ciutat, o a Texas, o a Cali-
fòrnia. Altres latituds, pro-
blemes semblants. 

A la vella Europa, seguim 
en els bucles de les refor-
mes mai acomplertes, mai 
acabades. No estem par-
lant d’un problema ibèric, 
sinó d’un mal endèmic més 
general del que pensem. 
El govern Macron procu-

ra deixar sense efectes la 
llei que van fer uns altres 
abans que arribés ell, men-
tre el seu mediàtic ministre 
d’Educació ofereix el nou 
eslògan de la temporada, 
«l’escola de la Confiança», 
i organitza concerts i canta-
des a les escoles el primer 
dia de curs. Les reformes 
italianes, mentrestant, to-
pen amb una caòtica adju-

dicació de les places que 
fan molt difícil l’arrencada 
del nou any acadèmic. Amb 
escoles sense professorat, 
amb d’altres que redueixen 
l’horari davant la situació, i 
amb greus diferències, com 
sempre, entre el nord i el 
sud del país. A Alemanya, 
unes noves eleccions i un 
previsible nou mandat per 
a Angela Merkel. En un país 
on sembla que l’economia 
va bé però on s’ha reduït el 
pressupost en Educació per 
sota de la mitjana europea. 
El debat electoral es foca-
litza en el grup d’electors 
més nombrós a l’hora de 
votar, la gent gran, mentre 
creix la pobresa infantil en 
aquest país ric. El futur és 
incert per a orfes, somni-
adors i alumnes. Fa falta 
més acompanyament per 
caminar pel món.
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L’escola nova de Santiniketon 
de Tagore

JOSÉ PAZ RODRÍGUEZ

University-Santiniketon
              Bengala (Índia)

Amb la creació el 1889 
de la que és considerada 
la primera «escola nova» 
a Abbotsholme (Escòcia), 
per Cecil Reddie, s’inicia el 
que potser és el més impor-
tant dels moviments edu-
catius de tots els temps. 
Amb una presència nota-
ble a Europa, però també 
a Àsia i Amèrica, alguns 
autors van parlar d’Escoles 
Progressives, d’altres d’Es-
coles Actives, però el terme 
més utilitzat és el d’Escoles 
Noves, que es va oficialitzar 
amb la creació del Bureau 
International des Écoles 
Nouvelles, a Ginebra (Suïs-
sa), dinamitzat pel pedagog 
Adolphe Ferrière.

La major part de les esco-
les noves que es van anar 
creant es van integrar en el 
moviment i van participar 
en els congressos que peri-
òdicament es van anar fent 
per tal de debatre i inter-
canviar experiències i per 
establir els principis rectors 
d’aquestes escoles, que 
volien ser una alternativa 
a les escoles tradicionals. 
Tot i això, algunes escoles 
que complien els principis 
del moviment no s’hi van 
acabar d’integrar, sigui per-
què volien mantenir la seva 
autonomia i llibertat, sigui 
perquè els era molt difícil 
desplaçar-se als congres-
sos que es feien sempre a 

Europa. Seria el cas, per 
exemple, de la Institución 
Libre de Enseñanza, crea-
da a Madrid per Francisco 
Giner de los Ríos, o de San-
tiniketon (Casa de la Pau), 
creada a Bengala (Índia) 
per Robindronath Tagore el 
1901. Tant l’una com l’altra 
complien tots i cadascun 
dels 30 principis educatius, 
organitzatius i didàctics 
aprovats pels representants 
de les Escoles Noves en el 
congrés de Calais (França) 
de 1921.

Posats a dir, la Santiniketon 
tagoreana, creada en ple 
context colonial, integra-
va també en el seu model 
educatiu, de manera molt 
original, l’excel·lent model 
de les antigues escoles del 
bosc índies, conegudes 
com a «ashrams» i «tapo-
vanes». Per  això, la consi-
dero l’Escola Nova més rica 
i més completa de totes les 
que han existit al món, al-
gunes de les quals, amb les 
adaptacions lògiques, enca-
ra funcionen a dia d’avui.

Tagore i la seva vocació 
pedagògica

Tagore, a més de tenir 
una intel·ligència i una 
sensibilitat poc comunes, 
era un gran lector. Llegia 
tot el que li queia a les 
mans. Jo mateix he po-



gut comprovar que en la 
seva biblioteca personal 
els llibres relacionats amb 
l’educació són d’un enor-
me interès. Tagore coneixia 
perfectament les idees de 
Rousseau i parla sovint en 
els seus escrits de l’Emili. 
Sabia del pensament i les 
experiències de Pestalozzi 
i Froebel. Coneixia les ide-
es sobre l’ensenyament de 
Goethe. Llegia Dewey: un 
dels seus llibres, Experien-
ce and Nature, publicat el 
1925, es troba a la biblio-
teca tagoreana. També hi 
ha diversos títols del brità-
nic Spencer, que el 1861 
havia publicat Educació 
intel·lectual, moral i físi-
ca, indicatius dels aspectes 
que considerava prioritaris 
en educació. A més, estava 
perfectament informat dels 
avatars de les escoles noves 
europees i llegia Confuci, 
Ralph Waldo Emerson, i 
de Noelle Davies, el seu 
interessant Education for 
Life. Lògicament, coneixia 

perfectament l’antic siste-
ma educatiu del seu país, 
amb els famosos «ashram», 
els «tapovanes» o escoles 
al bosc, sobre els quals va 
escriure alguns articles. Co-
neixia les idees educatives 
de Gandhi, Vivekanando i 
Aurobindo, i a finals del xix 
ja havia tingut les primeres 
experiències educatives a 
les escoles que havia creat 
a les propietats que la famí-
lia tenia a Potisor, Shilaido-
ho i Shajadpur, al que avui 
és Bangladesh.

La personalitat de Tagore 
xocava frontalment amb 
els mètodes educatius de 
les escoles índies del mo-
ment. Per això, quan arriba 
a l’edat escolar, va amb il-
lusió a l’escola i es compleix 
la premonició dels seus ger-
mans: «Plores perquè vols 
anar a l’escola; després plo-
raràs perquè no hi voldràs 
anar». En el seu llibre au-
tobiogràfic Records explica 
aquesta i altres anècdotes 

i ens parla de les escoles 
de Kolkata per on va anar 
passant. Però abandona 
aviat l’escola i diversos 
preceptors s’ocupen de la 
seva educació al palau Tha-
kurbari. Comparteixo la idea 
de la meva amiga Uma Das 
Gupto que Tagore va crear 
l’escola nova de Santinike-
ton «arran de la infelicitat 
que havia experimentat a 
l’escola, de la necessitat 
d’estar en contacte amb 
la natura, lluny dels asfixi-
ants entorns urbans, de la 
necessitat d’una educació 
diferent per als seus fills i 
per als fills dels seus amics, 
de la influència de les an-
tigues escoles eremítiques 
índies, de la necessitat 
d’obrir-se a altres mons i 
cultures i de crear una au-
tèntica escola índia, amb 
el seu propi currículum, 
idioma i autonomia, lluny 
de l’escola imposada pel 
colonialisme anglès». El 5 
de maig de 1921, va pro-
nunciar una conferència 
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titulada La meva Pedago-
gia a l’Institut Rousseau 
de Ginebra. Publicada a la 
revista L’éducateur, resu-
meix magistralment el seu 
pensament pedagògic i les 
profundes motivacions que 
el portaren a crear la seva 
escola nova i experimental 
de Santiniketon (‘Casa de la 
Pau’) el desembre de 1901.

Tagore i els educadors de 
l’Escola Nova

Tagore coneixia personal-
ment i va mantenir corres-
pondència amb alguns dels 
grans pedagogs de l’Escola 
Nova. Paul Geheeb (1870-
1961), creador de dues es-
coles noves, una a Alema-
nya i l’altra a Suïssa. Maria 
Montessori (1870-1952), 
que va visitar Santiniketon 
el 1939. Tagore va donar 
suport a la creació d’esco-
les Montessori per tot l’Ín-
dia i a Santiniketon va crear 
aules amb el seu mètode. 
Comte Hermann Keyserling 
(1880-1946), creador de 
l’Escola de la Saviesa. Pi-
erre Bovet (1878-1965), 
director de l’Institut Rous-
seau de Ginebra. Édouard 
Claparède (1873-1940), 
també de l’Institut Rous-
seau, que fou una figura 
important en el moviment 
de les Escoles Noves. Agus-
tín Nieto Caballero (1889-
1975), creador de l’escola 
nova més important d’Amè-
rica Llatina, el Gimnasio 
Moderno de Bogotà. Gabri-
ela Mistral (1889-1957), 
premi Nobel de Literatura 
el 1945 i profundament 

tagoreana. Tot i ser xilena 
es va encarregar de la re-
forma educativa mexicana 
després de la revolució. 
Leonard K. Elmhirst (1893-
1974), que fou el principal 
col·laborador de Tagore en 
la creació de Sriniketon i va 
residir força temps a Santi-
niketon.

No es varen conèixer per-
sonalment, però s’ha trobat 
també correspondència 
amb d’altres personalitats 
importants: Robert Baden-
Powell (1857-1941), cre-
ador del moviment dels 
Boy-Scouts. Tagore va apli-
car el seu mètode, de forma 
peculiar, a les escoles de 
Santiniketon. William H. Kil-
patrick (1871-1965), cre-
ador del famós mètode de 
projectes, va mostrar molt 
interès pel model educatiu 
de Santiniketon. Adeodato 
Barreto (1905-1937), cre-
ador de les escoles noves 
portugueses a Coimbra.

El 1936, quan Tagore tenia 
ja 75 anys, va participar a 
Kolkata en la Setmana de 
l’Educació i va pronunciar 
tres conferències: Ideals of 
Education, Place of Music 
in Education i Education 
Naturalized. Resulta prou 
evident, doncs, la impli-
cació de Tagore amb el 
moviment mundial de les 
escoles noves.

Santiniketon, la primera 
escola nova d’Àsia

Quan Robindronath Tagore 
va inaugurar el 22 de de-

sembre de 1901 la Casa de 
la Pau (Santiniketon) amb 
només 10 alumnes, un d’ells 
el seu fill Rothindronath, no 
es podia pas imaginar que 
estava creant una autèntica 
escola nova. En el mateix 
campus va crear el 1921 
la Universitat Internacional 
Visva-Bharoti (Saviesa Uni-
versal), que havia comen-
çat a funcionar el 1918. 
El 1922 crearia la granja-
escola de Sriniketon (Casa 
de l’Abundància) i el 1924 
l’escola rural Siksha-Sotro.

Sintèticament, aquests se-
rien els principis educatius, 
organitzatius i didàctics de 
l’escola nova de Santinike-
ton, entre 1901 i 1951:

• La majoria de les clas-
ses es fan a l’aire lliure, 
sota els arbres. Només 
es fan en interiors durant 
l’estació de les pluges.

• La direcció de l’escola la 
porta un comitè executiu, 
escollit pels mestres, un 
dels quals és elegit pre-
sident per un any i porta 
la part administrativa.

• Cada àrea d’ensenya-
ment compta amb un 
mestre  d i rector  que 
se n’encarrega. Els lli- 
bres i els mètodes d’en-
senyament es discuteixen 
entre tots.

• Els estudiants s’organit-
zen en comitès per a cada 
secció de l’ashram-escola 
i fan reunions i assem-
blees generals per discu-
tir assumptes que afecten 
tota l’escola.



• La disciplina és controlada 
pels alumnes mateix, que 
s’organitzen en tribunals 
propis i mantenen sempre 
un ambient de camarade-
ria.

• Els exàmens es fan dei-
xant sols els alumnes. Es 
confia en la seva paraula. 
La relació entre mestres i 
deixebles és de confiança, 
familiar i respectuosa.

• Es fomenta el treball en 
equip o en grup, seguint 
l’antic sistema de les es-
coles índies.

• Es promouen les activi-
tats de meditació i refle-
xió. Cada dia, matí i tar-
da, els alumnes disposen 
d’un temps per a l’«oració 
silenciosa». Aquesta me-
ditació és lliure, espontà-
nia i no directiva.

• S’hi fan tota mena d’ac-
tivitats artístiques: cant, 
audicions musicals, ses-
sions de contacontes, 
llibrefòrum, lectura i re-
citació de poemes, elabo-
ració de revistes i diaris, 
pintura, artesania variada, 
aprenentatge instrumen-
tal i representacions tea-
trals. El mateix Tagore hi 
dirigeix les seves obres, 
en les quals actuen els 
estudiants.

• Participació en tota mena 
de jocs i esports. Es prac-
tiquen sobretot en els mo-
ments de lleure i durant el 
cicle anual de les festes 
populars; també dins del 
programa de jocs interes-
colars de la zona.

• Sortides, excursions i pas-
sejades escolars. Per es-

tudiar l’entorn natural, el 
patrimoni artístic proper 
i per organitzar activitats 
de missió pedagògica als 
pobles de l’entorn. Les 
classes es fan pel camí.

• Organització de vetllades 
nocturnes, on es canta, 
s’expliquen contes, es 
fan conferències i projec-
cions, amb activitats or-
ganitzades creativament 
pels mateixos estudiants. 
Quan les nits són clares, 
es fan lliçons senzilles 
d’astronomia i, amb un 
petit telescopi, observen 
la lluna i les estrelles.

• Les nits amb lluna plena, 
els estudiants més grans 
fan sortides nocturnes: 
van als boscos del voltant 
i canten fins molt tard.

• Es fa un festival de final 
de curs, amb música, 
cançons i representa-
cions d’obres de teatre del 
poeta, fetes per mestres i 
estudiants.

• Organització d’un riquís-
sim cicle de festes popu-
lars al llarg de tot l’any: 
primavera (Bosonto-Uts-
ov), tardor, de l’arbre, dels 
conreus, de l’artesania i 
del cicle de Nadal (cone-
gut com a Poush-Utsov).

• Foment de l’educació per 
a la pau i la no-violència, 
el respecte, els drets 
humans, la solidaritat, 
la tolerància religiosa i 
l’estima per totes les cul-
tures i tots els idiomes. 
De fet, Tagore fou un dels 
educadors pacifistes més 
importants de la història 
i va presidir els comitès 

mundials per la pau entre 
els pobles.
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Familia, escuela y comunidad en 
las sociedades del siglo XXI

Què vol dir educar en la societat de la 
informació? Quin paper han de tenir 
les escoles si les pràctiques educatives 
depassen àmpliament l’espai i el temps 
escolar? Aquests són els interrogants que 
es planteja i que contesta aquest llibre. I 
ho fa des d’una perspectiva molt concre-
ta que amara i dona coherència a tot el 
que s’hi diu: la de la psicologia cultural 
d’arrel vygotskiana o, dit altrament, des 
de la perspectiva sociocultural de l’apre-
nentatge on, a part dels autors, trobarem 
pensadors tan influents com Bruner o Coll. 
La relació de la psicologia amb l’educa-
ció, del tot necessària i convenient, ha 
experimentat a casa nostra fluctuacions 
molt marcades i impactes diversos. Ha 
estat determinant, per exemple, a l’hora 
de fixar el protagonisme de l’educació en 
l’aprenent i no pas en l’educador, o en el 
fet d’organitzar un medi educatiu poderós 
en lloc de posar l’accent en la instrucció 
directa. Però quan se li ha volgut donar 
un relleu excessiu n’han pagat els plats 
trencats la dimensió social de l’educació, 
el rigor científic propi de les diferents 
ciències, el bagatge d’experiència refle-



xionada i transmesa pels bons mestres o 
la dimensió ètica que ha d’impregnar tota 
acció educativa més enllà dels aprenen-
tatges concrets. Aquest ja seria, doncs, 
un primer motiu per llegir amb atenció i 
interès el llibre de Vila i Esteban-Guitart.

Però com que es parteix de la base que 
l’educació es produeix en gairebé tots els 
àmbits de la vida social, i això s’ha fet més 
que evident en les societats avançades del 
segle xxi, el llibre exposa com són les pràc-
tiques educatives dins de les famílies o la 
influència dels mitjans de comunicació més 
consolidats. On fa les aportacions més sug-
geridores de tota manera és quan confronta 
l’educació amb els dispositius digitals, de 
manera especial amb els smartphones. 
En parlar de l’educació familiar aclareix 
amb rotunditat i recolzant-se en un munt 
d’investigacions que allò més important és 
la qualitat de les relacions interpersonals i 
que això té poc a veure tant amb la quan-
titat del temps que s’hi destina com amb 
una tipologia concreta de família. I que 
aquesta qualitat té a veure sobretot amb 
la reciprocitat (la capacitat d’adaptació 
entre pares i infants, deixant clar que 
la responsabilitat principal recau en els 
adults), amb la sensibilitat (que significa 
tenir cura dels detalls i d’allò que no es veu 
a primer cop d’ull) i amb la consistència, és 
a dir, amb la coherència i la solidesa de les 
conviccions i de les pràctiques, i molt poc a 
veure amb els llibres d’autoajuda, amb les 
recomanacions de suposats experts i amb 
les solucions ràpides i senzilles en cas de 
conflicte. Quan fa referència a la televisió 
ens remet novament al dictat de McLuhan, 

en el sentit que tant o més importants que 
els continguts que vehicula són els canvis 
que propicia en les relacions socials que 
estructura i en l’estil de pensament que 
promou.

Tanta és la força transformadora dels 
dispositius digitals, afirmen els autors, 
que ja és impossible una vida quotidiana 
normalitzada i una educació escolar actu-
alitzada al marge de la xarxa i d’aquestes 
tecnologies. De fet, ja no parlen de la so-
cietat de la informació, sinó de la societat 
mòbil-cèntrica (SMC), per deixar ben clar 
que és aquesta tecnologia la que perfila 
les societats d’avui i que aquest ja no és 
un tema a discutir, sinó simplement una 
dada a tenir present. En detallen i exal-
cen les característiques més rellevants: 
la multimodalitat (que permet combinar 
sense problemes diversos llenguatges), 
la convergència (que permet dur a terme 
activitats molt diferents amb un mateix 
aparell), la capacitat de creació i difusió 
(que fa que els seus usuaris no siguin ja 
simples consumidors passius), la integració 
en comunitats líquides —que es fan i es 
desfan contínuament— entorn d’interessos 
compartits, i l’edificació d’un coneixement 
compartit, l’existència d’una espècie de 
ment social que va donant significació a les 
informacions que flueixen sense necessitat 
de passar per un sedàs especialitzat o ex-
tern. I, en acabar, recuperen les preguntes 
inicials: com s’ha de posicionar l’escola en 
aquesta societat mòbil-cèntrica? El primer 
que deixen clar és que hi segueix tenint 
un paper significatiu com a eix vertebrador 
dels diferents aprenentatges i experiències 
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que tenen els aprenents, i com a laboratori 
especialitzat i insubstituïble d’aprenen-
tatges basats en la capacitat d’abstracció 
i de simbolització dels infants i joves. En 
segon lloc, salven la necessitat de garantir 
uns coneixements bàsics i imprescindibles 
per poder gestionar amb eficàcia i sentit 
tot el gavadal d’informació que els caurà 
al damunt. Tercerament, fan una pregunta 
que no acaben de contestar, però que és 
de la màxima importància: quin tipus de 
persona s’ha de formar per viure en la 
SMC i, doncs, quins haurien de ser els 
punts forts de l’escola del segle xxi? I, 

finalment, deixen clar que tan important 
com l’educació escolar són les continuï-
tats educatives, l’educació més enllà de 
l’escola i assenyalen, a tall d’exemples, 
com a experiències a seguir reivindicant i 
a aprofundir, les ciutats educadores o els 
plans educatius d’entorn. 

En síntesi, un llibre ben escrit i ben fo-
namentat, que mira de cara la crisi i les 
transformacions de l’educació en general 
i de l’educació escolar en particular, i que 
explora amb prudència i convicció algunes 
vies per fer passos segurs.

Va de mestres!

Josep Pallach, professor meu al Col·legi 
Universitari de Girona, depenent de la 
UAB, m’animava a investigar la història 
del magisteri. Ell estava acabant la tesi 
doctoral sobre el magisteri gironí de les 
primeres dècades del segle xx. Ho feia 
estudiant les revistes professionals de les 
associacions de mestres públics i altres 
textos. Cal conèixer el dia a dia de la vida 
del magisteri, afirmava. I insistia en la 
necessitat de llegir les publicacions del 
magisteri i, també, els diaris i les memòries 
escrites pels mestres.

Dic això a propòsit de la novel·la La mestra 
escrita per Rosa Maria Pascual, mestra, i 
publicada per l’editorial Gregal el 2017. 
Una novel·la de caire biogràfic inspirada en 
la mare de l’autora, també mestra.



El llibre, molt llegidor, explica la vida de 
la mestra Harmonia, que transcorre durant 
bona part de la dictadura franquista. Cada 
capítol narra la seva vida en les diferents 
poblacions on treballa. Comença en una 
escola rural i va seguint en altres poblacions 
més grans fins a Tarragona.

A cada capítol no és només la protagonista 
directa, Harmonia, la que parla, sinó que 
també ho fan els fills, el marit, els padrins, 
l’autora del llibre, altres familiars, un ro-
damon, el pare Coloma, etc. És un relat 
plural que va presentant vivències i visions 
que es complementen.

I de què parlen? Bàsicament hi ha tres 
nuclis narratius. Per una banda, la vida 
familiar. En el llibre hi veiem reflectida 
la vida de tantes famílies senzilles durant 
les dècades dels cinquanta i seixanta. Les 
penúries econòmiques i la lenta recupe-
ració amb el pas dels anys; el naixement, 
el creixement i l’educació dels fills, les 
tensions familiars, els canvis de població 
i de casa, etc. 

El relat de la vida familiar, segon nucli 
narratiu, també permet de conèixer el clima 
sociopolític de les poblacions on treballa. 
La duresa del dia a dia en una dictadura 
on el català no és permès i com Harmonia 
s’espavila per explicar aspectes de la nostra 
història (que tampoc s’ensenya a l’escola). 
El control dels capellans a l’escola i a la 
població (l’assistència a missa els diumen-
ges, etcètera). Quan parlen els padrins 
i la gent gran podem conèixer aspectes 
dels anys republicans i de la guerra, i de 
quina manera aquests varen repercutir en 
la família. La lleva del biberó i altres fets 
varen marcar la família de l’Harmonia, com 
tantes altres famílies del país.

I finalment la narració se centra sobretot 
en la seva vida professional; s’explica com 
aquesta mestra —entusiasta de la seva 
feina— treballa a les diferents escoles 
on exerceix. Hi veiem el seu estil d’ense-

nyar i la relació amb els alumnes. Anem 
descobrint com era certa la frase «Passar 
més gana que un mestre d’escola»! Anys 
de penúria econòmica, de tot tipus de 
dificultats, que no frenen, però, la seva 
actitud esperançada. 

Hi llegim —amb tot el realisme d’una novel-
la biogràfica— l’arribada a un poble petit, 
aïllat, de mala mort, sense aigua corrent; 
els edificis escolars en estat lamentable; la 
falta de llibres i de material; com aprenen 
a llegir i escriure els infants; les sortides a 
bosc per buscar llenya i recollir minerals. 
I, amb el pas del temps, les classes de 
comerç i de batxillerat, les classes per a 
adults, etcètera. També la rigidesa dels 
col·legis de monges que, a més, parlaven 
en castellà; les poesies i cançons que 
ensenyava; el tracte adequat a l’alumnat 
amb necessitats… Sempre amb la constant 
d’una dona enamorada de la feina. 

La Carme, una antiga alumna de l’Harmo-
nia, diu a la seva filla: «Va ser un referent 
de la nostra generació: amb ella entraren 
a classe el piano, la màquina de cosir, 
els llibres de francès i els nostres poetes. 
Sempre agomboiada dels fills i els alumnes 
que gràcies a ella vàrem poder treure’ns 
el batxillerat i el comerç sense anar a col-
legis privats».

Als que ja som grans aquesta novel·la 
biogràfica ens ha fet reviure vivències es-
colars i familiars. A les generacions joves 
que no han patit la dictadura i als que es 
preparen per ser mestres, els permetrà de 
conèixer les vivències d’una mestra que 
estimava la feina i els nens i nenes de les 
seves escoles. Una condició indispensable 
per ser bon mestre, també, avui dia, a ple 
segle xxi.
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