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Presentació

Hi ha moments en què ens preguntem per què a cada Escola d’Estiu 
s’organitza un Tema General. 
Ens ho preguntem perquè quan el preparem intentem trobar una 
temàtica de debat rellevant per a l’educació d’aquell any i tenir 
l’oportunitat d’escoltar diferents punts de vista, opinions o certeses 
sobre	els	estereotips	que	existeixen	a	l’entorn	de	la	temàtica	triada,	
tant si provenen del dia a dia a l’escola com dels mitjans de comuni-
cació o dels comentaris que en fa la societat.
Ens proposem, per tant, mirar lluny per tenir una visió com més àm-
plia i diversa millor sobre la temàtica triada: per poder escoltar, pre-
guntar, debatre i arribar a unes conclusions compartides, amb el rigor 
de	l’aprofundiment	i	el	compromís	de	fer-les	realitat,	de	millorar	la	
nostra pràctica a l’escola.
El cert és que la participació en el Tema General, que desitjaríem 
massiva, acostuma a ser minoritària; gairebé mai supera el centenar 
d’inscrits, i aquesta constatació potser ens hauria de portar a plante-
jar-nos	si	s’ha	de	seguir	organitzant.
D’altra banda, també és cert que els que hi participen –mestres de 
totes	les	edats	i	els	nivells	educatius–	són	extraordinàriament	actius	
en els debats, rigorosos en les conclusions i manifesten interès a con-
tinuar	treballant	i	debatent	sobre	el	tema	que	els	ha	obert	tants	inter-
rogants i perspectives, que abans no havien pensat o valorat prou i 
sobre	el	qual	desitgen	aprofundir	i	vincular-lo	a	la	seva	pràctica	diària	
a l’escola o a l’institut, al seu treball amb els infants i joves, les seves 
famílies	i	el	context.
I	així,	no	pas	per	inèrcia	sinó	per	convicció,	hem	organitzat	el	Tema	
General de la 49 Escola d’Estiu, el d’aquest any, amb una temàtica 
difícil perquè en bona part qüestiona l’activitat i l’organització de 
l’escola i l’institut, i planteja el repte de la interacció de l’escola –que 
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és	una	realitat	viva–	amb	la	realitat	exterior	–des	de	la	més	propera	
fins	a	la	més	allunyada–,	és	a	dir,	el	repte	d’una	escola	oberta	i	flexi-
ble que aculli el que s’esdevé al món.
El títol d’aquesta Escola d’Estiu ha estat La societat canvia. I l’es-
cola?   
Ens han aportat pensaments i pràctiques persones tan diverses com 
Roser Salavert, Daniel Cassany, Nolasc Acarín, Ada Colau i Lluís 
Duch.	Cinc	mirades	que	ens	han	permès	fer	una	aproximació	àmplia	
al	 tema	sobre	el	qual	ens	proposàvem	treballar.	Així,	ho	hem	fet	a	
partir	de	les	experiències	pràctiques	de	transformació	d’escoles	i	ins-
tituts amb una mirada pedagògica, com també a des del punt de vista 
d’una activista social amb capacitat d’aglutinar a l’entorn d’una pro-
blemàtica un gran moviment, o des del de la neurologia, que com a 
ciència cada cop ens aporta més informació, o a partir de l’amplitud 
i	la	profunditat	filosòfica	d’un	antropòleg,	o,	finalment,	de	la	mirada	
revolucionària d’un lingüista capaç de transitar de la tradició oral a la 
més avançada tecnologia. 
Una	llarga	proliferació	d’idees,	accions	i	reflexions	que	plantejaven	
més i més interrogants sobre la nostra feina, sobre el que sembla vell 
però	no	ho	és	pas,	com	és	confiar	en	els	infants	i	joves,	i	la	necessitat	
bàsica de poder parlar entre els companys per poder fer equip. Hem 
de saber que no ho sabem tot i, per tant, ens cal ser humils i convidar 
tothom a la recerca col·lectiva, hem de comprendre que els ritmes de 
les	ciències	i	les	tècniques	es	produeixen	a	una	velocitat	vertiginosa	
i	per	aquesta	raó	cal	estar	més	que	mai	oberts	per	encaixar	aquesta	
dinàmica	que	repercuteix	en	tota	la	societat.
Calia, doncs, escoltar, parlar, debatre, compartir punts de vista 
diversos per tal de reformular o canviar el que fos necessari o reforçar 
allò	que	es	manté	com	un	element	definidor	d’una	escola	canviant	
perquè dialoga amb el seu temps. 

Si les aportacions des de les diverses perspectives i disciplines van 
ser en molts punts coincidents, en d’altres van permetre prendre 
consciència	de	la	complexitat	i	profunditat	del	canvi	en	què	estem	
immersos.	Això	ens	va	fer	adonar	de	la	necessitat	de	reforçar	alguns	
aspectes	que	massa	sovint	són	qüestionats,	els	quals	ens	confirmen	la	
importància de l’educació que ha après a moure’s en la incertesa del 
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que	canvia,	així	com	la	certesa	de	la	força	de	treballar	per	realitzar	el	
procés d’emancipació de cada infant i cada jove perquè puguin ser 
persones lliurement compromeses.
El	 tema	general,	 com	gairebé	 sempre,	no	va	deixar	 indiferents	els	
que hi participaren. Ara, amb aquest llibre i les gravacions de totes 
les sessions, s’obre una oportunitat per a tots els que hi participaren 
i els que no hi poguéreu ser, perquè el que és clar és que la socie-
tat canvia i l’escola necessàriament ha de canviar per respondre als 
reptes que la realitat ens planteja a nosaltres per poder educar els 
infants	i	els	joves	d’avui.	La	reflexió	és	al	vostre	abast.	Només	cal,	si	
ho	desitgeu,	que	us	ajudi	a	avançar	en	aquest	complex	i	apassionant	
període que ens ha tocat viure com a educadors.    
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La gestió del canvi:
lideratge, rigor acadèmic i avaluació

Rosa Salavert
Experta	en	gestió	educativa

Des de fa un parell d’anys estic treballant per a la Universitat de 
Fordham	amb	un	projecte	estatal	de	transformació	de	centres	a	partir	
de la universitat, és a dir que faig el pont entre el terreny i la pràcti-
ca.
El	meu	càrrec	en	aquests	moments	és	el	d’executiu	que	ajuda	en	la	
transformació de centres. Treballem directament amb l’estat de Nova 
York, amb el Departament d’Estat de Nova York, i aquest any he fet 
avaluacions de centres.
L’estat de Nova York té la llista dels seus 5.000 centres, i n’ha agafat 
el 3% que estan en menys rendiment escolar. Els han fet unes proves 
de	diagnòstic,	 tres	dies	per	escola,	per	ajudar-los,	no	per	dir-los	el	
que fan malament, sinó per donar un diagnòstic basat en uns criteris 
d’èxit	de	les	escoles	que	sabem	que	ho	fan	millor.	Per	tant	el	que	he	
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fet aquest any ha estat veure el 3% de més de 5.000 escoles, les de 
més	baix	rendiment,	que	són	escoles	una	mica	difícils.
Potser	per	això	us	sorprendrà	una	mica	el	títol	de	la	meva	presentació.	
Com és que si estem parlant de com garantir la igualtat d’oportunitats 
de tots els joves, ens vol parlar de gestió?, com és que ens vol parlar 
de lideratge, de rigor acadèmic i d’avaluació? Però el fet és que, com 
a educadors, el nostre objectiu és que l’alumne que tenim al davant 
aprengui a ser i a actuar d’una manera autònoma.
Quan un alumne aprèn a actuar de manera autònoma demostra tenir 
lideratge,	demostra	que	té	els	coneixements	que	li	calen	per	saber	
conviure	 i	 saber	 tenir	 èxit	 quan	 surti	 del	 centre.	Aquests	 coneixe-
ments,	en	una	societat	global	com	la	d’avui,	tan	complexa	i	tan	in-
novadora,	són	coneixements	molt	importants	que	han	de	ser	rigoro-
sos.	D’aquí	ve	la	necessitat	del	rigor	acadèmic	i	de	reflexió.	En	una	
societat com la d’avui, en què les coses canvien tan de pressa i tan 
immediatament, el que ens cal és fer una pausa, avaluar, ser crítics, 
reflexionar,	 tirar	endavant,	 saber	on	anem.	 I	 això	és	una	obligació	
nostra com a mestres, com a educadors. D’aquí és d’on ve la paraula 
«avaluació»,	és	a	dir	«reflexió	d’aquesta	manera».
Analitzant el programa, algunes de les paraules clau que jo vaig tro-
bar	són:	«entorns	d’aprenentatge»,	«pràctica	reflexiva»,	«pensar	i	par-
lar»,	«protagonisme	dels	infants»,	«hem	deixat	els	llibres».
En l’àmbit de la Primària, tenim paraules com: «treballs i projectes», 
«investigació»,	«emprats	pels	mestres»,	«joc	teatral»,	«eina	d’aprenen-
tatge».
En el de la Secundària, frases com: «reforçar l’autoestima», «com 
treballar les ciències socials», «geocoaching a les escoles», «jardí 
d’astronomia».
I en el dels cursos comuns tenim: «gestionar la creativitat entre diver-
ses persones», «aprendre en entorns presencials i virtuals», «avaluació 
formativa».
Quin és el missatge del vostre programa? És aquest? És el d’ahir o el 
d’avui? N’és un que veu l’alumne passivament?, un que rep informa-
ció?,	un	que	transmet	que	el	mestre,	el	del	segle	xx,	el	d’«ahir»,	és	
l’única	font	de	coneixements	i	d’informació?
He vist el vostre programa i crec que el missatge és més el d’avui. Hi 
ha uns objectius, comunicació, parleu d’entorns d’aprenentatge, no 



Tema General. La societat canvia. I l’escola? 11

La gestió del canvi: lideratge, rigor acadèmic i avaluació

parleu	de	nens	que	davant	de	l’ordinador	s’avorreixen,	no	parleu	de	
nens	que	aixequen	la	mà	i	contesten	sí,	no,	el	fet,	la	memorització,	la	
llista, que és el que típicament vèiem en el missatge del dia d’ahir.
Hi ha fragmentació curricular? Cada departament treballa indepen-
dentment? He de cobrir tot el currículum? Aquesta és la presentació 
bàsica	 d’avui	 en	 dia	 del	 text,	 expectatives	 aleshores	 baixes,	 en	 el	
sentit que, com a mestre, les avaluacions d’abans eren més del tipus 
mitjana o percentatges. «Si el 50 o el 60% dels meus alumnes passa, 
ho	he	fet	bé».	Avui	no	és	així,	i	tampoc	és	el	vostre	missatge.
El vostre missatge, una altra vegada, és més aviat currículum inter-
disciplinari,	és	on	veieu	projectes,	és	on	parleu	vosaltres	mateixos	
d’entorns, parleu de jardí d’astronomia, contingut acadèmic alt, par-
leu	d’expectatives	que	semblen	molt	altes	per	a	tothom.
Crec que vosaltres esteu en el punt on dieu: la societat d’avui, què 
és	 el	 que	 exigeix?	Un	 canvi	 de	 perspectiva.	No	 ens	 calen	 ni	més	
diners ni moltes TIC; el que ens cal és saber entendre el que ja hem 
fet durant molt de temps, però no des de la perspectiva del que hem 
d’ensenyar, sinó del com hem d’ensenyar, perquè cadascun dels 
alumnes aprengui.
És un repte molt gran perquè hem ensenyat a la mitjana. Ara hem 
d’ensenyar a cadascun dels alumnes. La gestió de grups, veure com 
treballo amb el que encara és nouvingut, o amb aquell que s’està 
avorrint	perquè	ja	ha	fet	la	feina,	exigeix	molt	més.
És	un	repte	perquè	cadascun	de	nosaltres	té	molt	coneixement	de	la	
seva assignatura, «fa molts anys que faig classes de matemàtiques», 
«jo sóc professora de ciència»..., però resulta que hi ha tanta informa-
ció a tot arreu que el que realment necessitem ara és saber com pre-
sentar als alumnes la informació que els cal per poder desenvolupar 
la capacitat d’autonomia i la motivació per seguir aprenent.
I aquesta serà la idea de la meva presentació, és a dir que la societat 
canvia.
El	 nostre	objectiu	 és	 saber	 gestionar	 el	 canvi	 d’una	manera	 inten- 
cional, perquè es canvia, la societat canvia, l’escola canvia, no hi ha 
dubte, però pot canviar de manera orgànica o pot canviar d’una mane-
ra intencional. El que hem de saber és com gestionem l’aprenentatge, 
com creem condicions per a un bon aprenentatge i, sobretot, com 
practiquem	 l’excel·lència	 com	 a	 professionals	 de	 l’ensenyament. 
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I és que a vegades hi ha com una mica de malentès en el sentit que 
es diu que ara tot ho és, d’aprenentatge, i que el mestre és un facili-
tador, és a dir que el mestre sembla que no ha de saber res, només 
facilita. Però per poder facilitar has de saber molt, per poder facilitar 
has de ser realment un professional de l’ensenyament, i aquests són 
els tres punts que tocarem.
Comencem per la gestió de l’aprenentatge. Què és l’aprenentatge?
Quants	recordem	la	taxonomia	de	Bloom?	La	taxonomia	de	Bloom	
és	la	vertical	que	tenim	en	aquestes	coordenades.	La	taxonomia	de	
Bloom	també	tenia,	de	fet,	un	aspecte	o	un	domini	que	és	emocional	
i	de	desenvolupament	de	l’alumne.	La	nostra	manera	de	veure-ho,	
ho sabreu si heu estudiat Lauren Resnick –una psicopedagoga fa-
bulosa que està a la Universitat de Pittsburgh amb qui tinc el plaer 
de col·laborar en moltes coses–, té el que en diem aprenentatge en 
diagonal, i aquest aprenentatge en diagonal n’és un que no és només 
recepta, és realitat.
El professor o el mestre que té en compte l’alumne com a individu i 
té	en	compte	també	els	coneixements	que	vol	que	aprengui,	i	posa	
aquests dos elements junts i d’una manera que tingui sentit dins 
de	l’aula,	està	desenvolupant	el	coneixement	en	diagonal,	que	és	
exponencial.	Què	vull	dir	amb	això?	Doncs	que	els	coneixements	
poden ser molt rigorosos malgrat el nivell socioeconòmic si ente-
nem que hi ha una manera d’aprendre que és diferent depenent de 
l’alumne.
Si	un	alumne	encara	està	aprenent	el	català,	per	exemple,	i	li	estic	
donant les lliçons només en català i no el capta, potser necessito el 
que sigui perquè les pugui anar copsant en el seu propi idioma. A 
mesura que anem avançant podem aplicar una possible estratègia o 
podem establir reptes. Estem parlant de nens de potser set anys; si 
aquests nens de set anys han d’aprendre a llegir i a escriure, els pots 
dir:	«Mira,	plantegem-nos	un	repte.	Veus	aquest	llibre	de	dibuixos?	
Veus	aquest	llibre	que	té	quatre	ratlles	per	cada	pàgina?	Doncs	el	rep-
te	és	que	a	final	de	curs	puguis	llegir	llibres	que	tenen	quatre	o	cinc	
ratlles per cada pàgina». Estem d’acord? Aquest nen ho entén, és un 
repte que l’entén, que comprèn, que està al seu abast... Llavors, què 
hem de fer? Doncs, a partir d’aquí, anar endarrere i buscar objectius a 
curt termini, objectius tangibles, de manera que el nen pugui dir: «Ja 
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sé llegir llibres d’una ratlla, per què no provo llibres de dues ratlles 
ara. I de tres?».
Aquests són els tipus de reptes de què parlo. Són el que nosaltres en 
diem, en terminologia acadèmica, autoregulació. En esports tots ho 
sabem	fer	això,	com	a	pares	tots	ho	sabem	fer	això,	perquè	li	diem	al	
nen:	no	facis	això	perquè	passarà	allò	altre...,	i	l’altre	s’autoregula...,	
i no ho fa perquè passaria allò altre.
A	l’aula	ho	hem	de	fer.	Ahir	et	donaven	la	lliçó,	al	final	feies	el	pe-
tit projecte, responies, feies una activitat divertida, o fas encara una 
activitat divertida, però no hi ha el sentit del que faig perquè després 
vull poder escriure cinc ratlles.
En	nens	petits,	quan	jo	havia	començat	com	a	mestra	de	5-6	anys,	la	
Dolors Perelló, a la que podia escriure una oració, ens deia: «Si en 
pots escriure una, pots escriure’n dues, si pots escriure’n dues, pots 
escriure	un	llibre.	És	que	la	mateixa	oració	deu	vegades,	cinquanta	
vegades, canvia cada vegada una miqueta més, canvia una paraula 
aquí, canvia una paraula allà...».
Aquest concepte avui per als nois i noies que són nouvinguts, se-
gueix	buit.	Els	diem:	«Oh,	és	que	no	poden	llegir	aquest	tema,	que	
és molt difícil», o «És que no tenen el vocabulari per fer un article so-
bre astronomia», com dèieu els que fèieu el curset sobre astronomia, 
«és massa difícil si ho dónes tot de cop». Doncs llavors el procés ha 
de ser al revés: l’objectiu és que puguis llegir l’article, és un repte. 
L’article té dues pàgines, té la paraula que fem servir molt en anglès, 
que és cutting: talla, talla, talla..., és a dir, en lloc de llegir les dues 
pàgines	de	cop,	avui	llegirem	el	començament	i	el	final	i	analitzarem	
això,	ho	buidarem	de	paraules	difícils,	en	posarem	de	noves,	treba-
llarem el vocabulari a partir de les tres paraules del començament de 
l’article	i	les	tres	ratlles	del	final	de	l’article...,	de	manera	que	tens	la	
introducció i tens la conclusió i saps de què va l’article.
A partir d’aquí, vas aprimant. Aquesta és una altra manera de com 
ensenyem avui, i és un repte, però és un repte concret i té relació 
amb el desenvolupament del rigor acadèmic i el desenvolupament 
també del domini de responsabilitats i d’aspectes emocionals.
Un altre aspecte molt important és el sentit que donem a la paraula 
«avaluació», que, a vegades, subestimen alguns, però a mi m’agrada 
fer-la	servir.	No	és	una	avaluació	de	coneixements	sinó	que	és	una	
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avaluació per aprendre, l’avaluació formativa, que només té una pe-
tita diferència respecte a l’altra. La diferència és la següent: si quan 
algú ha fet un treball i li han posat un 90 i preguntem per què té un 
90 i l’única resposta que rebem és perquè ho ha fet molt bé, no estem 
davant d’una avaluació formativa. El que anomenem «formació per 
a	l’aprenentatge»	es	dóna	quan	un	que	diu	que	té	un	90	t’explica,	
d’acord	amb	el	criteri	establert	a	l’aula	per	explicar	aquestes	rúbri-
ques, que el té perquè la introducció del treball té un vocabulari ric 
en	les	cinc	o	deu	paraules	que	es	podien	triar	per	fer-les	servir	o	per-
què ha posat idees innovadores en el cos de la presentació o perquè 
ha	fet	un	resum	al	final	realment	engrescador	per	a	qui	el	llegeixi.
Potser	algú	ha	obtingut	només	un	70.	Com	és?	Aquí	no	hi	ha	cap	
problema	per	explicar-ho,	i	no	es	donen	explicacions	del	tipus	«Bé,	
no	és	un	70	perquè	per	al	mestre	és	així	o	per	al	mestre	és	aixà	o	que	
el	professor	no	sé	què...».	No,	aquí	es	diu,	per	exemple:	«Tens	un	70	
perquè,	si	t’hi	fixes	bé,	la	transició	entre	el	primer	paràgraf	i	el	segon	
és una mica abrupte, falta alguna paraula de transició allà al mig, tens 
alguna frase que no té un pensament complet...». És a dir, dónes a 
l’alumne	la	informació	que	necessita	per	avançar.	Això	és	el	que	en	
diem	l’avaluació	formativa.	Suposo	que	al	final	tindrem	alguna	esto-
na per a preguntes, però vaig endavant per estar segura que cobrim 
tots els temes.
Com	heu	vist	fins	ara	no	hi	ha	cap	cosa	diferent,	és	més	que	res	en-
tendre	com	combinar	el	coneixement	del	nen	i	el	rigor	en	les	meves	
assignatures.
Ara, com creem les condicions d’aprenentatge? Perquè el que real-
ment	vols	és	que	això	sigui	una	cosa	continuada.
Hi ha un llibre que és molt interessant i que també està en castellà, 
que es diu Instructional Rounds,	de	Richard	F.	Elmore,	on	 fa	molt	
bona feina en aquest sentit, i a més és algú que toca de peus a terra 
en el que és el pinyol de l’aprenentatge del que passa a l’aula, i és que 
entre els continguts, l’ensenyament i l’aprenentatge hi ha d’haver un 
equilibri.	En	el	moment	que	es	produeix	desequilibri	apareixen	els	
següents símptomes: o bé fem una lliçó que té massa contingut i els 
alumnes no aprenen, o potser fem una lliçó massa fàcil i s’adormen a 
l’aula.	Si	trobeu	aquest	equilibri,	que	no	existeix	perquè	és	un	equili-
bri	dinàmic,	que	sempre	has	d’estar	buscant,	és	quan	aconsegueixes	
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crear unes condicions a l’aula que permeten les condicions que fan 
que tots els nens tirin endavant.
Coneixeu	la	pedagogia	de	l’aprenentatge	responsable?	Ho	he	traduït	
així,	allà	li	diem	sole responsability,	no	sé	si	ho	he	traduït	bé.	Però	és	
la pedagogia que hem de fer servir avui o el que ens cal canviar com 
a mestres o com a professors més tradicionals per passar de fer el que 
estic fent ara, una presentació, que és el que és típic, a una altra cosa 
en	què	cal	demostrar	que	el	que	jo	us	he	ensenyat	us	serveix	en	una	
altra situació, és a dir, demostrar l’aprenentatge.
La idea és passar de la responsabilitat del professor a l’alumne. Com 
es	 fa	això?	Ho	 faig	 jo,	ara	ho	 fas	 tu.	D’alguna	manera	així	és	com	
ho fèiem ahir. Si hi penseu un moment, la gran revolució del segle 
xx	va	ser	la	revolució	industrial.	Vam	passar	d’una	societat	que	era	
evidentment d’agricultura a una d’industrial. Quin pas té la gran re-
volució del moment? El treball en cadena. La possibilitat de reproduir 
exactament	un	model	deu	mil	vegades,	de	poder	fer	un	motor	deu	
mil vegades idèntic, que cadascú hi posi una peça de manera que el 
reproduïm	exactament.	I,	naturalment,	l’escola	va	reproduir	model:	
ho faig jo, ho fas tu i ho has de fer igual que jo ho faig, perquè hem 
de	reproduir	exactament	el	model	que	sabem	que	funciona.
D’aquí el gran èmfasi amb fórmules matemàtiques, el gran èmfasi a 
memoritzar	llistes:	a	quin	any	va	passar	això?,	quan	va	ser	allò?,	qui	
és el protagonista? I és que, d’alguna manera, estàvem fent el que feia 
la societat, que estava canviant en aquells moments.
Avui	això	no	és	prou,	avui	necessitem	resultat	de	coneixement,	te-
nim necessitat d’innovació: si no saps a quin any va passar el que 
estaves	buscant	és	fàcil	de	trobar-ho.	Però	hi	ha	el	risc	que	pots	trobar	
molta informació que no és correcta, pots trobar molts conceptes 
explicats	malament;	aleshores,	què	fa	el	mestre?
Aquest mestre, que n’hi ha molts, demostra com es fa una cosa. 
Demostra,	potser	pensant	en	veu	alta,	com	algú	llegeix	un	llibre	i	es	
pregunta què farà el protagonista després. Estic fent per manera que 
quan	un	nen	de	vuit	anys	llegeixi	el	llibre,	no	només	llegeixi,	sinó	
que raoni també pensant en veu alta. Els dic: «Mireu, avui l’estratègia 
que	 fareu	servir	és	pensar	en	veu	alta».	O	un	altre	dia	els	puc	dir:	
«L’estratègia avui és dir quina funció tenen els adjectius quan estem 
descrivint	un	paisatge».	Fixeu-vos	bé	en	aquest	model;	els	en	presen-
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to un, de model, i busco tots els adjectius, després els buido, torno a 
llegir.	Quina	diferència	hi	veieu?	Doncs	que	he	ensenyat	el	context.	
Ho demostro, i després ho practiquem.
Hi ha allò que sovint es fa en moltes aules: «Gira’t i parla amb el 
company del teu costat i ho practiques». L’únic que vols d’aquells 
moments	és	que	l’alumne	sàpiga	internalitzar	o	fer-se	seus	els	objec-
tius,	les	metes	de	la	lliçó,	perquè	es	puguin	explicar.	Si	estem	prac-
ticant o estudiant quina funció tenen els adjectius, no ho fem d’una 
manera	abstracta	o	perquè	m’ho	han	explicat,	«el adjetivo es...», sinó 
veient quina funció tenen en enriquir una descripció.
Potser a la meva aula tinc alguns nens que són molt avançats que 
poden accelerar ràpidament, que aviat s’avorriran... A aquests, quan 
practiquem l’activitat, els donaré o una descripció molt més llarga, 
o una d’igual de llarga però amb uns adjectius molt més difícils, que 
no pas a un altre que estigui en un nivell intermedi o a un altre que 
necessiti practicar les paraules noves abans. Amb aquest potser jo tre-
ballaré amb ell, és a dir que jo faré una lliçó guiada amb un grup de 
cinc, n’hi haurà uns quants que treballaran el tema que els he donat 
i	uns	altres	que	treballaran	el	tema	que	els	he	donat	amb	un	text	una	
mica	més	complex,	això	és	tot.
Ara, la gran diferència és com gestionem aquests diferents grups. Si 
vosaltres	comenceu	tenint	un	objectiu	per	a	tothom,	com	per	exem-
ple	la	funció	d’un	adjectiu	per	enriquir	una	descripció,	això	ho	en-
tenen tots.
Al	final	hem	de	triar	cinc	adjectius	que	ens	han	interessat:	jo	els	triaré	
en	el	paràgraf	que	he	treballat,	l’altre	grup,	en	el	seu.	Això	vol	dir	que	
hi	hauran	diferents	nivells,	però	l’aprenentatge	té	el	mateix	objectiu	
i	té	la	mateixa	expectativa	al	final.	Si	feu	això	i	ho	feu	d’una	manera	
sistemàtica –aquest és el concepte més difícil–, el progrés serà per a 
tota l’aula. Cada vegada hi ha més escoles, més mestres que entenen 
com cal gestionar.
Jo visito moltes aules, moltes escoles, treballo amb força mestres. A 
vegades em trobo amb una aula amb una mestra que està treballant 
realment a fons, que ha preparat una lliçó molt rica i veus que està 
donant la lliçó molt bé, però després veus tres o quatre alumnes que 
estan en un ordinador. Passes per l’ordinador i veus que el que estan 
fent no té res a veure amb la lliçó tan rica de què els altres s’estan 
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beneficiant,	i	aleshores	li	dius	a	la	mestra	que	ha	planificat	que	molt	
bé la lliçó però que s’ha oblidat dels tres que hi ha allà.
Aleshores ella respon que encara no ho poden fer.
Davant	d’això,	jo	li	demano	quin	és	l’objectiu	de	la	seva	lliçó,	i	li	ex-
plico	que	no	ho	poden	fer	si	només	els	l’explica,	però	que	si	l’objectiu	
final	està	molt	clar,	sí	que	després	podran	fer	servir	l’ordinador	com	a	
procés,	com	a	eina	per	arribar	a	les	expectatives	o	arribar	a	l’objectiu	
que havia demanat, però si els posa allà a fer coses totalment dife-
rents...	Si	ella	em	diu	que	no	sap	com	fer-ho,	jo	li	dic	que	la	manera	
és	l’aprenentatge	responsable,	i	li	explico	que	provi,	quan	estigui	pla-
nificant	una	lliçó,	en	lloc	de	fer-ho	com	potser	ho	feia	abans	(el	tema	
1, el tema 2, el tema sobre la biologia de les cèl·lules...), de pensar 
alhora	en	el	tema	i	en	la	Maria,	en	Pere	i	l’Ivan,	que	agafi	una	mostra	
de	tres	nens	representatius	de	la	seva	aula	i	faci	com	si	els	l’expliqués	
a	ells,	i	modifiqui	l’eina	d’aprenentatge	de	manera	que	aquests	tres	
nens que representen el grup aprenguin el tema.
Això	ajuda	a	avançar,	això	és	el	que	en	diem	aprenentatge	respon-
sable.
Aquí	tinc	alguns	exemples,	però	aquest	és	un	canvi	de	perspectiva.
He treballat amb força mestres d’escoles catòliques molt tradicionals, 
de quaranta nens per aula, tots quietons, en què el mestre parla, els 
nens	aixequen	la	mà,	hi	ha	nens	que	es	passen	el	dia	aixecant	la	mà	
i	no	els	pregunten	mai,	però	al	final	potser	responen	a	les	preguntes	
que	fan.	A	mestres	així	els	hem	ajudat	a	transformar-se	només	dient-
los:	el	teu	coneixement	és	tan	bo	que	és	divertit	escoltar-lo,	però	no	
tota l’estona. Canviem la perspectiva un moment.
Recordo com a anècdota un cas concret d’un mestre de socials que 
tenia moltes ganes de canviar, i no sabia com. I li vaig dir que si no 
el molestava estaria a l’aula amb ell.
Jo tenia un time out: cada tres minuts li feia un senyal i li demanava 
que	parés	la	seva	gran	explicació	i	que	en	parlessin	en	grup.
O jo els feia una pregunta en general als nens, i de mica en mica...
És	 adonar-se	 dels	 canvis	 de	 perspectiva	 d’allò	 que	he	 d’ensenyar;	
no és el que ensenyo sinó com s’aprèn, i el truc o el punt clau és 
que qualsevol tècnica que tu estiguis fent servir per ensenyar, en 
el moment que veus que l’estan fent servir per aprendre de manera 
autònoma, ja està.
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Els mestres de Primària tenim un gran avantatge, perquè si aquesta 
setmana he decidit que la tècnica que faré servir és prendre notes, 
els	nens	petits	prenen	notes	fent	dibuixets	del	tipus	«estic	content»,	
«estic	enfadat»,	«no	ho	entenc»	o	coses	així...	Això	es	pot	fer	servir	a	
totes les assignatures, a qualsevol cosa que fas. És una eina que els 
nens tenen. En el moment que van a casa i la mare els pregunta una 
cosa o el pare els diu no sé què, ells diuen «mmm...», i posen el pa-
peret	allà	per	dir	que	estan	contents.	És	un	petit	exemple	d’aquesta	
eina que fan servir els nens. Però després hi ha el nen que tu veus 
que	pren	notes	bé	i	que	ho	fa	a	totes	les	clases,	per	exemple	en	pren	
a la classe de català, però ha après una tècnica Cornell i després va 
a	la	classe	de	matemàtiques	i	pren	notes	d’aquella	mateixa	manera;	
aquesta tècnica, que inicialment era d’ensenyament, ara passa a ser 
d’aprenentatge.
Altres	 exemples	molt	 típics,	 per	 tornar	 a	 la	 taxonomia	 de	 volum.	
Ara,	a	la	taxonomia	de	volum	fem	més	èmfasi	a	la	part	d’anàlisi,	de	
síntesi,	d’avaluació,	sense	oblidar-nos	del	debat.	Una	manera	molt	
simple	de	posar-se	en	aquesta	ona	és	reflexionant	com	fem	pregun-
tes. Tothom fa les preguntes de qui, què, com, quan, on. Si mireu la 
taxonomia	de	volum,	per	cada	un	d’aquest	tipus	de	preguntes	hi	ha	
una	sèrie	de	verbs;	si	feu	servir	algun	d’aquest	verbs,	per	exemple,	
un	de	nivell	baix	seria	«barallar», «assenyalar»,	tot	això	és	el	mateix	
que dir què, com i quan.
Ara, si avui nosaltres fem servir el que anomenem el be ok, que és 
un	altre	sistema	similar	al	de	taxonomia	de	volum,	busquem	paraules	
que ens ajuden a fer preguntes en un altre nivell, a nivell 1, que és 
«recordar»,	«reconèixer»,	«relatar».	És:	«recordes	qui	va	descobrir	les	
Amèriques?».	Això	seria	nivell	1,	ja	està	fet.
Ara, com passem d’aquí al nivell 2? Com ho va fer?, com es va fer?, 
què	va	passar?	Això	és	nivell	2,	però	encara	és	molt	 fractual.	Però	
després hem de començar ja a passar a nivell d’anàlisi, de síntesi, 
començar a connectar idees.
Veus alguna relació entre l’Amèrica d’avui i l’Amèrica de l’any 1400? 
I	això	és	nivell	3:	ja	comences	a	analitzar,	i	a	sintetitzar.	I	al	nivell	4	
a relacionar.
Aquesta	és	una	de	les	tècniques	que	es	fa	molt	i	en	la	meva	experièn-
cia	cada	vegada	es	fa	més.	Els	mateixos	alumnes	et	diuen:	«Montse,	
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quin tipus de productes ens hem de fer, nivell 3 o nivell 4?, només 
hem de subratllar o realment hem de pensar sobre el que llegim?».
I	 això	ho	poden	 fer	 tots	 els	 alumnes	 sigui	quin	 sigui	 el	 seu	nivell	
socioeconòmic, sigui on sigui d’on vinguin, ho poden fer tots, no té 
res a veure amb el llenguatge. Hi ha vegades que necessitem fer pre-
guntes per engrescar. És com sempre: pots presentar les coses d’una 
manera	atapeïda	o	molt	seca,	com	el	nivell	1	o	el	nivell	2,	o	pots	
presentar-ho	amb	una	mica	de	gràcia,	no?
Hi ha força aules que tenen penjades preguntes anomenades «de 
sondeig». Les preguntes de sondeig són realment molt, molt bones 
per als nens que estan aprenent un segon idioma, perquè són pregun-
tes que tenen la resposta a dintre. Si jo dic: «De què va l’article?», en-
cara	que	l’hagi	entès,	si	no	tinc	el	vocabulari,	no	sé	com	dir-t’ho.	Ara,	
si dic: «Aquest article, de què va?, sobre el mar o sobre la pesca en el 
mar?», llavors puc dir «sobre la pesca en el mar», perquè la pregunta 
ja dóna el vocabulari que ens faltava. Les preguntes de sondeig són 
fonamentals per millorar el llenguatge en els nens que estan aprenent 
l’idioma i per a moltes altres coses.
Després hi ha preguntes «d’aclariment». Quan els dius als alumnes 
que entre nosaltres no tenim nivell 1 ni nivell 2 i que farem preguntes 
d’aclariment o estratègiques, els encanta. Si fan preguntes estratègi-
ques	o	preguntes	de	planificació,	han	de	buscar,	i	de	vegades	veus	
aules que tenen tots els seus racons, i cada cop que algú fa alguna 
pregunta interessant, que és estratègica, allà va amb el nom del nen 
que ho ha dit, de manera que l’aula crea unes condicions a on fer 
preguntes	i	preguntes	interessants.	Fer	preguntes	riques	és	part	de	les	
condicions d’aprenentatge.
És important perquè després hi ha més rigor acadèmic, fas preguntes 
molt més bones que no pas què, com i quan.
Això	és	un	dels	molts	exemples	que,	sense	massa	esforç,	es	pot	pas-
sar d’un tipus d’activitat a una altra.
I ara, molt ràpidament, tractem la reforma sistemàtica, és a dir com 
transformem tot un centre.
Si penses transformar tot un centre, transformant a cadascú de cop 
no	ho	faràs	mai.	L’èxit	porta	a	l’èxit,	recordeu	això.
Així	que	hi	hagi	un	mestre	o	dos	mestres	o	un	professor	que	ha	tingut	
una idea que li funciona bé, ha fet un tipus de preguntes o ha posat 
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al voltant de les aules el tipus de preguntes que fan els alumnes, a la 
propera reunió d’aquestes que teniu, que sempre feu, que a vegades 
són	una	mica	més	denses	o	més	interessants	que	altres,	doneu-li	cinc	
minuts, a aquest mestre o a aquest professor, perquè presenti el seu 
èxit,	de	manera	que	un	altre	digui:	«Oh,	m’agrada	això.	Així,	tothom,	
quan fa una pregunta interessant, ho penja en aquell racó? Doncs jo 
també ho puc fer».
L’èxit	porta	a	l’èxit.	Això	és	el	que	en	diem	aspectes	tècnics,	és	a	dir	
èxits	a	petita	escala,	de	bones	pràctiques,	èxits	dels	equips	de	recer-
ca,	èxits	d’aules	laboratori,	que	és	el	màxim,	quan	un	mestre	que	fa	
aquestes bones pràctiques diu: “Podeu venir a veure com ho faig”.
És important que hi hagi sistema: si tu em véns a veure un dia i ja no 
tornes mai més, no té gràcia; si tu tornes un dia i la direcció ho sap o 
et	fa	costat,	a	la	propera	reunió	de	departament	dius:	«Pots	explicar	
què vas aprendre en aquella aula?».
Hi ha un retorn, penseu sempre en el que diem nosaltres, close the 
group, has de tancar el cicle, si no, ens perdrem, si no, totes aquestes 
grans iniciatives, totes aquestes activitats van al no res. I aquest és el 
gran	problema	de	moltes	escoles	de	més	baix	rendiment.
Un	dels	problemes	més	grans	de	les	escoles	de	baix	rendiment	o	de	
rendiment que no és constant és que són escoles amb sistemes febles 
i estructures febles. Moltes idees, moltes TIC, moltes coses, però no 
es	fan	servir	correctament,	no	hi	ha	continuïtat,	no	hi	ha	una	manera	
de	reconeixement,	no	hi	ha	una	manera	sistemàtica	d’anar-ho	millo-
rant.	Això	és	tot.
Aquest	és	el	pas	que	fan:	es	fomenten	els	èxits	a	petita	escala	com	a	
eina	de	canvi	cultural.	Ho	fan	així	que	hi	ha	tres,	quatre,	deu	mestres	
o professors que estan animats perquè les coses els van bé i tenen 
resultats i diuen: «Mira, mira el treball del meu alumne», «Mira el 
projecte que han fet»...
I a partir d’aquí passem a un lideratge per l’aprenentatge a nivell de 
sistema, on tot és a base de coherència. Si hi ha coherència a l’aula, 
hi ha coherència entre el professorat, ja que el treball transversal és 
crític. Comenceu a petita escala, compartiu, sobretot a instituts, on 
vas	a	veure	un	professor	i	després	un	altre	i	costa	comunicar-se;	així	
és	difícil	que	tinguem	èxit.
Si hi ha coherència a l’aula hi ha possibilitats de coherència en el 
professorat i hi ha moltes possibilitats de coherència a tot el centre.  
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No hi ha cap altre misteri que aquest.
Per	acabar	m’agradaria	presentar-vos	quins	són	els	criteris	d’excel-
lència dels professionals de l’ensenyament, els criteris que fan servir 
i	que	han	triat	els	mateixos	mestres.
A	l’any	80	o	83	va	haver-hi	un	informe	a	tots	els	Estats	Units	que	es	
deia La nació està en risc, no estem preparats per al segle xxi. Com 
a	resultat	va	haver-hi	moltes	 reformes.	Una	d’elles	va	ser	un	 infor-
me que va fer una fundació que deia: hem de preparar els mestres 
per al segle xxi. Paral·lelament, una organització sense ànim de lucre 
de	mestres,	que	ha	anat	creixent	a	nivell	nacional,	va	dir:	nosaltres	
som els professionals de l’ensenyament, nosaltres som els que po-
dem dir què és el que cal per ensenyar. I van crear els seus propis 
criteris,	de	tal	manera	que	ara	han	fet	un	certificat	de	professionals	de	
l’ensenyament a escala nacional, que és el que dóna aquesta associa-
ció a mestres que ells consideren que estan practicant aquests criteris 
d’ensenyament. I l’únic que han de fer és preparar una carpeta amb 
un foli amb quatre elements, una lliçó en la qual no volen saber com 
l’ensenyes sinó com l’aprendran els alumnes; un vídeo de com és la 
lliçó, però no enfocant el mestre, sinó enfocant els alumnes per veure 
el que fan; una activitat, si vols amb vídeo o sense, que demostra 
com treballes amb els teus companys, és a dir, el treball transversal, 
la	comunitat	d’aprenentatge;	i	una	prova	de	coneixements	que	diuen	
que no te la preparis i hi vagis el dia que vulguis: contestes, per or-
dinador, una sèrie de preguntes que són tan essencials que si ets un 
bon mestre n’has de saber les respostes.
Aquesta	organització	és	molt	exigent.	Ara	 ja	 fa	quasi	25	anys	que	
funciona i té cent mil mestres a tots els Estats Units. Aquest és l’únic 
certificat	que	s’accepta	si,	per	exemple,	treballes	a	Califòrnia	i	 te’n	
vas a treballar a Massachusetts. Als Estats Units cada estat té els seus 
petits	requisits	i	cal	ajustar-s’hi.	I	segons	els	seus	criteris,	un	profes-
sional de l’ensenyament ha de demostrar que sap com fer avançar 
tots	els	alumnes	cap	a	l’excel·lència.	I	diuen	que	per	arribar	aquí	el	
primer	que	has	de	fer	és	conèixer	el	teu	alumne.
Moltes	vegades	coneixem	el	nostre	alumne	perquè	el	tenim	al	davant	
de tot de l’aula, però sovint hi ha mestres que no s’han pres mai el 
temps	d’anar	al	secretari	i	dir-li	si	els	pot	ensenyar	els	documents	que	
expliquen	com	va	arribar	aquell	nano,	si	va	anar	a	escola	al	seu	país,	
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què	hi	va	aprendre...	No	ho	fan,	no	coneixen	l’alumne;	el	coneixen	
pel	que	ells	veuen	o	perceben,	però	no	el	coneixen	realment.
Un	bon	mestre	es	pren	el	temps	per	conèixer	l’alumne,	per	poder	
treballar	en	diagonal	i	predir	aquesta	excel·lència	en	el	treball.
El segon que has de fer és dominar les assignatures, cal que sàpigues 
com posar al dia la pròpia assignatura. És a dir, hi ha un compromís 
amb	l’excel·lència,	hi	ha	un	domini	de	les	assignatures	i,	finalment,	
has de saber fer ús de l’avaluació formativa per guiar el procés de 
cada	estudiant.	És	el	mestre	que	va	al	costat	de	l’altre	i	no	diu	«Això	
està	malament,	fes-ho	així»,	sinó	«Mira,	fins	aquí	està	bé,	però	si	afe-
geixes	això	estarà	millor»	o	«Per	què	no	canvies	i	ho	fas	d’una	altra	
manera» o «Per què no ho tornes a provar». Tot per fer un pas per tirar 
endavant, sempre un pas, no en vulgueu fer massa, cada dia un, però 
per fer progrés; és el mestre que sap guiar.
I,	finalment,	aquest	mestre	és	un	que	a	cada	moment	es	pregunta	si	
ho fa prou bé. Que, de fet, és el que diem també a l’alumne, «Ho 
faig	prou	bé?».	Voleu	que	ho	faci	ell	també.	I	és	el	mestre	que,	com	a	
membre actiu d’una comunitat d’aprenentatge, treballa amb els seus 
companys.
Com veieu, és lògic. No sé si heu captat res nou o si heu après res 
nou, perquè tot és una cosa que no té cap misteri. El misteri és el 
compromís, el misteri és entendre que no és només el domini de 
les assignatures. No és el problema del nen, i no és el problema 
del mestre, i no és que com a facilitador el nen ha d’aprendre i jo li 
deixo	la	TIC	allà	al	davant	i	l’ordinador	i	que	aprengui,	no.	Es	tracta	
de	ser	responsable,	de	voler	l’excel·lència,	de	buscar	com	treballar	
amb	l’alumne	perquè	pugui	tirar	endavant,	i	de	no	fer-ho	sol,	perquè	
no és possibles, cal ser part d’un equip.
Doncs, quin és el missatge d’avui? La societat canvia, nosaltres can-
viem,	però	no	deixem	que	 canviï;	 nosaltres	 veiem	com	canvia	de	
manera	orgànica.	La	societat	d’avui	exigeix	un	canvi	de	perspectiva	
als qui hem d’ensenyar, que ens demanem com ho hem de fer, com 
hem d’ensenyar.
Ens	cal	gestionar	el	canvi	focalitzant-lo	en	l’aprenentatge	i	en	la	nos-
tra	excel·lència,	l’excel·lència	com	a	docents.	I	aquí	està	la	idea	de	
lideratge, rigor acadèmic i avaluació, tant per als alumnes com per 
al mestre.
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Me comprometo a plantear lo que son mis preocupaciones actuales, 
mis ilusiones, mis temores o fracasos sobre lo mismo que supongo 
que a todos nos ocupa. Es un momento clave, a mi modo de ver, para 
repensar el sentido del dispositivo escolar. ¿Qué sentido tiene en la 
actualidad?	¿Cuáles	son	las	finalidades?
Si	no	aclaramos	este	sentido	o	estas	finalidades,	todas	las	medidas	que	
después adoptamos están cargadas de confusión, están cargadas de au-
tomatismo y están cargadas de mediocridad. Y muchas de las medidas 
que se han adoptado en las reformas de hace quince, veinte, veinticin-
co años, etc., creo que están cargadas de ausencia de sentido, que es lo 
que necesita el dispositivo escolar, o para qué sirve en la era digital.
Decía Thomas S. Elliot, hace ya tiempo, ¿dónde está la sabiduría 
que hemos perdido en conocimiento? Y ¿dónde está el conocimiento 
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que	hemos	perdido	en	información?	¿Qué	significa?	¿Es	esto	contra-
dictorio? Me parece que necesitamos un instrumento que nos pueda 
clarificar	este	sentido,	y	éste	es	la	relación	entre	información,	cono-
cimiento y sabiduría.
A mí me parece que puede ser un instrumento importante y clave la 
relación entre información, conocimiento y sabiduría. Aunque sea 
de	manera	muy	simple,	definiré	qué	entiendo	yo	por	estos	tres	con-
ceptos.
La información es el conjunto, la multiplicidad de datos que percibi-
mos	del	mundo	exterior,	del	mundo	interior,	del	mundo	intelectual,	
del mundo físico, etc., y que están continuamente bombardeándo-
nos. Se supone que ése es el escalón inferior del conocimiento.
El conocimiento es un amplísimo intervalo que comienza allí en los 
datos,	pero	los	datos	por	sí	mismos	no	significan	nada,	es	necesario	
agruparlos	en	relaciones	que	nos	digan	algo	o	del	mundo	exterior	o	
del mundo interior o del mundo de la imaginación o del mundo de 
la fantasía, de la realidad, del mundo físico, mental. Eso es lo que 
intenta hacer el conocimiento.
Los siguientes escalones de ese amplísimo intervalo que es el co-
nocimiento es agrupar esos datos en conceptos, en categorías, agru-
pándolos por las características que parece que son comunes y dis-
tinguiéndolos de aquellos otros elementos que implican y llevan 
características diferenciales.
De	los	conceptos	extraemos	ideas,	de	las	ideas	formamos	esquemas,	
modelos y mapas mentales. Esos ya nos dicen algo de la realidad y 
desde bien pequeñitos, desde niños construimos modelos, esquemas 
y mapas mentales que nos sirven para orientarnos en el mundo de 
los mayores, de la realidad física, de la realidad de los animales, de 
las plantas, de las personas, de las intuiciones, de la cultura, etc., etc. 
Estarán	cargadas	de	 insuficiencias,	de	contradicciones,	de	 lagunas,	
de prejuicios, pero son los esquemas de los mapas que nos ayudan a 
orientarnos en la realidad. Los mapas, esquemas y modos mentales 
los agrupamos en teorías que pretenden dar un sentido y una orien-
tación integradora a los diferentes mapas que vamos construyendo y 
las teorías las agrupamos en paradigmas.
De todo ese amplísimo intervalo, ¿a qué nos dedicamos en la escue-
la y a qué deberíamos dedicarnos? Mi impresión es que nos hemos 
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dedicado siempre al escalón inferior, a acumular y a reproducir da-
tos, y eso implica muy poco para el desarrollo del conocimiento, al 
menos deberíamos de situarnos en este territorio central, esquemas, 
mapas y modelos, que son los que nos dicen algo de la realidad; por 
eso se estructura, se organiza, seleccionando lo que merece la pena, 
discriminando lo que no, organizando entre sí para ir reconstruyen-
do sus mapas de manera más potente, eliminando lagunas, prejuicios 
que	sean	mapas	más	potentes,	más	flexibles,	etc.
Y ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte de poder, de manejar-
nos, de navegar en la incertidumbre. El ser humano vive rodeado de 
incertidumbre y tiene que moverse en la incertidumbre, y ¿cuál es la 
manera sabia de moverse en la incertidumbre? Utilizando el mejor 
conocimiento disponible para el gobierno del propio proyecto vital. 
Eso me parece a mí la esencia de la sabiduría: no es sabio el que más 
sabe, el que más teorías tiene, el que más datos acumula, es más 
sabia aquella persona que utiliza el mejor conocimiento disponible, 
reconstruyéndolo permanentemente para gobernar su propio gobier-
no vital, personal, social, ético y profesional.
Para	esta	finalidad,	para	 intentar	desarrollar	 en	 las	nuevas	genera-
ciones y en los niños y en las niñas la capacidad de ir construyendo 
su propio proyecto vital, apoyándose en los instrumentos cognitivos 
más	potentes,	flexibles	y	favorables,	necesitamos	un	tipo	de	conoci-
miento y no otro, no cualquiera nos sirve, y ¿cuál es el conocimiento 
que nos sirve en la era digital?
Han cambiado mucho y en muy poco tiempo las características que 
definen	 las	 relaciones	humanas,	 las	 formas	de	vivir,	 los	contextos,	
los escenarios en los cuales los instrumentos que utilizan las perso-
nas para adquirir información, para transmitir, para comunicar, para 
plantear,	para	fantasear,	para	expresarse,	para	crear,	etc.,	etc.	Y	por	
esto necesitamos recomponer y entender perfectamente las caracte-
rísticas de esta época digital.
¿Qué	significa	la	era	digital?	Es	una	era	caracterizada	por	 la	abun-
dancia, por el cambio, por la incertidumbre y por la desigualdad. 
Abundancia permanente de todo y es la primera época en que la 
humanidad vive en la abundancia de información, la humanidad ha 
vivido durante miles de años rodeada de escasez y por eso acceder 
a los datos o acceder a la información era la clave de una época 
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porque sin datos no hay conocimiento y el individuo vivía rodeado 
de escasez de información. Pero en la época de la abundancia de 
información la relación del individuo con el conocimiento es muy 
distinta.
Permitidme dos metáforas, dos metáforas claves, sencillas, que yo 
utilizo: la relación del individuo con la información hasta la era digi-
tal	puede	estar	perfectamente	ejemplificada	en	la	metáfora	del	desier-
to y el pozo o el oasis. Los individuos humanos vivían normalmente 
en el desierto de la información, no había manera de poder tener 
información y acudían a la escuela como al oasis para poder adquirir 
esa información que no estaba en otro lado y por tanto parecía que 
la	estrategia	 fundamental	de	la	escuela	era	ofrecer	al	máximo	toda	
información para que el individuo acumulara esa información que 
después, al volver del oasis, le permitiera vivir en esa situación de 
escasez.	La	pedagogía	bancaria,	que	tanto	ha	trabajado	Freire,	o	la	
pedagogía	del	camello,	que	tanto	ha	ejemplificado	también	Meirieu.	
Beber	todo	lo	que	uno	pueda,	etc.,	para	después	hacer	la	travesía	del	
desierto.
Y	la	metáfora	que	define	la	relación	del	individuo	con	el	conocimien-
to en el siglo xxi es toda la contraria, es la metáfora del vendaval. El 
niño y la niña se encuentran metidos en un huracán, inmersos en un 
proceso abrumador de bombardeo de información continua y per-
manente, y por tanto la escuela no puede ser nunca ya el oasis, sino 
que será el instrumento que facilita la capacidad de discriminación, 
de diferenciación, de selección, de llegar a construir criterios que le 
permitan al niño discriminar lo que merece la pena y lo que no, es 
una metáfora totalmente distinta, es la construcción de instrumentos 
para la discriminación, la organización, la formalización, etc. Y esa 
abundancia en todo, abundancia de consumo, abundancia de rela-
ciones, abundancia..., los niños están inmersos en redes sociales que 
lo que tienen que entender es cómo seleccionar lo que merece la 
pena	y	lo	que	no,	porque	si	no	vamos	todos	a	morir	de	éxito,	de	éxito	
en un proceso de abundancia que no sabemos a dónde nos lleva y 
que a lo mejor nada tiene que ver con la sabiduría. Esa abundancia, 
esa hiperinformación, ese bombardeo, lleva a un cambio permanen-
te, todo tiene una sensación de levedad de aceleramiento, de fragili-
dad... Se acelera la historia, se aceleran las relaciones, se aceleran los 



Tema General. La societat canvia. I l’escola? 27

Información, conocimiento y sabiduría en la era digital

movimientos,	las	modificaciones,	todo	cambia.	Debemos	de	ayudar	
a que los individuos sean capaces de vivir en la incertidumbre, satu-
rados de información y rodeados de incertidumbre.
¿Cómo vivir en la incertidumbre? Estamos en una situación de cam-
bio	permanente	de	todo,	y	esto	significa	vivir	en	la	incertidumbre,	vi-
vir en la complejidad y en la supercomplejidad. La complejidad hace 
referencia a la multiplicidad de variables que están incidiendo en los 
fenómenos que vivimos y que, por tanto, hacen difícil comprender 
la realidad de esos fenómenos que cambian continuamente porque 
forman parte de sistemas, y en estos sistemas están incidiendo las 
múltiples variables que están interviniendo. Ignorar alguna de ellas 
y no comprender la dinámica de la autonomía de cada una de ellas 
y	la	configuración	del	todo	y	la	relación	del	todo	y	las	partes	implica	
no entender lo que está ocurriendo.
Pero es supercomplejo cuando además de las múltiples variables 
que están incidiendo tenemos que hacer frente a los cambios, los 
cambios de marcos de interpretación. No sólo cambian las variables, 
sino que están cambiando los marcos de interpretación. Durante 
mucho tiempo los seres humanos han utilizado los mismos marcos 
de interpretación para comprender las variables que incidían en los 
fenómenos sociales, físicos, humanos, etc. Ahora ya no. Y en último 
término vivimos en una época global de desigualdad, durante hace 
muy poco tiempo.
Después de la Segunda Guerra Mundial se inauguró una etapa en la 
humanidad de búsqueda del bienestar comunitario y de la igualdad, 
y en los años ochenta, con Margaret Thatcher y con Reagan, se rom-
pió	esa	tendencia	en	todo	Occidente,	y,	por	tanto,	después	en	todo	el	
mundo. Ya no importaba la búsqueda de la igualdad y del bienestar 
común,	sino	el	beneficio	empresarial	en	todas	y	cada	una	de	las	di-
mensiones, y esto ha provocado, desde entonces hasta nuestros días 
y	mucho	más	a	partir	del	año	2007,	el	incremento	permanente	de	la	
desigualdad.
Vivimos	en	un	mercado,	en	un	capitalismo	financiero	y	global,	cuya	
naturaleza es provocar permanentemente la desigualdad. ¿Qué signi-
fica	vivir	en	la	desigualdad	económica	y	en	un	sistema	que	provoca	
necesariamente la desigualdad cuando lo que pretendemos es que 
los individuos de las nuevas generaciones sean capaces de gobernar 
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su vida con el mejor instrumento para provocar la sabiduría y la fe-
licidad?
La escuela está desbordada y las dos metáforas que antes vimos re-
quieren que esa escuela obsoleta, convencional, academicista, que 
surge en el siglo xix para adaptarse a la época industrial, ahora sea ca-
paz	de	afrontar	las	exigencias	de	los	ciudadanos	del	siglo	xxi, para ofre-
cerles	las	oportunidades	y	los	instrumentos	que	se	requieren	para	in- 
tervenir en este mundo complejo y supercomplejo.
Me parece que el desarrollo del conocimiento y de la ciencia en la 
actualidad	a	través	de	las	investigaciones	neurocientíficas,	que	no	tie-
nen más de 20 años, es un instrumento clave que nos puede ayudar a 
entender. A entender, a proponer, a desarrollar y a evaluar.
Son muchos los descubrimientos de la neurociencia que a mi modo 
de	ver	 están	 ratificando	y	confirmando	 lo	que	maestras	 y	maestros	
interesantes a lo largo de los dos últimos siglos y pedagogos y peda-
gogas	han	intuido,	han	logrado	resumir,	cristalizar	de	su	experiencia	
comprometida	y	ahora	se	ve	ratificada	por	la	investigación	científica.
Es verdad que los desarrollos de la neurociencia nos abren un pa-
norama absolutamente sorprendente y sobrecogedor. No me voy a 
detener en ellos pero el desarrollo de la telepatía, el desarrollo de la 
telequinesis,	el	desarrollo	de	la	 teleprótesis	a	 través	de	la	decodifi-
cación de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro 
podemos comunicárselo a instrumentos como un ordenador y ese or-
denador nos puede ayudar para resolver enfermedades, situaciones y 
posibilidades para poder gobernar robots que cumplan las funciones 
que para muchas personas no pueden cumplir sus órganos físicos, 
nos introducen en un mundo absolutamente sorprendente, maravi-
lloso, etc. Pero no voy a entrar ahí.
Voy a entrar en aquellos descubrimientos de la neurociencia que 
son absolutamente útiles para recomponer, reconstruir y reinventar 
la relación pedagógica. Cuatro de ellos fundamentales. Primero, el 
descubrimiento de la enorme plasticidad casi ilimitada del cerebro. 
El cerebro es un instrumento programado para aprender, para apren-
der continuamente, y el cerebro se esculpe a medida que el indivi-
duo se dedica a una serie de actividades para satisfacer una serie de 
necesidades en su vida o para adaptarse a las características de la co-
munidad, ya sea familiar, social, etc., en la que vive, y las actividades 
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a	las	cuales	se	dedica	esculpen,	modifican,	transforman	la	estructura	
del cerebro, desde el punto de vista funcional y desde el punto de 
vista	estructural.	Eso	no	hace	más	que	afirmar	el	máximo	optimismo	
pedagógico.
Se creía, en contra de lo que nos han enseñado a lo largo de todos 
estos años, que el cerebro se constituía en una época determinada, 
entre	los	nueve	y	los	quince	años,	y	ya	quedaba	totalmente	defini-
do para el resto de la vida. No es así; el cerebro sigue aprendiendo 
permanentemente en función de las actividades a las que nos dedica-
mos; por tanto, las actividades a las que nos dedicamos conforman, 
configuran,	 construyen	permanente	 y	 continuamente	nuestro	 cere-
bro, de manera funcional, es decir, construyendo nuevos circuitos 
neuronales, desapareciendo aquellos circuitos funcionales que ya 
no tienen funcionalidad, que no utilizamos, y sustituyéndolos por 
otros que responden a las necesidades y actividades a las cuales nos 
dedicamos y, por tanto, es un proceso de aprendizaje permanente 
que depende de nuestra actividad porque la estructura funcional del 
cerebro lo está demostrando permanentemente. Pero también hay 
una	modificación	 estructural,	 es	 decir	 que	 la	 propia	 estructura	 de	
las neuronas cambia, amplía y se enriquece de manera permanente. 
Catorce mil neuronas se construyen cada día a través de la neurogé-
nesis desde las células madre a neuronas. Muchas de ellas mueren, 
pero muchas de ellas se utilizan para engordar, reestructurar aquellas 
partes del cerebro que necesitamos ampliar para hacer frente a las 
actividades a las que nos estamos dedicando.
Hay	un	experimento	que	todos	ya	conoceréis	de	los	taxistas	en	Lon-
dres	sobre	el	desarrollo	de	su	capacidad	cognitiva	espacial.	Taxistas	
en Londres de dieciocho a cuarenta y cinco años, por tanto una am-
plia gama, que sufren un año permanente de formación práctica, teó-
rica, conduciendo de ocho a diez horas diarias. Resonancia magné-
tica antes de empezar el curso y resonancia magnética de su cerebro 
después de acabar el curso: se ha ampliado en todos de manera ab-
solutamente sorprendente y no ha sido sólo la estructura funcional la 
que	ha	cambiado,	se	ha	modificado	la	estructura	básica,	orgánica	del	
cerebro, para hacer frente a esa actividad a la cual se han dedicado, 
independientemente de la edad, independientemente del carácter, 
independientemente	de	la	estructura	fisiológica	y	de	las	vivencias	de	
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cada uno de ellos. Por tanto el cerebro es capaz de aprender de ma-
nera permanente, cambiando su función y cambiando su estructura. 
Por tanto, depende de a lo que nos dediquemos los seres humanos, 
así esculpimos nuestro cerebro, no es al revés.
Segundo descubrimiento, a mi modo de ver, clave: la relevancia de 
la inconsciencia, que cada vez amplía su porcentaje en neurocien-
cia.	 Se	 empezó	diciendo	que	era	 el	 80%,	 ahora	 se	 considera	que	
cerca del 90% de los mecanismos y actividades que utilizamos los 
seres humanos para percibir, interpretar, tomar decisiones y actuar 
permanecen por debajo de la consciencia, no necesitan la conscien-
cia para funcionar. Por tanto, ¿qué hacemos en la escuela dedicándo-
nos	exclusivamente	al	intercambio	teórico	de	formalizaciones	cons-
cientes, de teorías declaradas? ¿Qué es lo que realmente condiciona 
u orienta en lo que percibimos, en lo que interpretamos, en cómo 
decidimos y en cómo actuamos? Los mecanismos que vamos conso-
lidando y que los vamos convirtiendo en mecanismos inconscientes. 
En un momento determinado fueron conscientes, pero la tendencia 
a ahorrar energía y a ahorrar procesos en el cerebro es clave y, por 
lo tanto, convierte todo lo que puede en mecanismos implícitos, en 
piloto automático, y cuando funciona ese piloto automático no se 
necesita la consciencia, y, por tanto, actuamos en virtud de lo que 
hemos construido en períodos anteriores.
Eso no es lo mismo que el inconsciente freudiano, es mucho más 
amplio. Son todos los mecanismos cognitivos inconscientes automá-
ticos que no necesita la consciencia para funcionar. Cuando nos en-
frentamos ya a situaciones que somos incapaces de resolver con el 
piloto automático, entonces se activa la consciencia, pero mientras 
el	piloto	automático	funciona	y	de	manera	relativamente	eficaz	so-
mos, podríamos decirlo así, esclavos de nuestro piloto automático, es 
decir, es nuestro piloto automático, nuestro bagaje, nuestra mochila 
implícita cargada de formas de percibir, tomar decisiones, hábitos, 
etc., la que condiciona todos los procesos.
Otra investigación clave, esta vez desarrollada también en Alema-
nia, demuestra que a través de la resonancia magnética funcional, 
de las imágenes que sacamos de nuestro cerebro, milisegundos y 
segundos antes de que el individuo sea consciente de la decisión que 
va a tomar, el investigador ya sabe la decisión que va a tomar cada 
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uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el cerebro los mecanismos que 
utilizamos y que ponen en marcha todas las interacciones cuando 
estamos «cocinando» una decisión ya nos marcan por dónde va a ir 
la	decisión,	y	sólo	al	final,	cuando	llega	a	la	corteza	consciente,	es	
cuando tomamos esa decisión que previamente ya se ha cocinado. 
Esa	forma	de	cocinar	aparece	cuando	estamos	decodificando	todas	
las estructuras del cerebro.
Por lo tanto, necesidad absoluta en la educación de tomar en consi-
deración de manera fundamental los mecanismos que permanecen 
por debajo de la consciencia y condicionan nuestra forma de perci-
bir, interpretar, tomar decisiones y actuar.
Da la casualidad de que la mayoría de los mecanismos inconscien-
tes tienen que ver con las connotaciones emocionales y, por tanto, 
con la primacía de las emociones. Porque las primeras reacciones del 
ser humano son siempre emocionales, permanecen en los circuitos 
más primitivos, que se alojan en el cerebro reptiliano y son formas 
básicas	de	reacción	simple,	sencilla	pero	clara	y	definitiva	ante	los	
estímulos	que	aparecen	en	nuestro	exterior	y	antes	que	estos	estímu-
los lleguen a la consciencia, es decir a la corteza cerebral. Ya en la 
amígdala han recibido respuestas, respuestas que son emocionales y 
que	preparan	nuestro	organismo	fisiológico	para	reaccionar	a	favor,	
en contra, inhibiéndonos, huyendo, preparándonos, etc. Por lo tanto 
las emociones son componentes imprescindibles de todos nuestros 
mecanismos de comprensión y de actuación, desde la percepción 
hasta la actuación, y en función de la carga emocional así nos impli-
camos en los procesos cognitivos.
No hay procesos cognitivos al margen de las emociones, los proce-
sos cognitivos están cargados de connotaciones emocionales, querá-
moslo o no.
Por tanto, ¿qué hacemos en la educación separando el conocimien-
to de las emociones, la consciencia del inconsciente, el cuerpo del 
alma,	el	trabajo	manual	del	trabajo	intelectual?	¿Qué	significan	todos	
esos dualismos maniqueos que provienen fundamentalmente de la 
consideración	diversificada,	distinta,	de	la	declaración	de	Descartes,	
de	identificar	el	ser	humano	sólo	y	exclusivamente	con	la	conscien-
cia racional? No entendemos la complejidad del ser humano así, y 
bien	que	nos	la	ha	enseñado	la	historia	del	siglo	xx,	el	más	raciona-
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lista de toda nuestra historia y que ha producido los desastres más 
graves de toda la humanidad.
No se puede entender la complejidad del ser humano diferencian-
do, distinguiendo de manera dualista el cuerpo de la mente, las emo-
ciones de la racionalidad, la consciencia de la inconsciencia. Es de-
cir, el cerebro no es una máquina computacional, la metáfora de la 
computadora ha hecho mucho daño a la comprensión del cerebro, 
de su funcionamiento, y ahora la neurociencia lo plantea de manera 
absolutamente	clara	y	definitiva.
El	cerebro	debe	de	identificarse	y	definirse	más	como	una	instancia	
emocional que construye conocimiento, que conoce para preservar 
la supervivencia de cada individuo. En principio, distinguiendo lo 
positivo y lo negativo para la supervivencia, y poco a poco, de mane-
ra	más	sutil,	delimitando	todas	las	distintas	emociones	que	van	confi-
gurándose para distinguir la pluralidad, la diversidad de la realidad.
No sólo hay bueno, malo, blanco y negro, sino múltiples grises 
que	poco	 a	poco	 vamos	 construyendo,	 identificando	 y	definiendo	
en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo cognitivo, pero 
siempre condicionado por las emociones. Las emociones son clave 
para que el individuo se implique de manera decidida en el descu-
brimiento cognitivo de la realidad. Pero siempre descubrimos con 
una	intención,	con	un	interés,	con	una	expectativa	y	con	una	carga	
emocional.	 Desconocerlo	 significa	 impedir	 la	 comprensión	 global	
del ser humano. Y esa intencionalidad y esa carga que acompaña 
todo el proceso cognitivo requiere la necesidad de comprender que 
sólo aquellos aspectos que están cargados de virtualidad emocional 
configuran	los	aspectos	cognitivos	que	vamos	alojando	poco	a	poco	
desde la memoria episódica a la memoria semántica y que adquieren 
carta de relevancia porque van permaneciendo progresivamente en 
nuestro	bagaje	más	clave,	más	definitivo.
Actitudes, valores y emociones las encontraréis englobadas en un 
par de palabras, «disposiciones subjetivas». Pues bien, éstas son tan 
importantes como las anteriores y tenemos que trabajarlas, y sólo se 
trabajan en la acción. Estas cualidades o competencias son un saber 
y un querer; dicho en otras palabras, no hay cualidades y competen-
cias sin un saber y sin un querer.
Un saber triple, saber pensar, saber decir y saber hacer, y un querer 
doble, un querer motivado por el cumplimiento de las necesidades 
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humanas básicas. Lo primero que queremos es satisfacer nuestras 
necesidades, y poco a poco, de este movimiento de satisfacer las 
necesidades	más	básicas,	vamos	diferenciando,	vamos	diversifican-
do,	vamos	depurando,	de	manera	sutil,	gustos,	deseos,	expectativas,	
intereses, etc.
Y el segundo: querer implica organizar nuestros deseos, nuestros in-
tereses,	nuestras	expectativas	en	un	proyecto	vital	personal,	construir	
el propio proyecto vital.
Si a mí me preguntarais ¿cuál sería la función del docente?, no tendría 
ninguna duda: ayudar a cada individuo, esté en Infantil, en Primaria, 
en Secundaria o en la universidad, a que construya y a que depure de 
la	manera	más	poderosa	y	más	flexible	su	propio	proyecto	vital.
¿Cómo se crean esas cualidades o esos recursos o esas competencias? 
De la misma manera que se construyen y que se han consolidado en 
el	espíritu	científico,	en	la	investigación	científica,	pero	asumiendo	
que	esta	 investigación	científica	no	es	 sólo	el	clima	natural	de	 los	
científicos	sino	de	todos	y	cada	uno	de	los	seres	humanos.	Y,	¿cuáles	
son	los	procesos	de	la	investigación	científica?	Los	mismos	que	ne-
cesitamos para construir los recursos humanos de todos y cada uno 
de los seres con los que trabajamos. Primero, comprensión y diag-
nóstico. Tenemos que ayudar a que los niños y las niñas aprendan a 
comprender	y	a	diagnosticar,	y	eso	significa	observar,	distinguir,	dis-
criminar,	comparar,	hacer	hipótesis,	experimentar,	sintetizar	y	diag-
nosticar. ¿Cuándo en la escuela, en el instituto y en la universidad 
ayudamos a eso?
Segundo,	diseñar	y	planificar.	Hemos	comprendido	provisionalmen-
te una realidad y ahora tenemos que diseñar qué queremos hacer con 
esa	realidad.	Y	aquí	se	ponen	en	juego	fundamentalmente	finalidades,	
creación. ¿Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué quere-
mos solucionar: que ese individuo aprenda a adaptarse, que aprenda 
a crear, que aprenda a discutir, que aprenda a racionar, que aprenda 
a negar la opresión? ¿que aprenda a qué? Esta es una parcela impor-
tantísima; no se construyen recursos si no somos capaces de que los 
niños aprendan a diseñar en función de prever las consecuencias de 
su	diseño	y	luego	planificar	de	manera	flexible	y	progresiva.
Tercero: actuar, desarrollar, intervenir, y, en la actuación funda-
mentalmente, aparecen las emociones, las habilidades sociales y las 
actitudes. Y todo lo que hemos comprendido y diseñado podemos 
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arruinarlo	en	la	planificación.	¿Cuándo	enseñamos	a	los	niños	a	de-
sarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades técnicas, etc., a de-
sarrollar sus actitudes, a entender por qué hacen esto? La mayoría 
de las intervenciones que van a tener que hacer en su vida personal, 
social o profesional implica la movilización de sus emociones, de sus 
sentimientos, de sus habilidades sociales.
Y cuarto y último: evaluación y reformulación. Comprender dónde 
están nuestras fortalezas y nuestras debilidades, dónde nos hemos 
estancado y por qué, y cómo podemos mejorar y establecer modos 
de intervenir que impliquen la mejora de lo que hemos planteado en 
momentos anteriores.
En cinco minutos, ¿cuáles son esas cualidades humanas que yo creo 
que se requieren en el siglo xxi? Esta es una decisión política en la 
que tenemos que ponernos de acuerdo a través del debate.
Para mí las cualidades básicas, esos recursos de comprensión y de 
acción básicos que deberíamos desarrollar en todos y cada uno de 
los futuros ciudadanos, son tres fundamentalmente.
Primero: utilizar de manera disciplinada, crítica y creativa el cono-
cimiento. Inteligente es aquél que sabe dónde quiere ir y mas inte-
ligente aún el que sabe dónde ya no tiene que volver. Es desarrollar 
la	mente	científica	y	la	mente	artística.	Es	utilizar	el	conocimiento	de	
manera disciplinada, es decir, no como un saber de opinión, sino 
como un saber que se basa en la argumentación y que se basa en las 
evidencias.
Segundo: saber utilizarlo de manera crítica, porque es un saber que 
tiene conocimiento básico de los límites de la contingencia de sus 
fundamentos, llegando a entender que no hay verdades absolutas y 
definitivas,	sino	que	todo	el	conocimiento	es	una	construcción	social,	
contingente a una época y a unas posibilidades, y por tanto, todo co-
nocimiento y toda cultura es tan respetable como cuestionable.
Y tercero: saber utilizarlo de manera creativa. El conocimiento no 
está para reproducirse, y siempre que lo utilizamos, lo recreamos. 
El ser humano recrea permanentemente el conocimiento y cada vez 
que lo aplica lo recrea, introduce matices diferentes. Así como el 
ordenador lo replica, el ser humano lo recrea, y, por tanto, el cono-
cimiento está para recrearse, no para replicarse, ni para reproducirse 
mecánicamente como una foto.
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Segunda competencia tan importante como la primera: vivir y con-
vivir en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos, es 
decir, entender al otro, escuchar, comprender la alteridad; vivimos 
en un mundo cada vez más complejo por las migraciones, por la glo-
balidad,	donde	confluyen	diferentes	culturas,	religiones,	ideologías,	
nacionalidades, razas, etc. ¿Cómo entendemos al otro? Celebrando 
la diversidad y respetando la discrepancia. Tenemos que construir, 
diseñar escenarios sociales en la escuela que celebren la diversidad, 
no que la respeten, que la celebren, y que respeten la discrepancia 
y	que	enseñen,	y	debemos	aprenderlo	todos,	que	en	estos	contextos	
los	inevitables	conflictos	que	van	a	aparecer	en	el	intercambio	social	
humano	debemos	resolverlos	de	manera	pacífica,	de	manera	dialo-
gada y de manera democrática. Eso implica ser conscientes de que 
tenemos que desarrollar en las nuevas generaciones la mente ética, 
la mente social, el no tener miedo, la capacidad de organizarse.
Somos capaces de hacer frente a la desigualdad, a las diferencias, a 
la injusticia, a la opresión organizándonos y decidiendo entre todos 
cuáles son las reglas de juego que queremos que construya nuestra 
vida, y eso se aprende desde bien pequeñitos, sabiendo que parti-
cipamos en las reglas de juego y que tenemos que participar, no es 
algo que los mercados o entidades abstractas deciden por nosotros. 
Tenemos que aprender a ser capaces de intervenir en nuestros mi-
croespacios	para	determinar	o	 configurar	 entre	 todos	 las	 reglas	de	
juego, para que sean satisfactorias para nosotros. Eso es clave para el 
desarrollo de la autonomía.
La última competencia, la capacidad de actuar de manera autónoma, 
implica autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Dicen que 
es la competencia clave del siglo xxi, es decir, enseñar a los niños y 
a las niñas a ayudarles a desarrollarse como personas autónomas con 
dos pilares fundamentales: libertad y responsabilidad.
No	existe	el	uno	sin	el	otro,	respondemos	porque	somos	libres	para	
poder optar y somos libres para poder optar porque somos capaces 
de responder a nuestras opciones y para eso tenemos que conocer-
nos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, querernos en lo que 
somos y en lo que podemos llegar a ser y autorregularnos, es decir, 
tomar en nuestras manos nuestro propio proyecto de vida, a sabi-
duría personal, el proyecto personal, utilizar el mejor conocimiento 
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que somos capaces de ir construyendo para gobernar nuestra vida, 
nuestro propio proyecto vital en su aspecto personal, en su aspecto 
social y político y en su aspecto profesional.
Si un huevo se rompe desde fuera la vida termina, si se rompe des-
de dentro la vida comienza, las grandes cosas siempre comienzan 
desde dentro, desde la fuerza interior, desde la motivación interior. 
Cuando el individuo quiere lo que hace, está convencido de lo que 
hace, del porqué se implica en una actividad, no hay límites porque 
la plasticidad del cerebro permite el aprendizaje permanente, pero 
sólo aprendemos de manera permanente cuando queremos lo que 
nos obligan a aprender, cuando estamos convencidos de que merece 
la pena, cuando forma parte de nuestro propio proyecto vital. Esto 
implica	la	apuesta	definitiva	por	la	enseñanza	personalizada.
Romper con la escuela de talla única del siglo xix y abrirnos a la 
escuela	de	trayectorias	personales	diversificadas,	cada	uno	tiene	que	
construir su propia trayectoria y en esa trayectoria seguro que se moti-
va personalmente porque está construyendo su propia personalidad. 
Les ayudamos a participar y a pasar de la información al conocimien-
to y del conocimiento a la sabiduría, o de la personalidad heredada, 
que es muy poca, a la personalidad adquirida, que es mucha, y de la 
personalidad adquirida a la personalidad elegida, que ésa es la perso-
nalidad sabia y requiere, imprescindiblemente, romper con cantidad 
de prejuicios y rutinas que pertenecen a la escuela obsoleta y desbor-
dada de talla única, uniforme, homogénea, etc. Es una apuesta deci-
dida por la actividad del sujeto con sentido, en proyectos que tienen 
sentido, en los cuales el individuo cuando se mete en esos proyectos 
nunca sabe a dónde va a acabar porque es entrar en la aventura del 
descubrimiento permanente ya que forma parte de su propio pro-
yecto vital. Y la función como docentes cambia radicalmente, de ser 
meros transmisores de información a ser acompañantes, a ser tutores, 
a ser orientadores, provocadores, estimuladores del propio proyecto 
vital de cada uno de los niños. De ser tutores de disciplinas pasamos 
a ser tutores de personas.
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Presentació

Més que buscar preguntes el que he fet ha estat agafar les preguntes 
que se m’han plantejat amb la meva feina i intentar trobar respos-
tes. Intentar buscar respostes, bàsicament aquest és el camí. I, de 
fet, intentar buscar respostes a la pregunta de com canvia l’escola 
i, bàsicament, com canvia llegir i escriure. El que jo faig és treballar 
com s’ensenya a llegir i escriure, que és, d’alguna manera, la base 
de l’escola. Si a més a més pensem que llegir i escriure no és només 
Llengua, sinó també Matemàtiques –que és un altre llenguatge– i 
Geografia,	i	Història,	i	Física,	i	fins	i	tot	Gimnàstica	–perquè també 
s’hi	 escriu	 i	 s’hi	 llegeix,	 i	 també	 s’hi	 representa	el	 coneixement,	 a	
part	d’exercitar-lo	d’altres	maneres	no	verbals–, doncs la llengua és 
fonamental.
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Anava	a	explicar	que	aquesta	pregunta	de	com	canvia	l’escola	amb	
l’arribada d’Internet, de la disseminació d’Internet, és una pregunta 
que	més	o	menys	he	anat	responent	o	he	anat	explicant	en	moltes	
conferències els últims anys, i és interessant la reacció que tenim les 
persones.	Fa	uns	anys	me’n	recordo	que	quan	començaves	a	explicar	
què	vol	dir	llegir	i	escriure	avui,	com	llegeixen	i	escriuen	els	nanos,	
els més joves o els més residents digitals, a vegades a l’audiència 
formada per mestres hi anaves veient cares que s’anaven posant in-
còmodes	 i	 anaven	dient	 «ui,	 aquest	 senyor,	 què	 explicarà	 ara!».	A	
mesura que anaves projectant noves aplicacions que es poden fer, 
s’anaven fent més petits a la cadira, i «ai, quin mal de ventre que 
m’agafa»,	no?,	«quina	mala	sort	que	he	tingut	de	néixer	en	aquesta	
època	i	de	treballar	en	aquesta	època!	A	mi	que	m’agradaven	els	lli-
bres i el paper, i que em vaig fer mestre perquè m’agradava treballar 
amb	això,	ara	que	hi	he	arribat,	em	posen	un	ordinador,	un	Moodle,	
un	correu	electrònic	i	estic	enganxat	i	esclavitzat	aquí	a	la	pantalla	i	
al teclat, no sé quantes hores, quan ja s’han acabat les classes».
Si	t’ho	mires	així	és	realment	depriment.	I	l’última	cosa	que	voldria	
d’una	conferència	d’aquesta	mena	és	que	marxéssiu	més	atabalats	o	
més	desconfiats	que	abans.	Aquesta	conferència	hauria	de	servir	per	
desintoxicar-nos	una	mica,	per	riure	una	estona,	per	oxigenar-nos.	I	
per viure una mica el que ens està passant amb alegria i acceptació.
El projecte de recerca que tinc ara és veure com canvia llegir 
i escriure en un institut on tots els nanos tenen un ordinador, els 
professors també, tots els materials són digitals i teòricament no hi 
ha paper. El «teòricament» ja us dóna a entendre que és fals, que 
també hi ha paper, i està bé que n’hi hagi. Però jo entro en aquests 
instituts i parlo amb els nanos, amb els mestres, amb els directius, 
amb els coordinadors... I intento entendre com van les coses. Jo sóc 
un	 científic,	 vaig	 amb	bata	 blanca	 i	 no	 jutjo,	 intento	 entendre	 les	
persones, intento veure què passa.
A una mestra li vaig preguntar si creia que era millor professora amb 
Internet, amb ordinadors. I em va respondre que ni millor ni pitjor, 
que el que intentava era sobreviure. Em va agradar molt, és un bon 
esperit per enfocar aquesta situació de com canvia l’escola perquè, 
com	veureu	amb	el	que	explicaré,	està	canviant.	És	una	cosa	molt	
forta, el que està passant. És tan forta com la invenció de la impremta, 
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la invenció de la roda o la del foc; és una cosa molt potent de la qual 
ens anem adonant de mica en mica i que els propers anys encara 
picarà més fort.
Un nano avui, als deu o dotze anys, el primer que vol és un telèfon, 
un	telèfon	intel·ligent	per	connectar-se	al	Whatshapp,	per	crear	grups	
de conversa amb tots els seus amics, per rebre centenars de missat-
ges cada dia, per crear un grup de conversa amb tots els companys 
de	classe	de	primer	d’ESO,	però	 també	per	crear	un	altre	grup	de	
conversa amb els companys que fan natació per als campionats de 
Catalunya	 i	 on	 s’expliquen	 què	 els	 passa	 als	 entrenaments.	 I	 des-
prés, un altre grup de conversa en què també hi ha els companys 
de natació de cada dia amb qui va a entrenar i en el qual també hi 
ha els entrenadors, i que és el grup de conversa que fan servir els 
entrenadors	per	avisar-los	dels	horaris	 i	 llocs.	 Jo	 sé	molt	bé	que	si	
envio un missatge al grup de conversa dels meus amics nedadors ho 
puc fer d’una manera molt diferent de si envio un missatge a l’altre 
grup de conversa, on també hi ha els entrenadors. Si escric als meus 
companys	de	primer	d’ESO	ho	faig	d’una	manera,	i	si	són	els	meus	
companys de l’escola de Primària ho faig d’una altra; i si és la meva 
família, d’una manera si hi ha els pares, i si no hi són perquè només 
som els cosins i els germans, llavors ho faig d’una altra. De manera 
que l’instrument per aprendre a llegir i escriure més important que té 
avui	un	nano	és	Whatsapp;	és	allà	on	dedica	més	temps,	allà	on	rep	
centenars de missatges, allà on té feedback directe de comunicacions 
autèntiques; una situació que nosaltres abans no havíem tingut gens; 
és	només	un	exemple	del	que	està	passant.

Pla de la conferència

Primer	explicaré	alguns	canvis	bàsics	que	em	sembla	que	ens	estan	
passant –amb humor–, perquè és molt millor, és molt més divertit. 
Després	explicaré	alguns	reptes	i	riscos.	Com	en	tots	els	canvis	im-
portants,	hi	ha	grans	oportunitats	i	grans	dificultats,	i	no	necessària-
ment	estem	formats	per	a	això,	perquè	és	totalment	nou.	Després	diré	
alguna cosa de bones pràctiques. 
En els últims dos anys potser he entrevistat, entre mestres i alumnes, 
unes	80	persones,	en	entrevistes	d’una	hora,	en	profunditat.	Després	
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de	parlar	una	hora	amb	un	mestre	que	t’explica	exactament	amb	tots	
els ets i uts què fa a classe de Matemàtiques, d’Història, de Llengua 
catalana o de Llengua castellana o d’Anglès, et queda molt clar –a mi 
m’hi queda–	si	li	deixares	els	fills	o	no,	per	dir-ho	d’alguna	manera	
molt col·loquial. A partir d’aquí he après moltes coses sobre com els 
mestres responen les preguntes clau que se’ns estan plantejant en 
aquest	moment	de	canvi,	i	us	posaré	alguns	exemples	de	coses	que	
m’han dit, que m’han semblat brillants realment, perquè d’aquestes 
80	persones	que	he	entrevistat	n’hi	ha	alguna	que	m’ha	deixat	espa-
terrat. 
Recordo especialment una mestra de Música, mallorquina, d’una es-
cola	de	Barcelona,	que	em	va	deixar	meravellat.	Així	haurien	de	ser	
tots	els	mestres!	Feia	exàmens	per	 Internet,	 anava	cap	aquí,	 anava	
cap	allà;	“fem	això,	fem	allò	altre”,	els	alumnes	treballen	amb	Auda-
city,	fan	allò,	fan	allò	altre,	fantàstic!	Hi	ha	molt	bona	gent	treballant	
amb els problemes que tenim ara i trobant solucions molt adequades 
per	formar	nanos	per	a	la	societat	d’aquí	quinze	anys.	Imagineu-vos	
si ara ja ens fa feredat com és el món, com serà d’aquí quinze anys, 
quan	tot	això	estarà	encara	molt	més	avançat.
Anem a veure canvis.

Nadius i residents

Aquí	teniu	una	fotografia	molt	famosa	d’un	estudi	de	la	Universitat	
de Londres sobre com els nanos de la generació Google naveguen 
per	Internet.	És	una	foto	de	la	portada	d’aquest	estudi	(vegeu	Nicho-
las,	Rowlands	i	Huntington	2007).	[La	foto	mostra	un	noi	que	escriu	
amb passió al teclat d’un ordinador mentre la mirada se li perd a la 
pantalla	verda	i	al	front	blau	se	li	reflecteix	la	silueta	d’un	dels	perso-
natges de La guerra de les galàxies.] 
Segur que ja heu sentit a parlar dels nadius i dels immigrants digitals, 
terme	 proposat	 per	Marc	 Prensky	 (2001	 i	 2004),	 la	metàfora	 dels	
«nadius» i dels «immigrants». Ell va dir que la separació és al 1993. Si 
vas	néixer	abans	del	93,	ets	un	immigrant	digital,	com	un	d’aquests	
catalans que se’n van a Alemanya a treballar i aprenen alemany quan 
tenen 30 o 20 anys; se’ls notarà tota la vida que no són nadius ale-
manys, tot i que aprenguin bé l’alemany. En canvi si ets un nadiu, 
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si	vas	néixer	després	del	93	i	et	vas	educar	amb	pantalles	i	teclats,	
doncs	això	vol	dir	que	d’alguna	manera	ja	parlaràs	alemany	bé,	com	
si fossis nadiu. Aquesta és la metàfora de Prensky. És una metàfora 
del	2004.	Han	passat	10	anys	i	hem	vist	que	això	és	molt	ingenu	i	
molt	simplista.	Hi	ha	iaies	que	per	poder	parlar	amb	la	seva	filla	que	
viu a Austràlia han après a fer anar l’Skype i el que faci falta; són més 
tecnològiques que alguns néts que per causes diverses no són gaire 
apassionats	de	la	tecnologia.	Per	tant,	això	que	siguis	més	o	menys	
digital	 segons	 l’any	que	vas	néixer	no	és	gaire	 adequat.	 [Vegeu	 la	
transparència núm. 1.]

Transparència núm. 1

Avui parlem d’una altra metàfora més recent, del 2013, de dos in-
vestigadors	anglòfons	de	 la	Universitat	d’Oxford	 (David	S.	White	 i	
Alison Le Cornu). Aquesta metàfora lliga no tant amb l’any en què 
vas	néixer	sinó	amb	el	comportament	que	desplegues:	segons	com	et	
comportis tu ets un «visitant» o un «resident» digital. La primera qües-
tió que hauríem d’aclarir és si cadascun de nosaltres som un resident 
o un visitant digital. 
Tinc	preparat	un	test	ràpid	per	esbrinar-ho,	però	hi	ha	una	pregunta	
que	ho	resumeix	tot.	Amb	la	mà	al	cor,	vosaltres	us	imagineu	passant	
la resta de la vostra vida amb una parella que heu conegut per Inter-
net?	Aixequeu	la	mà	els	que	digueu	que	sí.	
Els	que	no	heu	aixecat	la	mà,	imagino	que	penseu	que	a	Internet	hi	
ha una quota d’imbècils més elevada que en la vida real; és a dir, si 
teniu una festa un dissabte on espereu tenir oportunitats de trobar 



42 49a Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Daniel Cassany

una parella, penseu que allà no n’hi ha, d’imbècils, que els imbècils 
només són a Internet. Estic bromejant, evidentment, però estic posant 
el	dit	a	la	llaga.	Els	que	no	heu	aixecat	la	mà	és	perquè	desconfieu	
d’Internet,	perquè	teniu	més	confiança	amb	el	cara	a	cara.	Per	mo-
tius molt diversos, no necessàriament perquè penseu que hi ha més 
imbècils	a	la	xarxa.	És	clar	que	n’hi	ha	a	tot	arreu	d’imbècils,	eviden-
tment, però és la pregunta clau. És a dir, un resident no fa diferència, 
no és més segur anar al banc cara a cara perquè et poden atracar pel 
carrer; és a dir no cal que et clonin la targeta per Internet, et poden 
atracar a la Rambla de Catalunya. No és una qüestió de més seguretat 
o menys. Tot pot passar a tot arreu.
Si anem més al detall, aquí teniu la categoria de resident, de visi-
tant, i n’he afegit una que em sembla molt útil, que és la del turista 
[vegeu	la	transparència	núm.	2].	Aleshores,	aquí	tenim	una	primera	
pregunta	clau	que	és:	com	ens	posicionem	nosaltres	davant	d’això?	
Vosaltres	sou	d’aquella	mena	de	persona	que	quan	la	vostra	parella	
us diu «Escolta, que ja he trobat casa per a aquest estiu», la primera 
pregunta	que	feu	és	«Hi	ha	wifi?	Està	molt	apartada?	Hi	ha	cobertura	
telefònica?». Si sou d’aquestes persones, molt probablement pertan-
yeu al grup de residents digitals.

Transparència núm. 2

Teniu	compte	al	Dropbox?,	Drive?,	iCloud?;	ho	guardeu	tot	al	núvol?;	
compartiu	les	fotografies	familiars	amb	els	vostres	germans,	cosins,	
al	núvol?	O	sou	dels	que	aneu	amb	un	USB	per	la	vida?	Si	aneu	amb	
USB	o	ho	guardeu	tot	en	un	disc	local,	llavors	és	que	sou	visitants.	
Benvinguts	al	fantàstic	món	dels	visitants!
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Quan es planteja una necessitat informativa, què feu? Aneu a buscar 
el diari i a veure a quina hora comença aquesta pel·lícula, o truqueu 
a un amic?: «Escolta, em podries dir aquell restaurant, aquell hotel 
on	vas	anar?».	O	sou	d’aquells	que	agafeu	Google	i	apunteu:	«carte-
llera	de	Barcelona»,	«hotels	a	prop	d’Esterri	d’Àneu»...	Què	feu?	Els	
residents busquen solucions a Internet, els visitants estan allà, a mig 
camí, però encara truquen a l’amic: «Escolta, em podries dir aquell 
hotel	d’Esterri	d’Àneu»...?	
Sou aquella mena de persones que de tant en tant aneu al Google, 
poseu cometes i poseu «Daniel Cassany», tanqueu cometes i cliqueu 
a veure què diuen de vosaltres? Heu provat de posar el vostre DNI 
entre cometes a Internet a veure què surt? El vostre telèfon?, no?, 
mai?	A	Internet	es	parla	de	vosaltres;	vau	anar	a	aquella	festa	de	fi	de	
curs de l’escola, us van fer fotos i sou allà, etiquetats amb el vostre 
nom i cognoms.
Encara que no ho vulgueu, a Internet es parla de vosaltres, i la qües-
tió	és	si	 te	n’encarregues	o	no,	 si	ho	cuides	o	no.	Per	exemple,	 si	
em busqueu a mi, jo tinc molta presència a Internet, trobareu molts 
llocs que parlen de mi, molts vídeos, però no endevinareu mai si tinc 
fills	o	no,	si	prefereixo	beure	vodka	o	rom	i	a	quina	discoteca	vaig.	
Perquè	això	està	protegit,	això	forma	part	de	la	meva	vida	secreta.	Si	
per	casualitat	arribeu	al	meu	perfil	privat	de	Facebook	i	em	dema-
neu amistat sereu ràpidament rebutjats, perquè vosaltres i jo no som 
amics,	desenganyem-nos,	som	col·legues	com	a	màxim,	ens	acabem	
de	conèixer	aquí.
Hi ha grans possibilitats d’amistat en el futur, però per ara res, tu. 
Mira, que la meva identitat secreta és secreta, i jo dedico temps a 
cuidar-la,	 a	 tenir-ne	cura	 i	 a	vigilar-la.	Aquest	és	un	 tema	clau	del	
futur: identitat i cultura digital. Aquest és un tema clau de l’escola, 
ensenyar als nanos a moure’s per Internet.
L’escola sempre ha ensenyat a llegir i a escriure i a parlar i a utilitzar 
la llengua a fora de l’escola; doncs avui els nanos tenen grans neces-
sitats d’aprendre a utilitzar la llengua fora de l’escola en els entorns 
que	els	interessen,	que	és	Whatsapp,	que	és	Facebook,	que	és	Ins-
tagram,	que	és	tot	això.	Aquí	tenim	un	primer	repte,	un	primer	risc,	
una primera qüestió especial. 
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Però,	qui	som	nosaltres	i	qui	són	els	nostres	alumnes?	On	us	poseu	
vosaltres?	[Vegeu	la	transparència	núm.	3]

Transparència núm. 3

Crec que en aquest moment un turista digital, que se’n diu d’una 
persona que no té correu electrònic, que no sap pràcticament res 
d’Internet, que faci de mestre com a mínim a la nostra comunitat di-
gitalitzada, alfabetitzada, em sembla que és realment un càstig o un 
despropòsit per als nanos. 
Podem moure’ns aquí entre residents i visitants, evidentment hi ha 
opcions personals, és a dir, em sembla molt bé que hi hagi persones 
que	diguin:	 «Jo	 em	nego	 rotundament	 a	 tenir	 compte	 a	 cap	 xarxa	
social», «Jo no vull tenir telèfon». Em sembla molt legítim, però si fas 
de metge has de saber fer anar el bisturí i un estetoscopi, i per tant, si 
fas de mestre, has de saber utilitzar les eines bàsiques que ensenyen 
a utilitzar la llengua, i en aquest moments les tecnologies ensenyen a 
utilitzar-la.	A	partir	d’aquí,	tens	un	compromís	professional.	Una	altra	
cosa és que personalment no t’interessi gens i en el teu temps d’oci 
no hi tinguis cap compromís. 
També	és	diferent	segons	el	tipus	de	mestre	que	sigueu.	Assumeixo	
que treballeu en el sector públic o en el sector privat, però en 
l’ensenyament reglat, i, per tant, aquí hi ha un compromís implícit de 
tots, sigueu professors de Matemàtiques, de Naturals, de Gimnàstica 
o del que sigui, de preparar per a la ciutadania futura, que és una 
ciutadania digital. A partir d’aquí, encara que pensis que els nanos 
aprenen més prenent apunts en paper i en llapis, tens el compromís 
d’ensenyar-los	a	utilitzar	 les	eines	 i	 els	 recursos	digitals	de	 la	 teva	
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disciplina, perquè no podem aspirar a preparar un nano que quan 
surti	 de	 l’escola	 ja	 sigui	 obsolet,	 ja	 estigui	 amb	uns	 coneixements	
totalment	obsolets.	El	 futur	clarament	és	per	aquí,	és	 trobar-nos	en	
aquesta situació, entre residents i residents i residents i visitants.
Com	es	reconeixen?,	perquè	és	un	moment	de	canvi	i	per	tant	pots	
trobar-te	de	tot.	Aquí,	quan	he	dit	«Registreu	el	codi	que	us	permet	
accedir	a	Dropbox»,	hi	han	hagut	persones	que	l’han	clicat	directa-
ment en el seu artefacte i estan ja consultant el que hi ha des d’una 
tauleta	o	des	d’un	portàtil;	persones	que	han	fet	fotografies;	persones	
que l’han anotat en un paper, persones que no han fet res... Aquí 
tenim	de	tot,	per	tant	només	és	com	un	test,	això,	per	saber	qui	sou	i	
com	em	seguiu.	[A	l’inici	de	la	conferència,	D.	Cassany	ha	mostrat	un	
hipervincle	on	els	assistents	a	la	xerrada	poden	trobar	la	presentació	
en powerpoint, a més d’alguns articles, i cadascú dels assistents n’ha 
pres	nota	de	manera	diferent,	com	explica.]
Un resident normalment és una persona que ve a classe amb un ar-
tefacte	i	està	connectat,	és	una	persona	que	fa	fotos.	Per	exemple,	els	
nanos de Secundària, en aquests moments, si els demanes d’anotar 
coses, et treuen el mòbil i fan una foto; que no fa falta que la fem tots, 
la	fa	un,	l’envia	al	grup	de	conversa	de	Whatsapp	i	ja	està.	«Això	ho	
vam	fer	així»,	m’explicava	un	alumne	de	Secundària	en	un	institut,	
«fins	que	la	mestra	va	descobrir	que	ho	fèiem,	es	va	enfadar	molt	i	ara	
ens ha prohibit utilitzar el mòbil i fer fotos i ho hem de copiar a mà». 
Jo no dic res, és una dada empírica, no?
La pregunta seria: quan tot és a dos clics, quan el nano ho té tot a tres 
clics, què hem de preguntar? És forta la pregunta, eh? Però, és clar, 
preguntar la capital d’Alemanya no té sentit; has de fer preguntes 
molt	més	 refinades,	més	complexes,	com	«busca	 les	capitals	euro-
pees i digues quina és la més gran, quina la més petita»... Has de fer 
preguntes	més	sofisticades,	que	exigeixin	 raonar,	que	exigeixin	 fer	
altres tipus de procediments, i permetre que el nano faci els tres clics 
per arribar a la resposta que té accessible.
És com quan comences a tenir una agenda. Si us en recordeu, els 
més grans, de com començàvem a utilitzar el telèfon. Al comença-
ment fas servir dos telèfons i els saps de memòria, no necessites ano-
tar-te’ls.	En	el	moment	que	els	anotes	en	una	agenda,	sigui	en	paper	
o digital, perds la memòria, i aleshores te’n vas a buscar l’agenda. 
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Quan	perds	l’agenda	és	terrible;	per	això	passem	a	l’agenda	digital,	
que es conserva, en queden còpies. Aquesta és la situació.
Un	 resident	 consulta	 la	Viquipèdia,	WordReference...	Als	mestres	
suposo que ens agradaria que els alumnes se n’anessin a consultar 
el DIEC o la RAE o que se n’anessin a consultar la Gran Enciclopè-
dia	Catalana,	però	no,	els	alumnes	se’n	van	a	consultar	Viquipèdia	i	
WordReference.	Per	què?	Doncs	perquè	és	el	que	els	agrada	a	ells.	
Llavors,	 crec	que	és	més	 intel·ligent	que	els	ensenyem	a	 llegir	Vi-
quipèdia	i	els	ensenyem	a	llegir	WordReference,	que	els	ensenyem	
a veure que no està malament, però que s’ha de llegir amb cautela, 
que	s’ha	de	revisar	perquè	poden	haver-hi	alguns	errors.	[Vegeu	la	
transparència núm. 4.]

Transparència núm. 4

Però anem endavant. 

L’aula d’avui

Aquesta és una imatge de l’aula que haureu vist perquè és d’una edi-
torial	catalana	de	llibre	de	text	que,	a	més	a	més,	va	fer	aquesta	imatge	
fa uns quants anys en els primers anys de l’adaptació al món digital. 
[És	un	dibuix	d’aula,	en	què	cada	alumne	té	un	portàtil	i	també	paper	
i llapis i treballa sol i amb parella; a l’aula hi ha un projector i una 
pantalla amb accés a Internet, endolls per carregar d’electricitat els 
ordinadors, però també prestatges amb llibres i alguna impressora.] 
Això	va	passar	en	un	moment	bastant	feliç	perquè	els	llibres	de	text	
que	proposaven,	aquesta	editorial	i	la	resta,	eren	PDF	enriquits	que,	
és clar, deies: «Home, si per treballar amb ordinadors hem de treba-
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llar	amb	un	PDF,	doncs	maleïda	la	gràcia,	no?	No,	jo	vull	treballar	
amb una web guapa, que tingui molts colors, que sigui interactiva, 
que	tingui	Flash...	Això	és	el	que	m’agrada,	no	treballar	amb	un	PDF.	
Per	treballar	amb	un	PDF	prefereixo	treballar	amb	el	llibre	de	text,	
que és molt més agradable i molt més fàcil».
Si estem parlant de l’aula del futur, estem parlant d’una cosa més 
complicada	[vegeu	la	transparència	núm.	5].	És	una	classe	molt	més	
complexa,	és	una	classe	que	 té	aquest	espai	 lila	que	posa	aula,	és	
l’espai físic, i és on ens trobem els mestres amb els alumnes durant un 
període determinat de temps. Però cada vegada és menys important 
aquest	espai.	Fa	uns	quants	anys,	quan	nosaltres	anàvem	a	l’escola,	
era l’únic espai rellevant; potser hi havia algunes tutories o algunes 
converses amb el mestre a fora de l’aula, amb els pares també, però 
era	l’únic	espai	essencial	on	es	produïa	l’ensenyament.

Transparència núm. 5

Ara	estem	en	una	situació	molt	més	complexa,	perquè	qualsevol	aula	
té el que tècnicament se’n diu un «entorn virtual d’aprenentatge», un 
Moodle, una Aula Global, un... –no sé com en dieu, perquè a cada 
lloc està costumitzada, està tunejada de manera diferent–. És un espai 
a	la	xarxa	compartit	entre	tots	els	professors,	els	alumnes,	i	els	pares	
també,	i	que	és	molt	útil.	Les	escoles	el	fan	servir,	per	exemple,	per	
informar	els	pares	de	 les	coses	que	estan	 fent	els	seus	fills;	per	als	
nanos que estan malalts o que s’absenten de classe i que poden fer 
el seguiment per materials complementaris; per a activitats de divers 
ordre,	alguns	centres	ho	fan	servir	molt	bé,	això	és	estable,	i	arriba	a	
la universitat i continua funcionant. 
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Els meus alumnes estan encantats amb el Moodle que tenen a la 
universitat, perquè és un repositori de tots els materials, perquè s’hi 
allotgen	totes	les	notes,	perquè	hi	ha	tots	els	xats,	perquè	hi	ha	tot	
el material i és un complement molt important de tota l’activitat de 
l’aula.	És	ensenyament	formal,	és	una	extensió	de	l’aula,	és	un	ados-
sat de l’aula. De fet ha rebut moltes crítiques perquè es diu que re-
produeix	l’estructura	de	l’aula	amb	l’entarimat:	el	professor	que	ho	
controla tot, que té tots els privilegis de gestió de tots els materials i 
l’alumne	que	senzillament	només	pot	obeir	i	respondre	tasques.	Això	
no	és	web	2.0,	això	no	és	realment	la	filosofia	del	núvol,	on	tots	som	
iguals i tots podem compartir i prendre les iniciatives.
I l’altre concepte que s’està imposant clarament és aquest que 
veieu aquí a la dreta, que jo l’he posat en català: «entorn personal 
d’aprenentatge». Algunes persones ho diuen en anglès i parlen de 
PER	 (Personal Learning Environment). I què és l’entorn personal 
d’aprenentatge? Doncs és el conjunt de coneguts, de publicacions, 
de	vincles,	de	contactes,	de	webs	que	tu	coneixes	i	que	tu	fas	servir	
per	actualitzar-te.	És	una	cosa	que	ha	existit	tota	la	vida.	
Imagineu-vos	un	metge	de	fa	50	anys	d’aquí,	de	Barcelona,	d’un	barri	
de	Barcelona,	del	barri	del	Raval	per	exemple,	un	metge	de	família.	
Com ho feia per estar actualitzat de les novetats que anaven sortint 
en medicina? Doncs molt probablement formava part de l’Associació 
de	Metges	de	Família	de	Catalunya	o	de	Barcelona,	rebia	un	butlletí	
mensual a casa seva, potser anava a una trobada o a un congrés a 
Barcelona	o	a	algun	altre	lloc	de	Catalunya	i	es	trobava	amb	els	seus	
col·legues metges de família d’altres llocs. Potser rebia alguna revista 
internacional o espanyola... i a partir d’aquí feia una tertúlia amb els 
seus	companys	de	promoció,	a	l’Ateneu	de	Barcelona,	per	exemple,	
un cop al mes, i a partir d’aquestes activitats, d’aquests contactes, 
s’anava mantenint actualitzat i anava aprenent les coses que anaven 
sortint de la seva disciplina.
Però avui un metge de família que vulgui estar al dia, què fa? Qual-
sevol persona que vulgui estar al dia, què fa? Evidentment amb In-
ternet tenim una quantitat de possibilitats impressionant. Avui conti-
nuen	existint	les	trobades	cara	a	cara	que	he	mencionat	abans	amb	
l’exemple	del	metge,	però	en	tenim	moltes	més	a	Internet	que	van	
molt més ràpides, perquè les persones que t’interessen, els metges 
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que t’interessen més, els pots seguir per Twitter, pots veure el que pu-
bliquen, pots  –gairebé en el moment que surt publicada una cosa– 
accedir	a	aquesta	cosa.	Per	això	cada	cop	és	més	important	aquesta	
idea d’entorn personal d’aprenentatge o de conjunt de contactes, 
conjunt de publicacions que cadascun de nosaltres fa servir en els 
temes que li interessen.
Són temes que no necessàriament són els del currículum escolar, per-
què a mi em pot interessar el còmic manga,	o	l’NBA,	o	els	jocs	de	si-
mulació, o sóc un fanàtic de la música rasta jamaicana, o m’interessa 
el	rock	sinistre...	Sigui	el	que	sigui,	et	fiques	a	Internet	i	allà	hi	ha	un	
món; et fas seguidor d’aquelles persones, d’aquells espais, i et vas 
actualitzant en el tema que sigui.
Què passa amb els nanos que tenim? Doncs que si grates una mica 
veus	que	tenen	contactes	aquí,	que	tenen	una	petita	xarxa	d’amistats,	
però	que	ho	fan	servir	només	per	divertir-se,	per	compartir	fotos	de	
festes,	per	explicar	a	on	se’n	van	de	vacances...	Ho	fan	servir	d’una	
manera molt pedestre, per riure, cosa que està molt bé –perquè tam-
bé ens ho hem de passar bé a la vida i les coses són molt més satisfac-
tòries–,	però	els	podríem	ensenyar	a	utilitzar	això	per	aprendre	coses	
més	acadèmiques,	més	escolars,	més	científiques,	no?	 I	aquesta	es	
una orientació molt important que està prenent l’educació, que des 
de l’aula hem d’ensenyar els nanos a utilitzar Internet d’una manera 
més	fiable,	d’una	manera	més	fina,	més	rigorosa,	per	a	les	coses	que	
els interessen, que no necessàriament són les del currículum escolar. 
També ho són i també ho poder ser, aquestes, però si són altres co-
ses,	també	els	hem	d’ensenyar	a	utilitzar	Internet.	Per	exemple,	si	els	
interessa el còmic manga o els interessa la música rasta jamaicana 
també els podem ensenyar a buscar informació d’una manera més 
fiable,	a	decidir	si	una	web	està	més	bé	o	no	tan	bé,	etc.	Per	tant,	
fixeu-vos	com	canvia	el	panorama.
La segona pregunta que us faria és aquesta: la vostra aula, què té?, 
quins	components	té	d’aquests	que	us	he	explicat?,	quins	gestioneu?,	
quins us plantegeu? La pregunta que jo em faig en aquest moment  
–perquè veieu el tipus de raonament que jo em faig– és: què puc fer 
aquí que realment valgui la pena? Si els meus alumnes vénen des de 
Girona,	de	Lleida...,	a	la	meva	classe	allà,	a	les	Glòries,	a	sentir-me	
una hora i mitja i fan una hora de tren o de metro i una altra per tor-
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nar, quan ho tenen tot al Moodle i tenen molts vídeos meus a YouTu-
be i tenen moltes coses que poden llegir... Per què vénen? I què els 
puc	oferir	jo	que	realment	valgui	la	pena,	que	realment	justifiqui	les	
dues hores de venir i tornar?
Aquesta és una pregunta clau. I la meva resposta és: els puc oferir 
un vestit a mida. Hi ha moltes conferències meves a Internet, però 
aquesta l’he preparada per a vosaltres, per a Rosa Sensat. Estic posant 
exemples	a	mida	vostra,	respondré	les	preguntes	que	em	feu	després,	
teniu la possibilitat d’interactuar amb mi cara a cara, que a Internet 
no la teniu. Si m’envieu un correu electrònic us respondré, però no 
ho faré tan detalladament com ara, i els acudits que poso els faig per 
a vosaltres ara; a Internet no n’hi ha. Aquesta és la resposta bona. La 
pregunta clau «què podem fer a l’aula?» té aquesta resposta: més in-
teracció, més emoció, més treball a mida, més atendre les necessitats 
de l’alumne, més personalització.
Perquè	la	informació	(per	exemple	una	exposició	sobre	les	piràmi-
des d’Egipte, o sobre la història medieval catalana, o sobre els almo-
gàvers)	és	el	que	trobaràs	en	un	vídeo	a	Youtube,	que	ho	explicarà	
molt millor que tu. És millor posar el vídeo, o un fragment de vídeo, 
i després parlar amb els nanos i buscar altres tipus d’activitats. És a 
dir, el núvol canvia la naturalesa de l’aula, vulguem o no vulguem; 
és una història diferent. Els nanos ho tenen tot a tres clics, i a partir 
d’aquí la nostra situació ha canviat, ja no som els sacerdots diposi-
taris del saber, sinó que som més aviat un bibliotecari que gestiona 
els recursos, que assessora, que media entre informació i usuari, que 
orienta. Som més un assessor, si voleu un psicòleg o pedagog. Tenim 
un	perfil	que	va	canviant	clarament.

Fora de l’aula

Aquí teniu una altra cosa que ja he formulat més o menys, que és 
que els nanos aprenen molt més fora de l’escola del que podíem 
aprendre	nosaltres.	[Vegeu	la	transparència	núm.	6]
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Transparència núm. 6

El	que	estic	explicant	ens	porta	a	una	realitat	que	pot	ser	una	mica	de-
pressiva per a nosaltres: som menys importants del que érem abans, si és 
que abans ho havíem sigut gaire. Per què? Doncs perquè avui una per-
sona pot aprendre moltes més coses sense anar a l’escola o sense anar a 
la	universitat.	Les	més	espavilades	són	les	universitats	nord-americanes	
tipus	Harvard,	 Stanford,	MIT,	 etc.	Què	han	 fet?	 Els	MOOC	 (Massive 
open online courses), cursos massius oberts en línia. Sabeu què són, oi? 
Són cursos per Internet on pots tenir el professor més famós dels Estats 
Units que et fa conferències per a tu –i 353.224 persones més de tot el 
món–. Tots podeu seguir aquest curs i aquesta és una resposta de les 
universitats a la realitat, que és que avui els nanos aprenen de manera 
invisible,	de	manera	expandida,	de	manera	social,	de	manera	obliqua,	
amb	Edupunk	o	amb	fes-ho	tu	mateix,	do it yourself,	(és	a	dir,	passa	dels	
mestres,	no	deixis	que	t’ajudin	els	mestres,	fes-ho	tu	pel	teu	compte,	és	
molt més xulo). Està bé, eh? És una situació que tenim. I aquest seria un 
exemple	de	coses	que	es	poden	aprendre	a	fora	de	l’aula.

Llegir a Internet

L’última cosa: llegir a Internet. Llegir a Internet és molt més difícil 
que	llegir	amb	un	llibre	i	això	pot	xocar	molt	perquè,	ai!,	tots	estem	
encantats,	prems	una	tecla	i...	centenars	de	resultats!,	oi	que	bé!,	que	
xulo, oi? Colors, fotos, vídeos... I tot és fàcil, tot és a la pantalla blan-
ca	de	Google,	oi?	Poses	una	paraula	i,	tot!	I	confonem	accedir	a	la	
informació	amb	entendre-la,	que	són	dues	coses	totalment	diferents.
Internet és fantàstic per accedir a les dades, és com si portessis en-
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dollada una biblioteca immensa tipus El nom de la rosa al damunt, 
enganxat	al	teu	mòbil.	És	sensacional.	Però	això	no	és	llegir	ni	enten-
dre. Llegir i entendre les coses vol dir que les processes, vol dir que 
construeixes	un	significat	i	que	el	situes	en	el	teu	món	i	l’entens.	I	
això	no	és	fer	una	cerca	a	Google.	
Llegir a Internet és molt més difícil perquè hi ha molta més escombra-
ria; hi ha molta porqueria a Internet. És a dir, si anem a la biblioteca 
d’aquí, d’aquest centre, no hi ha mentides, no hi ha blocs falsos que 
t’expliquin	que	la	sida	és	un	càstig	diví,	o	no	hi	ha	webs	xenòfobes,	
ni	llocs	on	t’expliquen	com	suïcidar-te	si	ets	un	adolescent	i	estàs	de-
primit,	o	com	pots	menjar	sense	aprimar-te	si	ets	una	noia	anorèctica	
que	té	dificultats	i	es	veu	grassa...	Tot	això	no	ho	trobes	a	la	bibliote-
ca	d’un	centre,	però	a	Internet	sí	i	està	bé	que	hi	sigui.	A	veure,	no,	
està malament que hi sigui, però està bé que tinguem la possibilitat 
que	qualsevol	persona	publiqui.	És	a	dir,	això	passa	perquè	 tenim	
llibertat	d’expressió.	Si	volguéssim	controlar	molt	el	que	es	publica	a	
Internet,	la	llibertat	d’expressió	quedaria	coartada;	per	tant	tindríem	
altres	problemes,	oi?	El	que	patim	ara	és	el	resultat	de	l’exercici	de	
la	llibertat	d’expressió	i	està	bé	que	sigui	així;	el	que	hem	de	fer	és	
canviar l’actitud: no podem creure’ns tot el que hi ha a Internet. Per 
tant, hem de canviar la manera d’ensenyar a llegir i a escriure.
Si	parlem	d’escriure	ens	trobem	això	que	acostuma	a	posar	els	pèls	de	
punta als mestres, que és la manera com escriuen els nostres alumnes 
i	els	nostres	néts,	fills,	cosins	al	xat,	al	Whatsapp...	És	terrible	això!,	el	
català	s’està	destruint!,	les	persones	que	escriuen	d’aquesta	manera	
tindran	dificultats	al	cervell!,	no	aprendran!,	no	escriuran	mai	bé!,	és	
el	final!	[Vegeu	la	transparència	núm.	7]

Transparència	núm.	7



Tema General. La societat canvia. I l’escola? 53

L’escola	i	el	núvol:	reptes,	riscos	i	reflexions

Estic	posant-hi	una	mica	de	conya,	però	és	el	que	molta	gent	pensa.	
I	no	és	veritat.	No	té	cap	fonament.	És	un	exemple	perfecte	de	preju-
dici	de	pensament	acientífic,	sense	cap	fonament.	Més	aviat	el	que	
sabem,	el	que	ens	diuen	els	científics,	és	el	contrari.	Aquest	és	un	
punt calent, de manera que és possible que hi hagi algú que s’enfadi 
o	que	pensi	«Això	no	m’ho	crec!».	Em	sembla	molt	bé,	és	molt	res-
pectable.
Vivim en democràcia i cadascú pot pensar el que vulgui, però el 
desacord	 no	 el	 teniu	 amb	mi,	 el	 teniu	 amb	 els	 científics	 que	 han	
investigat	això.	 I,	en	concret,	podeu	anar,	per	exemple,	a	aquestes	
psicòlogues	britàniques	amb	aquest	 text	que	veieu	aquí.	 [Vegeu	 la	
transparència	núm.	8.]

Transparència	núm.	8

Escriure	d’aquesta	manera	fa	que	els	nanos	llegeixin	i	escriguin	pi-
tjor, sí o no? Doncs no. Al contrari, fa que ho facin millor. El que van 
fer	aquestes	investigadores	(Beverly	Plester,	Claire	Wood	i	Victoria	
Bell)	és	anar	a	una	escola	on	hi	ha	nanos	de	nou	i	deu	anys	que	tenen	
un	mòbil	 [a	 la	bibliografia	final	 se	cita	un	altre	article	d’elles	dues	
amb	una	recerca	semblant].	No	havia	arribat	Whatshapp	encara,	per-
què estic parlant de fa tres o quatre anys. Demanant permisos als 
pares,	agafaven	tota	una	classe	on	hi	havia	vint	nanos,	per	exemple,	
n’agafaven	deu	que	tenien	mòbil	i	possibilitat	d’usar-lo	amb	missat-
ges	de	text,	feien	el	seguiment	de	tots	els	missatges	que	s’enviaven	
durant	un	o	dos	anys	per	veure	quin	tipus	de	missatges	enviaven	(fre-
qüència, interlocutors, estil, temes, etc.), i descobrien que fan sim-
plificacions.	El	que	van	trobar	és	que	els	nens	de	la	mateixa	classe	
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que feien servir el mòbil durant un cert temps no només no treien 
pitjors notes sinó que, a vegades, les treien millors que els nens que 
no tenien mòbil, en tests estàndards escolars de lectura, vocabulari i 
escriptura estàndard.
Això	us	pot	 semblar	 sorprenent,	però	no	ho	és	 tant	 si	ho	pensem	
bé. Per què, quina és la diferència entre un nano que té un mòbil 
i	que	durant	un	any	s’envia	missatges	per	Whatsapp	aquí	i	allà	(als	
companys de natació, al grup dels companys de natació que també 
té	els	professors,	als	entrenadors,	a	la	família,	al	grup	de	1r	B	d’ESO,	
al grup de l’escola d’abans, és a dir de Primària)? Quina diferència 
hi ha entre aquest nano i el que no ho fa? Doncs que aquest nano, 
que	té	el	Whatshapp,	té	una	experiència	de	comunicació	escrita	au-
tèntica molt més rica que l’altre. És a dir, només pel fet d’haver de 
pensar que he d’enviar un missatge al grup de conversa on hi ha els 
entrenadors i, per tant, no puc dir certes coses, o que sí que les puc 
dir,	en	el	grup	de	conversa	on	no	hi	ha	els	entrenadors,	això	ja	és	un	
desenvolupament cognitiu important. 
I	no	només	això.	Si	jo	vull	lligar	amb	aquella	persona	i	li	vull	enviar	
un missatge i vull que pensi que jo sóc molt intel·ligent i molt guapo 
i	molt	llest	i,	per	tant,	el	que	he	de	fer	és	enviar-li	una	cosa	que	sigui	
divertida, m’he de plantejar com ho faig perquè m’entengui, però 
sense	que	sigui	res	convencional.	Per	tant,	això	em	fa	desenvolupar	
la meva consciència fonològica perquè he de pensar com formulo 
cada una de les síl·labes perquè la persona les pugui recuperar, però 
que	al	mateix	temps	sigui	una	manera	diferent	de	la	corrent,	perquè	
em tingui en compte d’una manera especial. 
I	 així	és	com	poso	en	pràctica	 la	creativitat,	 en	 situacions	autènti-
ques, amb interlocutors reals, amb propòsits rellevants per a mi, i 
amb respostes immediates, que em donen informació sobre si ho he 
fet	bé	o	no.	L’aprenentatge	és,	sens	dubte,	intens	i	significatiu.

Reptes i riscos

Molt	bé,	anem	a	parlar	ja	de	reptes	i	riscos.	Els	presentaré	amb	exem-
ples reals i captures de pantalla, ja que no tenim gaire temps.
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1. Les xarxes socials
Per	exemple,	aquesta	és	la	captura	de	pantalla	del	mòbil	de	la	cosina	
d’una	col·lega	meva	[vegeu	la	transparència	núm.	9].	S’hi	pot	veure	
que	aquesta	noia	té	1.081	missatges	de	WhatsApp	esperant-la,	a	les	
7.55.	És	només	en	un	dia,	eh?	I	és	molt	habitual.	És	la	pantalla	de	
mòbil d’un adolescent. En les entrevistes que he fet, quan els dema-
nes quants missatges reben en un dia que estan malalts i no poden 
connectar	el	mòbil,	et	diuen	que	tres	o	quatre-cents.	Per	tant,	aquest	
és un dels temes claus que abans us he formulat quan parlava de la 
identitat digital. 

Transparència núm. 9

Us	podria	posar	molt	exemples,	dels	conflictes	que	generen	l’ús	–i el 
mal ús–	de	les	xarxes	socials.	
Dos	nanos	d’un	institut	d’aquí	a	Barcelona,	mentre	esperen	que	arri-
bi el mestre a la classe de Gimnàstica juguen a veure qui aguanta més 
sense respirar quan l’altre l’escanya. Són aquestes coses bèsties que 
fan els nanos. Hi ha un accident: un cau, s’esberla el cap, un bassal 
de	sang,	ve	l’ambulància,	es	fa	l’expedient,	tres	setmanes	expulsat,	
i	 el	 nano,	 a	 casa,	 diu	 «què	 faig?».	 Se’n	 va	 al	 Facebook,	 agafa	 una	
fotografia	del	seu	amic,	que	és	l’ensangonat,	allà	en	un	primer	pla,	i	
posa	«Perdona,	ho	he	fet	sense	voler»,	al	Facebook.	És	la	seva	manera	
d’excusar-se	davant	dels	companys.	No	s’adona	que	deu	anys	des-
prés, quan busqui feina i els psicòlegs encarregats de la selecció de 
personal	d’una	empresa	se’n	vagin	a	Facebook	a	veure	quin	compor-
tament	ha	tingut	aquest	noi,	trobin	aquella	fotografia,	i	«Mira,	aquest	
és el que voleu contractar». M’enteneu?
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2. Correu electrònic i identitat i cultura digitals
O un altre, en una altra escola. Li preguntava: «Tens un correu 
electrònic al qual et pugui escriure». L’alumne em deia: «Sí, però és 
que...». «Me’l pots dir?», li demano. I ell: «És que em fa molta vergon-
ya».	«Et	fa	molta	vergonya?	Per	què?».	«Bé,	és	que	me’l	vaig	fer	quan	
era	molt	petit,	per	Messenger,	i	és	clar,	és	molt	infantil».	I	dic:	«Bé,	
dóna-me’n	un	altre...».	«En	tinc	un	altre,	però	es	que	aquest	també	té	
un problema, i aquest és que, és clar, me’l va fer una mare d’un com-
pany meu que li havia d’enviar unes coses i, aleshores, en el nom hi 
va posar Juan Sánchez». «Però tu no et dius Mateu Casanovas?». Diu: 
«Sí,	però	és	que	com	que	l’havia	de	fer	així	a	Gmail,	doncs	va	posar	
Juan	Sánchez».	«I	aquest	és	el	que	fas	servir?»	«Sí».	«I	com	et	va?».	«Bé,	
tinc molts problemes perquè quan envio una cosa al mestre, ell diu 
que	no	té	cap	Juan	Sánchez	i	l’esborra,	 i	 jo	he	de	dir-li	que	no	ho	
faci, que sóc el Mateu Casanovas que fa servir un correu que es diu 
Juan Sánchez».
Una alumna m’escriu des de patitasdeganso43@hotmail.com: «Hola, 
professor Cassany, no vaig poder penjar la tasca al Moodle ahir al 
vespre	perquè	la	xarxa	estava	col·lapsada.	L’hi	envio	per	correu	ad-
junt en aquest correu». I jo li responc: «Estimada patitasdeganso43, el 
que has de fer és penjar la tasca a Moodle perquè Moodle és per pen-
jar-hi	els	deures.	El	correu	del	professor	no	és	per	enviar	els	treballs	
adjunts.	A	més,	si	em	tornes	a	escriure,	fes-ho	des	de	la	teva	adreça	
upf.edu,	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra.	Oi	que	no	et	presentaries	a	
classe amb pijama? Doncs igualment no em pots escriure per temes 
acadèmics amb una adreça privada. El primer que faré quan hagi 
enviat aquest correu de resposta a la teva adreça patitasdeganso43 és 
esborrar aquest correu que m’has enviat. No vull rebre mai més cap 
correu teu de patitasdeganso43 perquè no vull saber res de la teva 
vida privada, perquè tu aquí senzillament només ets una estudiant de 
la meva universitat, no ets ningú més, i la teva vida privada és per a 
tu».	Això	és	educació,	és	ensenyar	identitat	digital	o	cultura	digital.

3. Copiar, enganxar, remix i plagi
Anem	a	l’altre	exemple.	L’altra	cosa	que	fan	els	nanos	és	copiar	i	en-
ganxar.	Els	demanes	una	cosa,	se’n	van	allà,	ho	copien	i,	pam!,	t’ho	
enganxen,	oi?	Es	pensen	que	Internet	és	com	explicar	acudits.	Vull	
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dir	que	si	ara	m’expliqueu	un	bon	acudit	i	a	mi	m’agrada,	jo	me’n	
recordaré	i	aquest	vespre,	que	tinc	un	sopar,	l’explicaré.	I	diré	«Ara	
us	explicaré	un	acudit	que	m’han	explicat	uns	mestres	de	Rosa	Sensat	
a	l’Escola	d’Estiu	d’avui	dimecres	tal;	me	l’ha	explicat	tal	persona	en	
aquesta	hora	i	és	propietat	seva».	Faré	això?	No,	evidentment	que	no.	
És	a	dir,	els	acudits	ens	els	expliquem	i	no	tenen	autor,	no	tenen	drets	
d’autor, són de tothom. Doncs els nanos es pensen que Internet és 
de	tothom.	Educar-los	en	el	sentit	que	han	de	reconèixer	d’on	ve	la	
informació és molt rellevant.
Una	mestra	m’explicava:	«Jo,	el	que	faig,	és	que	els	poso	una	tasca	i	
els	dic:	si	us	baixeu	informació	d’Internet,	si	la	copieu	i	l’enganxeu,	
feu-ho	bé.	Agafeu	 el	 paper,	 em	poseu	 a	 la	 columna	de	 l’esquerra	
tot el que heu copiat, a sota m’hi poseu el lloc d’on ho heu copiat 
(l’adreça,	el	vincle,	el	moment	en	què	ho	heu	fet),	i	llavors	em	subrat-
lleu les coses que trobeu importants del que heu copiat, i a la colum-
na	de	la	dreta	m’expliqueu	per	què	és	important.	Llavors	us	posaré	
bona	nota».	Això	és	una	resposta	intel·ligent,	al	fenomen	de	copiar	
i	enganxar,	 i	no	en	canvi	dir	el	típic	«Està	prohibit	copiar»,	«Et	sus-
pendré»,	«Et	trauré	fora	de	classe».	Això	no	serveix	de	res,	i	és	d’una	
hipocresia molt gran, perquè nosaltres som els primers de copiar i 
enganxar	en	la	nostra	vida	real.	És	molt	més	intel·ligent	legitimar-ho,	
assumir-ho	i	buscar	alternatives	i	fer	preguntes	que	vagin	més	enllà	
de respostes senzillament literals.

4. Mentides i lectura crítica
Bé, acabo amb alguna idea més, amb alguna bona pràctica. Aquesta 
m’agrada	molt.	Potser	la	coneixeu.	És	una	pàgina	web	que	podeu	tro-
bar a Internet que parla de la necessitat de donar suport a iniciatives 
per	evitar	l’extinció	del	pop	d’arbre.	És	un	pop	que	viu	en	els	arbres	
de	la	costa	oest	nord-americana,	al	nord,	a	prop	del	Canadà.	És	un	
amfibi,	a	diferència	de	 les	altres	espècies	de	pops.	Viu	als	arbres	 i	
com	que	està	en	perill	d’extinció,	tots	li	hem	de	donar	el	nostre	su-
port	i	l’hem	d’ajudar,	o	no?	[Vegeu	la	transparència	núm.	10.]
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Transparència núm. 10

Evidentment,	 tot	 és	 fals.	No	existeix	cap	pop	d’arbre.	 Els	pops	no	
són	amfibis	 i	no	estan	en	perill	d’extinció.	És	una	web	que	es	van	
inventar	 alguns	professors	nord-americans	per	ensenyar	a	 llegir	 en	
línia els seus alumnes de Primària, per trencar la lògica perniciosa 
de	buscar	idees	principals	i	creure’t	tot	el	que	diu	el	llibre	de	text,	
per instal·lar una lògica molt més adequada de sospita, de discussió, 
d’haver	de	decidir	si	et	creus	o	no	això,	d’entrar	aquí,	de	mirar	si	els	
vídeos són autèntics o no, de buscar informació de la universitat on 
diu	que	s’allotja	aquesta	web,	de	descobrir	que	no	existeix	aquesta	
universitat,	de	descobrir,	doncs,	que	hi	ha	diferents	mentides	científi-
ques.	Aquest	és	un	exercici	molt	bo	de	Ciències	Naturals	que	és	tan	
popular	que	fins	i	tot	té	entrada	a	la	versió	anglesa	de	Wikipedia.
Fa	uns	mesos	vaig	anar	a	fer	una	observació	d’un	bon	mestre	de	TIC	
amb	AICLE	en	anglès,	que	feia	aquest	exercici	amb	els	seus	alumnes	
d’ESO.	Els	alumnes	havien	de	decidir	amb	un	full	escrit	si	donaven	
suport o no a aquesta web; n’hi va haver que van dir que sí i n’hi va 
haver que van dir que no.

5. Buscar informació
Us	 poso	 un	 parell	 d’exemples	més.	 Aquest	m’agrada	molt.	 És	 un	
exemple	preciós	d’una	mestra	catalana,	una	professora	de	Química	
que	m’explicava	 això:	 «Estàvem	 fent	 la	 radioactivitat	 i	 va	 sortir	 tot	
el	tema	de	la	Segona	Guerra	Mundial,	amb	nanos	de	tercer	d’ESO.	
Va	sortir	el	tema	de	les	bombes	sobre	Nagasaki	i	Hiroshima,	i	no	en	
sabien	res...	Va	ser	una	estona	de	recerca	d’informació,	de	transmesa	
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d’informació, d’aprendre el nom de la bomba, d’aprendre el nom de 
la	persona	que	no	sé	què,	fins	i	tot	va	sortir	la	cançó	que	es	va	com-
pondre	en	el	seu	moment,	i	un	nano	duia	aquesta	cançó:	la	va	baixar	
d’Internet, la vam col·locar als altaveus, la vam escoltar, i estava en 
anglès.	Vam	fer	un	treball	interdisciplinari,	vam	haver	de	traduir	el	
que estava en anglès, a classe de química».
Aquesta	 és	 una	mestra	 a	 la	 qual	 li	 deixaria	 els	meus	 fills.	 És	 una	
bona mestra, és una mestra que detecta que hi ha un interès, els na-
nos	tenen	interès,	han	descobert	una	cosa	que	no	coneixien,	que	és	
l’existència	d’un	episodi	funest	de	la	història	de	la	humanitat	en	què	
unes persones van matar milers de persones amb una bomba. Ales-
hores	decideixen	investigar-ho.	La	mestra	atura	la	classe	de	Química	
perquè entén que la química és una disciplina social, és una discipli-
na que té implicacions amb l’entorn.
Aleshores arriba un moment en què tots els nanos estan connectats 
a Internet. Us imagineu la classe buscant informació com bojos, no? 
I	la	mestra	està	al	mig,	i	un	nano	li	diu	«He	trobat	això,	és	bo?».	«Sí,	
això	està	bé»,	i	llavors,	en	sentir-ho,	la	resta	de	nanos	li	pregunten	a	
aquest	què	és	el	que	ha	trobat,	on	i	de	quina	manera,	per	fer-ho	igual:	
«a veure, què has trobat tu i a on ho has trobat, digue’m», i cadascú 
ho busca al seu portàtil, oi?
La	mestra	no	té	por	de	parar	la	classe,	de	posar-se	en	un	tema	que	no	
havia	preparat	(que	és	la	Segona	Guerra	Mundial);	fins	i	tot	no	té	por	
de treballar una cançó en anglès, que no és la seva disciplina, i de 
traduir-la,	quan	potser	no	en	sap	gaire,	d’anglès,	però	ho	fa	perquè	
té una bona relació amb els nanos i els nanos poden entendre que 
aquesta és la seva mestra de Química, no la seva mestra d’anglès. 
Aquesta	 és	 una	 bona	 situació,	 és	 un	 bon	 exemple	 d’una	 pràctica	
essencial avui, que és ensenyar els nanos a buscar informació, és a 
dir,	a	ser	alfabetitzats	en	informació	(en	ALFIN).	Avui,	saber	llegir	és	
saber fer servir el motor de cerca de Google o de qualsevol altre que 
hi	hagi.	I	fer	servir	el	motor	de	cerca	vol	dir	tot	això	que	veieu	aquí:	
saber detectar una necessitat informativa, saber elegir paraules clau 
per	buscar-ne	informació	en	un	motor,	saber	elegir	els	paràmetres	de	
la	cerca	(idioma,	format,	àmbit,	etc.),	saber	avaluar	la	fiabilitat	dels	
resultats trobats, etc. 
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No estem parlant d’una cosa senzilla. Quantes vegades ho feu al 
dia, al dia d’avui,  de buscar una informació a Google? Quant temps 
perdeu cada vegada que ho feu? Segur que teniu al voltant persones 
molt més hàbils, que no saps ben bé com en saben tant; tu estàs allà 
com un tonto buscant a veure a quina hora fan Ocho apellidos vas-
cos en	aquell	cinema	i	no	te’n	surts.	Busques:	«Cinemes	de	Barcelo-
na, Ocho apellidos vascos», i et porta a Singapur o a qualsevol altre 
lloc.	I	aleshores	ve	algú	i	diu	no,	has	de	posar	«cartellera	Barcelona»	
i	clac,	patapam!	Aquí	ho	tens,	al	Verdi	a	tal	hora.	I	tu	dius	«Fa	cinc	
minuts	que	sóc	aquí	 i	no	me’n	surto»...	Doncs	això	és	 saber	 llegir	
avui també.
Teniu	un	material	excepcional	de	l’IOC,	l’Institut	Obert	de	Catalun-
ya, que ensenya precisament a cercar. No us penséssiu pas que no-
més és una tasca dels professors de Llengua. Aquest és el gran error. 
«No,	això	ho	ensenya	el	de	Llengua;	no,	no,	això	el	d’Introducció	a	
la informàtica». No, perquè la cerca d’informació és diferent a cada 
disciplina. Si sou professors de Llatí, de Naturals, de Socials o de 
qualsevol altre àmbit, heu d’ensenyar als nanos a buscar informació 
de la vostra disciplina perquè aquest és un terreny bàsic.

6. Recursos lingüístics digitals
I diré l’última cosa: la tecnologia. Ens agradi o no ens agradi, llegir 
i	escriure	avui	és	fer	servir	molta	tecnologia,	és	aprofitar	tots	els	re-
cursos	lingüístics	gratuïts	que	hi	ha	a	la	xarxa,	com	el	verificador,	el	
traductor,	el	conjugador	de	verbs,	els	diccionaris,	etc.	Us	explicaré	
un	parell	d’exemples.
Aquest n’és un de molt maco, d’un nano de dotze anys, d’un institut 
d’aquí	Barcelona,	que	m’explicava:	 «La	mestra	ens	va	demanar	25	
noms de fruites en anglès. Home, jo sé anglès, però és clar, 25 noms 
de	fruita,	això	és	molt,	eh?	Tants	no	en	sé.	Llavors	me’n	vaig	anar	al	
Google Translate». El Google Translate tothom diu que és molt do-
lent, però tothom el fa servir. Perquè no és tan dolent... És molt bo, 
si se sap usar adequadament. El que passa és que pensar que algun 
dia	existirà	algun	mètode	de	traducció	perfecte	és	tremendament	in-
genu. 
Però	tornem	a	l’exemple.	El	nano	va	apuntar	en	català	al	traductor:	
«taronges,	maduixes,	 nabius»,	 etc.	 Va	 fer	 la	 traducció	 del	 català	 a	
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l’anglès i la va revisar. Oranges sabia clarament que era «taronges», 
però és clar, de la traducció d’strawberries no n’estava tan segur. 
Què	va	fer,	doncs?	Va	copiar	i	enganxar	«strawberries», i se’n va anar 
al programa Google Imatges, hi va posar strawberries i va clicar. I 
com	que	li	van	sortir	fotografies	de	maduixes,	va	dir,	sí	strawberries 
en	anglès	vol	dir	maduixes,	per	tant	el	traductor	l’ha	encertada.	Do-
tze anys.
Aquesta és la mena de coses que s’han d’ensenyar a la classe de 
Llengua.	És	a	dir,	ensenyar	les	regles	d’ortografia	(on	es	posa	accent	i	
la	be	alta	i	la	ve	baixa)	ha	de	ser	molt	difícil	en	aquests	moments.	Em	
mereix	molt	de	respecte	un	mestre	que	ho	fa,	avui,	encara,	perquè	
s’ho ha de passar molt malament. Amb els alumnes que només es-
criuen	amb	pantalla,	digue’ls	que	li	expliquin	on	va	be	alta,	on	va	ve	
baixa	i	on	va	l’accent...	Imagina’t	com	s’ha	de	sentir	l’alumne.	I	com	
s’ha	de	sentir	el	professor!
El que hem de fer és ensenyar coses que siguin útils per als nanos. 
Ensenyem-los	 a	 fer	 servir	 aquestes	 eines,	 com	 el	 traductor,	 aquest	
programa	de	Google	 Images	o	d’altres	recursos.	Ensenyem-los,	per	
exemple,	a	 fer	anàlisi	 sintàctica	amb	un	analitzador	 sintàctic	de	 la	
Universitat	de	Barcelona	esplèndid	que	poses	l’oració	allà	i	et	surt	en	
30 segons la frase analitzada, tant en català com en castellà. Llavors, 
pensem coses alternatives.
Aquí els professors de ciències estan una mica més avançats que els 
de	llengua.	Els	de	llengua	són	més	tradicionals	i	tot	això	no	ho	fem	
servir. Tot s’acaba dient «Ui, no, el traductor de Google és horrorós, 
és molt dolent». Doncs mira, a mi em va molt bé, saps? Perquè no 
sé mai si en català he de dir els llapis o els llàpissos. Llavors el que 
faig és anar al Google traductor, poso «los lápices» i llavors em dóna 
«els	llapis»	i	dic	«Mira,	en	català	és	els	llapis,	és	irregular»,	i	això	ho	
soluciono	així	i	em	va	molt	bé.

Epíleg

La	meva	intenció	no	era	espantar-vos,	sinó	que	era	riure	una	esto-
na i transmetre una visió optimista i realista del que està passant. 
Realment crec que estem assistint a un canvi brutal en la manera 
d’ensenyar, és a dir que el canvi brutal, si és una travessia, som al 
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començament, som a la platja de partida. Encara no podem imaginar 
com seran les coses, però tot està canviant de manera molt ràpida i 
els	nanos	tenen	accés,	i	utilitzen	les	coses	(la	informació,	les	fotogra-
fies,	per	exemple),	d’una	manera	molt	diferent.
Una anècdota per acabar. Jo estava molt content, quan anava 
a	 l’aeroport	 i	 aparcava	 el	 cotxe,	 perquè	 treia	 el	meu	mòbil,	 obria	
l’aplicació	per	prendre	notes	i	hi	posava:	«he	deixat	el	cotxe	a	B72	
vermell»,	 la	plaça	on	havia	deixat	el	cotxe.	Quan	tornava,	anava	a	
buscar	 el	 cotxe,	 treia	 la	meva	 anotació	de	notes,	 hi	 recuperava	 la	
dada	de	la	plaça	«B72	vermell»	i	trobava	el	cotxe	de	seguida.	Que	bé!	
No feia servir paper. 
Fins que un dia un doctorand meu, després d’una tutoria i perquè jo 
anava molt atrafegat, em va dir que em portava a on volgués del cen-
tre	de	Barcelona.	Vam	anar	a	buscar	el	cotxe	a	les	Glòries,	al	centre	
comercial, que és on el tenia aparcat. Arribem al pàrquing i treu el 
mòbil i comença a mirar fotos, i dic, «Què estàs mirant?». «Estic mi-
rant	la	foto».	«Quina	foto?».	«La	foto	del	cotxe	aparcat».	«Com	que	la	
foto	del	cotxe	aparcat?».	I	em	diu:	«Quan	jo	aparco	faig	una	foto	i	ja	
està».	És	clar,	és	molt	més	fàcil	fer	una	foto!	Efectivament,	a	partir	de	
llavors,	quan	vaig	a	l’aeroport	i	arribo,	aparco,	trec	el	mòbil	i,	clac!,	
faig	una	foto	on	es	vegi	el	meu	cotxe,	la	plaça	de	pàrquing	i	el	color.	
Però	és	clar,	a	mi	no	se	m’havia	acudit.	Vaig	trigar	uns	tres	o	quatre	
anys	a	 fer-ho	fins	que	m’ho	va	ensenyar	algú	que	és	més	 resident	
digital que jo.
Moltes gràcies.
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El amor es la compensación de la muerte, su correlativo esencial,
se neutralizan, se suprimen el uno al otro.

Arthur SchopenhAuer

Sexo y género

Nolasc Acarín

Todos	somos	hijos	del	sexo.	Todos	fuimos	engendrados	a	partir	de	
un	encuentro	sexual.	Desde	que	existe	lenguaje	escrito	sabemos	que	
el	sexo	y	el	envejecimiento	son	obsesiones	universales	de	los	huma-
nos, más aún en las sociedades desarrolladas donde se han resuelto 
otros problemas más acuciantes. Ejemplo de la universalidad de la 
preocupación	sobre	el	sexo	es	la	gran	cantidad	de	literatura	dedicada	
al	intercambio	sexual,	al	amor	y	al	desamor,	que	la	humanidad	ha	
producido desde el origen de la escritura. También es ejemplo la 
facilidad	con	que	a	lo	largo	de	la	historia	se	han	expandido	las	en-
fermedades	de	transmisión	sexual,	sin	fronteras	geográficas	ni	límites	
religiosos. Como ejemplo podemos citar los problemas, documentos 
y	narraciones	que	surgen	acerca	de	la	identidad	sexual	y	la	homose-
xualidad.	Y	cómo	no	la	generalizada	preocupación	por	la	fecundidad	
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o	la	esterilidad,	por	la	potencia	sexual	y	por	el	orgasmo.	Nos	interesa	
el	sexo	como	antídoto	a	la	angustia	que	nos	produce	la	idea	de	la	
muerte, la procreación es el resultado que persiguen las leyes de la 
naturaleza. Cierto es que estas leyes naturales no son conscientes en 
nuestra voluntad, al igual que comemos porque nos gusta, nos da 
placer, sin pensar que lo hacemos para no morir. De forma parecida 
copulamos	para	gozar	del	sexo,	sin	pensar	en	la	perpetuación	de	la	
especie,	ni	tener	consciencia	explícita	de	que	así	estamos	conjuran-
do la muerte.
La	 sexualidad	 humana	 tiene	 grandes	 similitudes	 con	 la	 conducta	
sexual	de	los	demás	mamíferos,	en	especial	con	la	de	los	primates,	
en cuyo grupo nos incluimos junto a los gorilas, chimpancés, bono-
bos,	orangutanes	y	otros	monos	más	pequeños.	Nuestra	sexualidad	
también tiene rasgos peculiares que la distinguen, algunos de los 
cuales se observan ya en los primates, como es la práctica recreativa 
de	 la	 actividad	 sexual,	 independientemente	 de	 la	 procreación.	 En	
general	 practicamos	 el	 sexo	 para	 pasarlo	 bien,	 aunque	 en	 ocasio-
nes	también	sea	fuente	de	conflictos	y	pesares.	Otras	características	
humanas	son	la	práctica	del	sexo	en	intimidad,	la	ocultación	de	la	
ovulación	femenina,	que	no	se	muestra	externamente	con	señales	de	
celo, el crecimiento de las mamas en las mujeres, sin relación bio-
lógica con la lactancia, la menopausia, y las funciones diferenciadas 
entre mujer y varón, que ya se observan en otros animales.
Existen	más	de	4.000	especies	de	mamíferos,	de	las	que	muy	pocas	
practican la vida en pareja como los humanos. Normalmente llevan 
una vida solitaria y se juntan tan sólo para procrear, con lo que la 
mayoría de los mamíferos machos no coopera en la crianza de los 
hijos.	La	conducta	sexual	recreativa,	andar	erguido,	la	complejidad	
cerebral que ha hecho posible el habla y la consecución de un largo 
envejecimiento, son características propias de los humanos, aunque 
todas ellas encierran trazos que pueden observarse de forma inci-
piente en otros mamíferos.
Actualmente casi todos los animales se reproducen mediante un en-
cuentro	sexual	con	intercambio	genético	entre	los	progenitores,	pero	
no	 siempre	 fue	 así.	 Los	 primeros	 seres	 vivos	 que	 existieron	 en	 la	
Tierra fueron microorganismos que se reproducían sin necesidad de 
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intercambio	sexual.	Hace	unos	3.000	millones	de	años	las	bacterias	
descubrieron	 las	 ventajas	 de	 la	 reproducción	 sexual.	 Aún	 quedan	
algunos seres que se reproducen de forma primitiva, por partición, 
como las anémonas marinas y las amebas, en las que no hay inter-
cambio	sexual	entre	progenitores.	No	obstante,	siempre	hubo	erro-
res en la transcripción del DNA, lo que hizo posible la variabilidad 
genética primigenia que originó los primeros eslabones de la evolu-
ción.	Si	el	método	sexual	de	reproducción	se	ha	impuesto	de	forma	
tan generalizada es porque contiene algunas ventajas importantes. 
Cuando	la	reproducción	es	por	partición,	sin	intercambio	sexual	de	
los	progenitores,	los	hijos	resultantes	son	exactos	a	los	padres,	son	
clónicos, son parte del organismo progenitor que se ha desgajado 
y se desarrolla por su cuenta. Por lo tanto tiene la misma estructura 
interna que el organismo padre, las mismas proteínas y la misma 
capacidad de defensa inmunitaria. Tras varias generaciones todos los 
individuos serán idénticos, de forma que todos serán vulnerables a la 
acción de un agente agresor, a una infección, ya que al ser idéntico 
el aparato de defensa inmunitario todos los individuos sucumbirán 
ante la agresión de un germen patógeno. La reproducción mediante 
intercambio	sexual,	en	cambio,	consigue	una	combinación	genéti-
ca	mixta	de	padre	y	madre	que	da	lugar	al	patrimonio	genético	del	
hijo,	 que	 se	parece	 a	 los	padres	pero	no	es	 exacto,	 es	 fruto	de	 la	
mezcla, del mestizaje. Esto permite que los nuevos individuos sean 
más	resistentes	y	se	adapten	mejor	a	los	cambios	del	entorno.	El	sexo	
hace posible las ventajas de la diversidad biológica y el intercambio 
sexual	es	un	buen	mecanismo	para	depurar	la	especie	de	mutaciones	
nocivas. Cuando hay alguna enfermedad hereditaria la combinación 
al azar de los genes de los progenitores podrá producir un hijo sin 
taras genéticas, que, al ser más apto para adaptarse, sobrevivir y re-
producirse, se convertirá en el ancestro de muchos descendientes, 
mientras que sus hermanos menos aptos serán menos competitivos 
para la supervivencia y no tendrán descendencia. El intercambio 
genético	mediante	 el	 acoplamiento	 sexual	 tiene	muchas	 ventajas:	
mejor resistencia de los hijos a los gérmenes, mayor diversidad bio-
lógica, depuración de mutaciones nocivas, y además resulta que el 
acoplamiento	sexual	nos	produce	placer,	con	lo	que	insistimos	reite-
radamente durante media vida.
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En	biología	es	habitual	la	utilización	del	término	sexo	para	referirse	
tanto al género de los individuos y sus funciones, como al aparato re-
productivo. Mientras que en ciencias sociales se mantiene la diferen-
cia	entre	género	y	sexo,	reservando	este	último	término	únicamente	
para el aparato reproductivo.
En los años setenta se introdujo la acepción «sistema de género» para 
referirse al conjunto sociocultural de los humanos que contribuye 
a perpetuar una relación asimétrica entre hombres y mujeres, con 
dominación de los primeros y sumisión de las segundas. En aquellos 
años se restó importancia a lo biológico, subvalorando la importan-
cia	de	las	diferencias	sexuales	y	hormonales	en	la	conducta	de	cada	
género.	Tal	como	se	expone	más	adelante,	el	aparato	sexual	influye	
en la construcción de la arquitectura cerebral y por tanto tiene tras-
cendencia en el diseño de algunos aspectos de la conducta humana, 
los cuales serán distintos en el hombre y en la mujer. A estas diferen-
cias se añadieron a lo largo de la historia las derivadas de los distintos 
roles reproductivos, tan dispares, entre mujeres y hombres. Estos he-
chos no quitan importancia a las políticas dirigidas a resolver la dis-
criminación de las mujeres. Es cierto que la dominación masculina 
tiene raíces socioeconómicas en la historia de los últimos milenios, 
pero también es posible que esta tendencia haya surgido a partir de 
funciones primigenias ya diversas. En cualquier caso, la polémica 
sobre	 la	mayor	o	menor	 influencia	de	 los	 factores	 socioculturales,	
o de las características hormonales en la historia de las relaciones 
humanas,	no	se	pretende	cerrar	en	este	texto,	pero	sí	cabe	aportar	los	
conocimientos actuales que dan mayor amplitud al debate.
Por	lo	que	se	refiere	a	la	terminología,	en	este	texto	se	usa	predomi-
nantemente	la	expresión	sexo,	que	se	considera	sinónimo	de	género.

Femenino y masculino

El	método	de	la	reproducción	sexual	tuvo	a	lo	largo	de	la	evolución	
notables consecuencias, una de ellas es la diferenciación de funcio-
nes y papeles entre el macho y la hembra. En la mayoría de animales, 
entre ellos los mamíferos, el macho produce pequeños y numerosos 
espermatozoides que deposita dentro de la hembra en un espacio de 
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tiempo muy corto. Las hembras producen unos pocos huevos u óvu-
los, grandes, que no pueden malbaratar, pues han requerido una gran 
inversión energética. La hembra acoge al embrión en su abdomen 
durante una larga gestación de varios meses, nueve para los humanos, 
durante los cuales precisa mayor alimentación y aporte energético, 
con	lo	cual	se	hace	más	pesada	y	lenta.	Debe	sacrificar	algunos	hábi-
tos de movilidad, lo que prosigue tras el parto a lo largo de los prime-
ros meses en que el amamantamiento sigue ocupando gran parte del 
tiempo de la madre, sin olvidar los riesgos y la energía consumidos 
en el parto. Mientras la hembra está tan ocupada con la cría, el macho 
puede seguir copulando con otras hembras en una amplia campaña 
de procreación. Sus necesidades energéticas son menores, de forma 
que unos pocos machos pueden fecundar a varias hembras.
Por la ley de la oferta y la demanda las hembras escogen al macho 
preferido, hay muchísimos espermatozoides y muy pocos óvulos. La 
hembra no puede correr riesgos, su capacidad reproductiva es limi-
tada: unos pocos hijos a lo largo de toda la vida fértil con una gran 
inversión	energética	son	un	alto	coste	en	el	sacrificado	esfuerzo	por	
la cría. Mientras, el macho puede, sin gran esfuerzo, inseminar a mu-
chas hembras, sin tener que asumir directamente el cuidado de las 
crías. Es, pues, comprensible que en la mayoría de los animales sea 
la hembra quien elija al macho que la inseminará, elección que hace 
en función de las ventajas que éste aporte para compensar, en parte, 
la inversión energética de la hembra. Entre las aves es habitual que la 
hembra elija al macho capaz de construir el mejor nido. En general 
las hembras eligen a los machos más fuertes y astutos que puedan 
garantizar recursos para ellas y las crías, a partir de la observación de 
sus	cualidades	o	del	éxito	que	tiene	el	macho	vencedor	en	la	pelea	
con otros machos. Durante millones de años se ha repetido esta forma 
de elección; así se depuraron los genes de manera que los animales 
actuales, entre ellos los humanos, descendemos de los machos más 
aptos y las hembras más listas para escoger pareja. Los genes que se 
han	perpetuado	son	los	que	mejor	garantizan	el	éxito	reproductivo.
Esta	diferenciación	sexual	ha	tenido	una	influencia	determinante	en	
las conductas de hembra y macho, de mujer y varón.
Desde los albores de la humanidad las mujeres amamantaban y cui-
daban de las crías, lo que facilitaba su permanencia en el campa-
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mento base, dedicándose a la recolección de alimentos en un área 
cercana al campamento. Los varones tenían que aventurarse en los 
riesgos	de	las	expediciones	de	caza.	Además	podía	haber	otras	ca-
racterísticas físicas que consolidaran esta diferencia de roles, como 
por	 ejemplo	 la	 existencia	 de	 periodos	menstruales	 en	 las	mujeres	
fértiles, que puede ser un estímulo para el ataque de los predadores; 
la presencia de una mujer en el comando de caza podía constituir un 
riesgo añadido, mientras que si permanecía en el campamento todos 
estaban más seguros. Aun en la actualidad se ha documentado que 
los osos de los parques naturales de Estados Unidos atacan especial-
mente a mujeres en periodo de menstruación que se adentran en el 
bosque, los osos huelen la sangre.
Diamond estudió el aporte calórico y de proteínas conseguido por 
hombres y mujeres en las comunidades que aún sobreviven en la 
cultura	paleolítica.	Concluyendo	que	si	consiguen	nutrirse	suficien-
temente es gracias a la contribución de las mujeres, pues los hom-
bres	cazadores	aportan	insuficientes	piezas	para	alimentar	a	la	tribu.	
Esta primera observación le llevó a preguntarse por qué el hombre 
primitivo no se dedica a la recolección de frutos y pequeños ani-
males junto a las mujeres y niños en vez de perder el tiempo en la 
caza poco fructífera. La dedicación del hombre a la caza, a pesar del 
bajo rendimiento obtenido, se comprende al valorar la relevancia 
de la caza en el rol de los hombres como protectores. Al igual que 
otros mamíferos, los hombres patrullan su territorio para defenderlo 
de rivales y predadores que pueden poner en peligro a las mujeres 
y	a	las	crías,	al	tiempo	que	exploran	su	espacio	en	busca	de	recur-
sos o para evitar daños potenciales. Complementariamente a esta 
actividad defensiva y protectora practican la caza, que, además de 
procurarles algún alimento ocasional, les permite practicar las ha-
bilidades de lucha que otro día pueden precisar para defender a la 
tribu	de	los	enemigos.	Además,	la	caza	exigía	gran	tenacidad.	Con-
seguir un venado precisaba una persistente carrera que, como gusta 
explicar	a	Francisco	Mora,	debió	de	contribuir	a	la	perpetuación	de	
algunos genes relacionados con el talante pertinaz y testarudo que 
caracteriza a muchos hombres. De todas formas, no es menos cierto 
que la tenacidad sería también una cualidad femenina, en tanto las 
mujeres persistían día a día en la recolección de frutos y raíces, como 
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en la atención a las crías y a los ancianos que no salían de caza. El 
rol masculino de la caza es más valioso por la función protectora que 
supone que por los simples rendimientos nutritivos. Estas observa-
ciones ayudan a comprender los orígenes ancestrales de los diversos 
roles masculino y femenino.
La	distinta	 función	sexual	entre	hembra	y	macho	conlleva	diferen-
cias de conducta que van más allá de la estricta función procreativa. 
Feminidad	 y	masculinidad	 surgen	de	 las	 diferencias	 en	 la	 función	
reproductora. En la formación del cerebro las hormonas, distintas se-
gún	el	sexo,	intervienen	para	diseñar	peculiaridades	propias	que	ga-
ranticen	las	funciones	de	cada	uno.	En	este	texto	se	usará	el	término	
«hormona masculina» u «hormona femenina» sin más precisiones 
técnicas,	para	simplificar	la	lectura.
Hay diferencias estructurales entre el cerebro de la mujer y el del 
hombre, diferencias que surgen cuando en el periodo embrionario la 
organización	de	las	neuronas	cerebrales	se	hace	bajo	el	influjo	hor-
monal. Si hay alteración de las hormonas se producen cambios en la 
organización cerebral y aparecen mujeres con tendencias masculinas 
u hombres con tendencias femeninas.
Las dos estructuras cerebrales que hoy se conocen con caracteres pro-
pios de hombre o de mujer son el cuerpo calloso y el hipotálamo.
El cuerpo calloso	es	el	conjunto	de	fibras	nerviosas	que	comunican	
los dos hemisferios cerebrales entre sí. El cerebro trabaja como una 
globalidad	 indisociable,	 los	 dos	 hemisferios	 se	 influyen	 constante-
mente, transmitiendo la información entre uno y otro para conseguir 
un conocimiento de conjunto. Hay cierta especialización de cada 
uno de los hemisferios, así el hemisferio derecho tiene mayor capa-
cidad para las emociones, la creatividad artística y musical, mientras 
que	el	hemisferio	izquierdo	tiene	el	protagonismo	de	la	fluidez	ver-
bal y las capacidades analíticas. El cuerpo calloso interrelaciona las 
capacidades	de	cada	hemisferio	a	fin	de	conseguir	la	más	completa	
personalidad del individuo. Hay una cierta variabilidad entre mujeres 
y	varones	en	lo	que	se	refiere	a	las	peculiaridades	de	los	hemisferios	
cerebrales.	Las	mujeres,	en	general,	tienen	mayor	facilidad	y	fluidez	
verbal, de forma que incluso se recuperan mejor cuando una lesión 
cerebral poco grave les afecta el lenguaje. La lateralización lingüísti-
ca no es tan completa como en los varones, por ello tienen mayores 
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recursos	verbales,	y	son	más	eficaces	en	la	mediación	verbal	frente	
a	un	conflicto	o	en	la	transmisión	cultural	a	través	del	lenguaje.	En	
cambio, los varones tienen mayor facilidad para la orientación y des-
treza	visuoespacial.	Probablemente	estas	afinidades	contribuyeron,	
junto con otras, a que los varones desarrollaran actividades relacio-
nadas	con	la	exploración	y	la	caza.	Estas	variaciones	entre	hembras	y	
varones	se	modifican	cuando	se	perturban	las	influencias	hormona-
les en el periodo embrionario. En caso de que la madre presente una 
alteración hormonal, puede provocar que el embrión desarrolle una 
estructura	cerebral	no	acorde	con	su	sexo	genético.

Hemisferio cerebral izquierdo
•		 Comprensión	y	expresión	del	 lenguaje	con	subáreas	específicas 
para	 los	nombres,	 la	 sintaxis,	el	 reconocimiento	de	 los	concep- 
tos,	 la	comprensión	simbólica	de	 lectura,	escritura	y	 la	articula- 
ción	 de	 las	 palabras.	 La	 comprensión	 y	 expresión	 del	 lenguaje 
implica	dos	áreas	distintas	que	funcionan	en	íntima	conexión.

•		 Capacidad	analítica,	 elaboración	de	hipótesis,	 comprensión	nu- 
mérica y análisis lógico.

•		 Memoria	musical	para	el	análisis	del	ritmo.

Hemisferio cerebral derecho
•			Aprendizaje	por	ensayo-error.
•			Evaluación	de	las	interacciones	personales.
•			Comprensión	de	la	melodía	y	de	los	contenidos	emocionales	del	

lenguaje, así como de la comunicación emocional por la mímica 
facial.

•			Memoria	visuoespacial,	reconocimiento	de	espacios	y	figuras,	ca-
pacidad para la síntesis.

•			Conservación	del	esquema	corporal.

En la mujer el cuerpo calloso está más desarrollado que en el varón y 
contiene	algunos	millones	más	de	fibras.	Esta	diferencia	estructural	se	
produce	como	consecuencia	del	distinto	influjo	hormonal	durante	la	
formación del cerebro en el periodo embrionario, de acuerdo con las 
distintas	secuencias	del	desarrollo	de	la	diferenciación	sexual.	La	exis-
tencia de un cuerpo calloso mayor en la mujer se ha relacionado con 
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la mejor capacidad femenina para la intuición, que sería la cualidad 
que favorece una mayor integración entre percepción e información, 
generalmente no consciente, que permite establecer juicios y decisio-
nes	acertados	sin	tanta	necesidad	de	reflexión	razonada	como	precisan	
los varones. Es frecuente que las mujeres establezcan relaciones de 
simpatía o antipatía con otras personas basándose en una sensación 
difusa y poco argumentada, que las orienta para construirse rápida-
mente una opinión, mientras que el varón necesita un mayor esfuerzo 
de análisis y razonamiento. Hay otra cualidad femenina que puede 
estar en relación con esta diferente estructura cerebral que es la capa-
cidad	de	mediación.	Ya	entre	algunos	simios	(como	los	chimpancés	y	
los bonobos) la hembra tiene mayor capacidad de mediación que el 
macho. En los humanos esta cualidad es aún mayor. La mujer está más 
dispuesta	a	encontrar	soluciones	a	los	conflictos,	a	limar	asperezas	en	
los enfrentamientos familiares y a mediar entre oponentes. Esta cuali-
dad puede estar en relación también con roles ancestrales, ya que las 
mujeres garantizaban la supervivencia de la banda de homínidos en el 
campamento	base,	mientras	que	los	varones	se	ausentaban	en	expedi-
ciones	de	exploración,	defensa	del	territorio	y	caza.	La	convivencia	en	
el campamento base con otras mujeres, las crías y los viejos o enfer-
mos consolidó la capacidad de cohesión que aún hoy tienen las muje-
res	dentro	de	las	familias.	Obsérvese	que	el	rol	femenino	de	mediación	
quedó incluso recogido en la mayoría de los cultos sagrados y religio-
nes, en los que al lado de un Dios omnipotente y justiciero aparece un 
personaje femenino con cualidades de intercesión y mediación.
La otra estructura cerebral que presenta peculiaridades diversas se-
gún el género es el hipotálamo, estructura nerviosa que se halla en 
la base del cerebro, y que tiene la función de regular los mecanismos 
hormonales, así como el equilibrio del sistema nervioso autónomo o 
vegetativo. Éste ordena el funcionamiento de las vísceras que forman 
los sistemas o aparatos que regulan las actividades básicas para la 
vida:	respiración,	circulación,	digestión,	sexualidad,	etcétera.	Es	fácil	
comprender que haya diferencias en la estructura hipotalámica entre 
hembras	y	varones,	 ya	que	 los	 influjos	hormonales	que	dependen	
de ella son distintos. También en este caso las diferencias estructura-
les	se	derivan	de	la	influencia	que	tuvieron	tanto	el	diseño	genético	
como las hormonas maternas en el periodo embrionario.
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Los comportamientos agresivos constituyen un buen ejemplo de las 
relaciones	 entre	 influencias	 hormonales,	 personalidad	 y	 conducta.	
Entre los mamíferos, las hembras, por lo general, orientan su compor-
tamiento agresivo hacia la defensa de la prole, en especial cuando las 
crías son muy jóvenes. Los cambios hormonales que se suceden tras 
el parto favorecen la aparición de conductas maternales de atención 
a las crías a la vez que conductas agresivas hacia quienes pueden 
representar	un	peligro	para	ellas.	Esta	conducta	está	a	su	vez	influida	
por la estimulación que producen las crías lactantes al succionar el 
pecho materno, de forma que mientras se mantiene la succión se 
estimula	una	hormona	que	 influye	en	el	cerebro	de	 la	madre	para	
que esté más vigilante y agresiva frente a posibles adversarios. Cuan-
do termina la lactancia menguan los comportamientos agresivos. En 
este caso hay una estrecha vinculación entre necesidades de las crías, 
estímulo	hormonal	y	comportamiento	agresivo-protector.	El	 influjo	
hormonal está a su vez estimulado por el amamantamiento. En el 
futuro	se	conocerán	mejor	las	influencias	cerebrales	de	los	cambios	
hormonales que acontecen durante y después del parto, lo que per-
mitirá	comprender	mejor	algunos	fenómenos,	específicamente	feme-
ninos, como es la depresión tras el parto.
En los mamíferos machos el comportamiento agresivo es más gene-
ral,	y	va	dirigido	a	la	defensa-conquista	de	territorio,	de	recursos	y	de	
derechos	sexuales,	aunque	en	ocasiones	los	comportamientos	agre-
sivos no tienen objetivos fáciles de comprender, por lo que puede 
aceptarse	que	hay	una	cierta	inespecificidad	en	la	agresividad	mascu-
lina. Desde hace mucho tiempo se conoce que esta agresividad está 
en relación con los niveles de hormona masculina. El aparato testi-
cular produce la hormona masculina de forma diversa según la etapa 
de la vida; tras niveles bajos durante la infancia, se produce un gran 
aumento a partir de la pubertad, que se mantiene hasta la entrada en 
la vejez. Las conductas agresivas son más intensas en aquel periodo 
de	la	vida,	la	agresividad	va	ligada	a	la	fertilidad	sexual,	lo	que	indu-
ce a pensar que es una característica vinculada a las garantías de pro-
creación que precisa el macho para conseguir perpetuar sus genes. El 
macho, si sabe manejar bien su agresividad, puede atesorar recursos 
y ser más convincente para conseguir la hembra apropiada, a quien 
podrá	colmar	de	atenciones	y	sustraerla	del	mercado	sexual,	con	lo	
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que se garantiza la perpetuación de sus propios genes. Entre algunos 
primates no humanos, cuando el macho se aparea con una hembra 
que ya tiene crías pequeñas, puede matarlas, evitando así que la ma-
dre comparta atenciones que desea para las crías que engendrará él.
Veremos qué ocurre en el futuro, pero es razonable pensar que es-
tamos en las últimas etapas de las funciones «naturales» de mujer y 
varón. Los cambios en el sistema productivo y las futuras transforma-
ciones en la procreación introducirán formas de vida muy distintas 
a la que ha perdurado durante milenios, las funciones femenina y 
masculina	pueden	modificarse	de	manera	radical.

Diferenciación e identidad sexual

En el desarrollo de los humanos, como en otros mamíferos, pue-
den	establecerse	cuatro	etapas	de	diferenciación	sexual,	que	abarcan	
desde	la	calificación	sexual	celular	hasta	la	consciencia	de	identidad	
sexual	que	tiene	el	individuo	adulto.
Hasta hace pocos años no se conocía bien la forma en que de ma-
nera	 progresiva	 se	 delimita	 la	 diferenciación	 sexual.	Hoy	 conoce-
mos	mejor	las	influencias	que	las	hormonas	tienen	a	lo	largo	de	la	
maduración del individuo; lo que acabemos siendo, y sintiéndonos, 
hombre o mujer, viene determinado por la conjunción entre patri-
monio	genético	heredado	y	las	influencias	de	algunas	hormonas	que	
modifican	o	completan	la	identidad	genética	primigenia.
Todas las células del organismo contienen, en su núcleo, un determi-
nado	patrimonio	genético	que	se	expresa	por	los	genes	que	forman	
los cromosomas. Si en un laboratorio aislamos los cromosomas de 
una	célula	obtenemos	una	imagen	compuesta	por	varias	figuras	agru-
padas en parejas, en forma de pequeños palitos entrecruzados.
Los	cromosomas	están	formados	por	los	filamentos	de	DNA	enrolla-
dos en doble hélice, como una doble escalera de caracol que gira so-
bre sí misma. Cada peldaño de la escalera contiene unas moléculas, 
llamadas genes, que contienen las indicaciones de cómo va a desa-
rrollarse la célula y el organismo que formen, desde el color del pelo 
y de los ojos hasta la predisposición a contraer alguna enfermedad, 
o la tendencia a ser más longevo o morir de forma precoz, incluso 
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algunos trazos de la personalidad y del comportamiento humanos 
tienen una dependencia genética, como se conseguirá demostrar du-
rante	los	próximos	años.
También el género del individuo, al menos en su inicio, depende de 
los genes que contienen los cromosomas de las células. En los huma-
nos hay 46 cromosomas en cada célula que es posible agrupar en 23 
pares	por	la	similitud	de	su	forma,	excepto	el	último	par	que	puede	
aparentar, como los otros, la forma XX o, por el contrario, al lado de 
un cromosoma X corresponde otro en forma de Y. Esta diferencia es 
la	que	califica	el	sexo genético: denominamos femenino cuando la 
configuración	del	último	par	de	cromosomas	es	XX	y	denominamos	
masculino	cuando	es	XY.	Todas	las	células	tienen	esta	configuración,	
el	examen	del	sexo	genético	de	un	individuo	puede	establecerse	por	
la	identificación	cromosómica	de	cualquiera	de	sus	células.
Esta	configuración	cromosómica	existe	ya	en	las	células	embriona-
rias. Cuando empieza la historia del individuo ya se determina si la 
tendencia primigenia es XX o XY. La presencia o ausencia de la Y es 
determinante	para	 la	evolución	hacia	 sexo	masculino	o	 femenino.	
El cromosoma Y contiene un gen que estimula la evolución de los 
órganos	sexuales	hacia	órganos	masculinos.	Si	no	hay	cromosoma	
Y la evolución natural es hacia órganos de carácter femenino. Se ha 
dicho	que	los	varones	somos	hembras	modificadas	por	la	acción	de	
la hormona dependiente del cromosoma Y.
A lo largo del desarrollo embrionario se diferencian progresivamen-
te los órganos internos: cerebro, corazón, hígado, intestinos, ojos, 
etcétera, y durante una primera fase se forman, en el abdomen, unas 
glándulas	imprecisas	que,	más	tarde,	darán	lugar	a	los	órganos	sexua-
les, denominadas gónadas. En la segunda fase del desarrollo del em-
brión las gónadas pasarán a transformarse en órganos femeninos o 
masculinos.	Ahí	está	la	influencia	del	gen	contenido	en	el	cromoso-
ma	Y.	Cuando	éste	existe	provoca	 la	síntesis	de	una	hormona	que	
determina la conversión de la gónada en testículos. De no ser así la 
gónada evolucionará espontáneamente hasta convertirse en ovario 
y matriz, lo que acontece a partir del tercer mes de la gestación. La 
configuración	 femenina	de	matriz	 y	ovarios	o	 la	masculina	 con	 la	
formación de testículos determina el sexo genital.
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Cuando el embrión se acerca al cuarto mes de gestación los distintos 
órganos genitales ya diferenciados inician la producción de hormo-
nas distintas, femenina o masculina según el caso. Estas hormonas 
son	las	que	determinarán	la	apariencia	externa	femenina	o	masculi-
na,	con	órganos	sexuales	externos	diferentes	(vulva	y	clítoris	o	pene	
y bolsa escrotal), apariencia corporal distinta, tamaño corporal ma-
yor en los varones e incluso diferencias en la estructura del cerebro. 
Así pues la hormona masculina, producida por los testículos, o la 
femenina, producida por los ovarios, en la etapa embrionaria del 
individuo,	será	la	responsable	de	que	la	apariencia	externa	del	futuro	
individuo sea de hombre o de mujer. Es lo que se denomina sexo 
aparente. Cabe añadir que tras esta primera punta hormonal en la 
etapa embrionaria la actividad diferenciadora queda un tanto dormi-
da durante la infancia, hasta que se desencadena la pubertad y con 
renovado vigor vuelven a producirse altas tasas de hormona masculi-
na o femenina, lo que completa en la adolescencia lo iniciado en el 
embrión,	esto	es,	la	diferenciación	corporal	externa	con	apariencia,	
envergadura,	 genitales	 y	 pelos	 de	 hombre	 o	 con	 la	 configuración	
más suave del cuerpo de mujer. El conjunto de cambios y diferen-
cias	configura	lo	que	se	denomina	dimorfismo sexual.	El	dimorfismo	
sexual	tiene	como	objeto	diferenciar	a	hembras	y	machos,	mujeres	
y	varones,	a	fin	de	facilitar	la	identificación	de	los	distintos	sexos	y	
la elección de la pareja. Entre los mamíferos, las diferencias entre 
los	sexos	aumentan	cuanto	mayor	es	la	competencia	para	conseguir	
pareja,	especialmente	en	las	especies	que	son	polígamas-poligínicas,	
o sea donde un macho controla a varias hembras de las que obtie-
ne	favores	sexuales	y	acceso	a	los	recursos	nutritivos.	Los	humanos	
tenemos mayor tendencia a la monogamia, por ello las diferencias 
entre varón y mujer no son tan relevantes como entre los leones o 
los	gorilas.	No	obstante	existe	una	apariencia	física	distinta	que	nos	
sirve para distinguir fácilmente un cuerpo de varón de un cuerpo de 
mujer, con un conjunto de diferencias que se consolidan a partir de 
la adolescencia y están relacionadas con los distintos roles masculi-
no o femenino, de ahí que tanto unos como otras intenten enfatizar 
estas diferencias con el vestido, los cosméticos o la manera de mos-
trarse.	El	dimorfismo	sexual	entre	los	humanos	es	menor	que	entre	
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los mamíferos polígamos, el 15% de diferencia corporal es quizá el 
atavismo que resta del pasado polígamo. Los animales estrictamente 
monógamos no tienen diferencia de tamaño corporal en función del 
sexo.	 Además,	 es	 interesante	 observar,	 de	 acuerdo	 con	Diamond,	
las	diferencias	entre	la	conducta	sexual	y	el	tamaño	de	los	atributos	
genitales	externos	(visibles)	en	los	primates	machos.
Los	chimpancés	son	sexualmente	promiscuos	y	presentan	testículos	
grandes	con	pene	pequeño.	Los	gorilas,	de	conducta	polígama	(un	ma-
cho con varias hembras), tienen pequeños tanto los testículos como el 
pene,	mientras	presentan	un	gran	dimorfismo	corporal,	doblando	el	
macho el tamaño de la hembra. Los humanos tenemos testículos más 
pequeños que los chimpancés pero el pene es mayor que en las otras 
dos	especies,	con	un	comportamiento	sexual	de	monogamia	secuen-
cial, esto es, que se mantiene, espontáneamente, la relación entre los 
progenitores mientras cabe atender a las crías. Luego puede persistir o 
deshacerse. No es fácil sacar conclusiones acerca de la relación entre 
dimorfismo	corporal,	tamaño	de	los	genitales	y	conducta	sexual,	pero	
es lógico pensar que hay algún tipo de correlación.
La	diferenciación	de	los	genitales	externos	se	produce	entre	el	quin-
to	y	sexto	mes	de	gestación,	de	ahí	que	sea	en	esta	época	cuando	
mediante ecografía se puede reconocer si se trata de un embrión 
masculino o femenino. En el caso de los varones puede ocurrir que 
los	testículos	formados	en	el	abdomen	(paralelamente	a	los	ovarios	
y matriz femeninos) no desciendan a las bolsas escrotales antes del 
parto, con lo cual el niño nacerá con las bolsas sin testículos. Puede 
que acaben descendiendo en las primeras semanas de vida; de no ser 
así, una pequeña intervención quirúrgica resolverá el problema. No 
se	debe	pensar	que	se	trata	de	una	indefinición	de	sexo.
 
•		Anchura	de	espaldas:	en	los	varones	se	desarrollan	y	ensanchan	

más que en las mujeres. La cuadratura de la espalda se acentúa 
con	 los	uniformes	militares	 (con	 las	hombreras),	que	pretenden	
resaltar la masculinidad del individuo.

•			Mandíbula:	más	amplia,	pesada	y	mentón	prominente	en	el	va-
rón. La barba puede realzarla.

•		 Busto:	senos	más	desarrollados	en	la	mujer,	por	la	acumulación	
de	grasa	sin	aumentar	la	glándula	mamaria.	Significan	una	señal	
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de madurez de la hembra al tiempo que aparente «garantía» de 
nutrición para los hijos. La corsetería los resaltan.

•			Cintura:	más	marcada	en	las	mujeres	que	en	el	hombre,	se	acentúa	
con la ampliación de caderas y muslos. Se realza con los vestidos 
de talle ceñido, como antiguamente con el corpiño.

•			Caderas	y	nalgas:	más	amplias	en	las	mujeres	que	en	los	varones,	
se acentúan con el vestido y los bañadores, que resaltan las nalgas 
femeninas	y	provocan	la	excitación	en	el	varón.

•			Vello	púbico:	con	distribución	distinta.	En	la	mujer	es	más	denso	y	
de forma triangular con base superior, mientras en el varón es me-
nos notorio y el vértice es superior. La distribución y mayor densi-
dad en la mujer ayuda a señalar la vulva. El vértice superior en el 
varón enmarca al pene en erección, contrastando su coloración.

Caracteres sexuales secundarios
 
Las	hormonas	configuran	también	la	estructura	cerebral	diversa	según	
se vaya a formar un hombre o una mujer. Se han descrito diferencias 
claras en algunos núcleos cerebrales como la amígdala del sistema 
límbico	(gestión	emocional)	o	en	el	hipotálamo	(control	hormonal	y	
vegetativo),	donde	pueden	configurarse	núcleos	distintos	según	que	
el cerebro se haya estructurado bajo el efecto de la hormona mas-
culina o femenina en las últimas semanas de la gestación, e incluso 
en los primeros días de vida. También se han descrito diferencias 
estructurales	en	el	haz	de	fibras,	o	cuerpo	calloso,	que	comunica	el	
cerebro	derecho	y	el	izquierdo,	que	contiene	más	fibras	en	la	mujer	
que	en	el	hombre,	 tal	como	se	ha	mencionado	antes.	Al	 influir	en	
la arquitectura cerebral, las hormonas pueden considerarse determi-
nantes	en	la	definición	de	la	personalidad	y	de	la	conducta	masculina	
o	femenina,	con	lo	que	se	configura	así	la	identidad sexual mental o 
de la conducta.
Hace	muchos	años	que	se	conocen	las	influencias	entre	hormonas	
y conducta de género, mucho antes de que se describieran las hor-
monas tal como hoy las conocemos. Investigadores del siglo xviii ob-
servaron que si se castraba a un gallo dejaba de cantar, pero si más 
tarde se le implantaban los testículos de otro gallo volvía a cantar. Se 
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pensó que en los testículos, tan alejados de la garganta, había alguna 
sustancia que se difundía por el organismo y condicionaba la posi-
bilidad de cantar. Por aquellos tiempos, entre los humanos también 
se usaba el mismo método, se castraba a algunos niños para que de 
adultos	mantuvieran	la	fina	y	aguda	voz	de	la	infancia	a	fin	de	cantar	
en una o dos octavas más alto. Hoy conocemos las sustancias que 
influyen	en	esta	conducta,	son	las	hormonas	sexuales,	y	no	influyen	
directamente en la garganta sino que lo hacen en el cerebro, que es 
quien dirige y controla los nervios y músculos de la garganta. Si se 
castra a un ratón pierde el interés por montar a las hembras, pero si 
más tarde se le aplican pequeñas cantidades de hormona masculina 
en la zona cerebral del hipotálamo, el ratón recupera su virilidad y 
vuelve	a	montar	a	las	hembras.	Las	hormonas	influyen	en	el	cerebro	y	
por tanto en la conducta, ya que modulan y caracterizan las respues-
tas a estímulos y señales de forma femenina o de forma masculina. 
La identidad sexual es fruto de la conjunción entre genes, hormonas, 
cerebro y apariencia corporal.
En	ratones	y	en	monos	se	han	hecho	experiencias	sobre	la	influen-
cia de las hormonas en el comportamiento. Los jóvenes monos se 
entretienen jugando pero los juegos son distintos según sean machos 
o	hembras.	Los	machos	prefieren	los	juegos	de	lucha	y	aquellos	en	
que	se	aparenta	una	monta	sexual.	A	las	hembras	les	gustan	más	los	
juegos	de	persecución	y	los	de	cuidar	a	crías	más	pequeñas	(jugar	a	
mamás).	Si	se	les	inyectan	hormonas	sexuales	inversas	a	su	sexo	real	
(hormona	masculina	en	hembras	y	femenina	en	machos)	se	altera	la	
conducta invirtiéndose los gustos y comportamiento para el juego.
También en humanos sucede de forma parecida. De acuerdo con 
los	estudios	que	refiere	Le	Vay,	la	mayoría	de	las	niñas	escogen	la	
muñeca frente al camión para sus juegos, mientras que los niños pre-
fieren	el	camión.	Observaciones	parecidas	se	han	hecho	con	las	crías	
de primates no humanos, en los que hay patrones de juego distinto 
según se trate de hembras o de machos. Pero cuando las niñas han 
estado	expuestas,	antes	de	nacer,	a	altos	niveles	de	hormona	mascu-
lina como consecuencia de una enfermedad de su madre, las niñas 
prefieren	los	camiones	y	desarrollan	conductas	de	tipo	masculino.
Las	influencias	familiares	y	culturales	deben	de	tener	también	su	in-
fluencia	en	los	hábitos	y	costumbres	que	adquieren	los	niños	y	las	
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niñas. En la literatura hay muchos ejemplos de cómo la educación 
familiar	parece	haber	 influido	en	el	comportamiento	 sexual	de	 los	
hijos, pero a la luz de los modernos conocimientos caben dudas 
razonables	sobre	si	 la	 influencia	determinante	 fue	 la	educación,	el	
ejemplo,	la	experiencia	o	mejor	la	anómala	influencia	hormonal	de	
la	madre	en	la	gestación.	Debe	comprenderse	que	existe	una	com-
pleta integración entre cerebro y hormonas, de forma que el estado 
emocional	de	 la	madre	puede	desencadenar	determinados	 influjos	
hormonales	que	son	los	responsables	de	la	configuración	interna	del	
cerebro del embrión, que luego pasará a determinar el comporta-
miento del nuevo individuo.
A	este	respecto	hay	interesantes	experiencias	con	ratones.	Si	se	so-
mete a una situación de estrés a ratones hembras gestantes se obtie-
nen ratones hijos con comportamiento femenino frente a la monta, 
sin	expresar	la	conducta	dominante	propia	de	su	sexo.	¿Está	el	estrés	
materno en el origen de algunas conductas femeninas de sus hijos 
varones?	 Hoy	 no	me	 atrevería	 a	 afirmarlo,	 pero	 hay	 indicios	 que	
apuntan en este sentido, la ansiedad en las madres puede favorecer 
estímulos hormonales que feminicen la estructura cerebral de sus 
hijos varones.

Homosexualidad

¿Por qué hay algunos hombres y algunas mujeres que se sienten 
sexualmente	atraídos	por	los	individuos	del	mismo	sexo?	Ésta	es	una	
pregunta muy antigua, a la que aún no es fácil dar respuesta. Hay tes-
timonios desde los inicios de la historia escrita y ha habido multitud 
de teorías y controversias. Siempre llamó la atención el hecho de que 
hubiera humanos que se sentían atraídos por individuos de su propio 
género, más entre los hombres que entre las mujeres. El fenómeno 
no	es	sencillo	si	se	analiza	en	términos	de	eficacia	biológica,	pues	el	
emparejamiento	homosexual	no	es	fértil,	por	lo	que	no	contribuye	a	
perpetuar la especie.
Se	ha	argumentado	que	en	la	evolución	del	humano	moderno	la	exis-
tencia	de	la	homosexualidad	masculina	podía	haber	sido	beneficiosa,	
ya	que	al	liberar	a	algunos	hombres	de	competir	en	el	mercado	sexual	
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se	reducían	las	tensiones.	Además,	la	existencia	de	individuos	que	no	
tenían	directas	obligaciones	con	las	crías	permitía	un	excedente	huma-
no aprovechable en labores de vigilancia o seguimiento de animales.
Lo	cierto	es	que	desde	la	antigüedad	la	homosexualidad	ha	promovi-
do testimonios, teorías y controversias. En culturas como las de Gre-
cia	y	Roma,	el	amor	homosexual	tenía	su	reconocimiento,	existiendo	
múltiples	ejemplos	históricos	entre	artistas,	filósofos	o	emperadores.	
Más	 tarde	 la	 homosexualidad	 quedó,	 en	 la	 cultura	 occidental,	 re-
legada a espacios marginales o casi clandestinos, discriminada por 
las leyes. En los últimos años, a causa de las epidemias provocadas 
por	las	enfermedades	de	transmisión	sexual,	la	homosexualidad	ha	
cobrado nuevo y dramático protagonismo, al tiempo que se ha des-
penalizado su práctica.
La	homosexualidad	femenina	tuvo	menor	predicamento	que	la	mas-
culina y aún hoy parece menos frecuente, alrededor de la mitad de la 
masculina, de acuerdo con los estudios sociológicos. Esta diferencia 
puede ser consecuencia de una mayor represión femenina en las ten-
dencias	homosexuales,	fruto	de	una	mayor	sumisión	al	orden	esta-
blecido, pero hay otros factores biológicos que ayudan a comprender 
estas	diferencias.	La	inapetencia	del	hombre	homosexual	por	el	sexo	
femenino obstaculiza a veces la erección, con lo que el empareja-
miento procreativo es difícil, aunque también haya hombres homo-
sexuales	que	han	procreado,	pero	es	una	proporción	menor.	En	 la	
mujer la situación es distinta, ya que puede haber acoplamientos 
sexuales	con	buena	eficacia	reproductiva	a	pesar	de	que	exista	pasi-
vidad	y	desinterés	por	el	hombre.	Así,	muchas	mujeres	homosexua-
les	pueden	llevar	una	vida	de	aparente	«normalidad»	heterosexual	y	
pasar desapercibidas en las encuestas.
La	homosexualidad	no	es	un	carácter	exclusivamente	humano.	Entre	
los	mamíferos	y	las	aves	se	han	documentado	prácticas	homosexua-
les tanto masculinas como femeninas. Las más conocidas son las que 
se producen entre los chimpancés y los bonobos, pero también se 
han observado en otros mamíferos como leones, gacelas y en mu-
chas	aves.	Bagemihil	ha	documentado	este	tipo	de	conducta	en	470	
especies de animales.
Las	prácticas	homosexuales	pueden	tener	su	origen	en	la	identidad	
homosexual	que	impele	al	 individuo	a	relacionarse	con	otros	indi-
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viduos del mismo género, pero también pueden ser una alternativa 
vicariante	de	la	heterosexualidad	cuando	faltan	individuos	del	otro	
género como, entre los humanos, ha ocurrido en centros de reclu-
sión, centros religiosos o centros militares, donde sólo conviven 
varones. Una adaptación biológica de este fenómeno sería lo que 
ocurre entre algunos peces que cambian de género en función de la 
oferta	sexual	del	medio	en	que	viven,	así	si	predominan	los	machos	
algunos de ellos se tornan hembras para equilibrar la oferta, y vice-
versa,	garantizándose	así	 la	eficacia	 reproductiva.	Puede,	aún,	que	
la	 relación	homosexual	 sea	 la	expresión	de	pautas	de	 sumisión,	o	
descarga	de	tensiones	tras	la	solución	de	un	conflicto,	como	ocurre	
con los chimpancés.
En los años cincuenta, en EEUU causó gran impacto el trabajo de 
Alfred Kinsey que, mediante análisis sociológico, concluía que un 
37%	de	los	hombres	y	el	13%	de	las	mujeres	habían	tenido	alguna	
práctica	homosexual.	Con	un	análisis	más	estricto	podía	concluirse	
que al menos el 4,5% de los hombres y el 3% de las mujeres eran 
predominantemente	 homosexuales.	 En	 aquella	 época	 estos	 datos	
fueron una bomba y un escándalo, la opinión pública no podía creer 
que los hombres que habían vencido en dos guerras viera cuestiona-
da su masculinidad.
En las últimas décadas se ha avanzado en el conocimiento de los orí-
genes	de	la	homosexualidad,	aunque	siguen	sobre	la	mesa	muchos	
interrogantes. Algunas escuelas psicológicas atribuyeron la homose-
xualidad	a	un	error	en	la	maduración	mental	del	 individuo	que	se	
quedaba	fijado	en	una	etapa	infantil,	poco	definida,	o	que	regresaba	
a	ella	 a	partir	de	una	experiencia	 familiar	 traumática.	 Sin	negar	 la	
importancia de las percepciones en la infancia, para la formación de 
la	personalidad,	sería	especular	en	exceso	atribuir	las	orientaciones	
de	la	conducta	humana	a	la	única	experiencia	infantil.	Cabe	aceptar	
que en el cerebro y en las hormonas hay varias peculiaridades que 
pueden	relacionarse	con	la	homosexualidad.
A	finales	de	los	años	setenta	se	descubrió	que	la	exposición	de	un	
embrión	a	hormonas	del	sexo	contrario	puede	generar	cambios	en	el	
futuro comportamiento de los individuos. Se estudiaron amplias se-
ries de mujeres que durante el embarazo habían recibido tratamiento 
con hormona masculinizante para evitar un aborto, se comprobó que 
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más tarde las hijas tenían rasgos de conducta masculina en sus juegos 
y relaciones. También se observó que otras mujeres a las que se ha-
bía	administrado	una	dosis	excesiva	de	hormona	femenina	tuvieron	
hijos que desarrollaron conductas de tipo femenino. Paralelamente, 
trabajos	experimentales	con	ratones	permitieron	observar	que	cuan-
do se somete a hembras gestantes a acciones de estrés se produce 
un aumento de hormona femenina y más tarde el seguimiento de 
las crías demostró que, en el caso de los machos, tenían conductas 
femeninas.
Otra observación acota las anteriores. Desde hace varios años se 
utiliza hormona femenina en el tratamiento de algunos tumores de 
próstata en los varones. En tales casos se ha observado que la hor-
mona	 femenina	 en	 varones	 adultos	puede	modificar	 su	 apariencia	
externa	hacia	la	feminización:	caída	del	vello	corporal	o	crecimiento	
mamario,	pero	nunca	se	modifican	las	apetencias	y	conducta	sexual,	
que siguen siendo masculinas. De forma parecida mujeres tratadas 
con hormona masculina adquieren caracteres masculinizantes en su 
apariencia	externa,	pero	no	se	altera	la	conducta	sexual	de	tipo	feme-
nino que tenían antes del tratamiento.
Este	 conjunto	 de	 observaciones	 y	 experiencias	 permite	 establecer	
que:

1.	 Las	hormonas	 administradas	 en	 adultos	modifican	 la	 apariencia	
externa	en	el	sentido	del	sexo	de	la	hormona,	pero	no	influyen	en	
el tipo de conducta.

2.  Cuando la alteración hormonal se produce en hembras gestantes, 
influyendo	 así	 al	 embrión,	 se	 producen	 cambios	 y	 los	 hijos,	 al	
crecer,	desarrollan	conductas	distintas	a	las	propias	del	sexo	ge-
nético	pero	de	forma	coherente	con	el	sexo	de	la	hormona	que	
recibieron a través de la madre durante el periodo embrionario.

3.	La	influencia	hormonal	se	debe	a	su	acción	sobre	el	cerebro	en	
formación	durante	el	periodo	embrionario,	no	modificándose	las	
conductas cuando las hormonas se aplican a los adultos puesto 
que ya tienen el cerebro organizado y consolidado.

 
Los	cambios	hormonales	tienen	influencia	en	la	configuración	de	la	
estructura cerebral. Siendo el cerebro quien ordena y regula la con-
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ducta,	es	lógico	que	hormonas	distintas	al	sexo	genético	del	embrión	
tengan	 influencias	 que	 compitan	 con	 éste,	 cuyo	 resultado	 sería	 la	
organización de cerebros femeninos en cuerpo de varón, o mascu-
linos en cuerpo de mujer. Consecuencia de la diversa organización 
cerebral	sería	la	distinta	conducta	de	tipo	homosexual.
Al	inicio	de	la	década	de	los	noventa	LeVay	hizo	descubrimientos	
de gran interés. Al estudiar cerebros de hombres y de mujeres, hete-
ro	y	homosexuales,	observó	que	existen	diferencias	estructurales	en	
el hipotálamo, región del cerebro que, entre otras funciones, dirige 
el	sistema	hormonal	y	regula	la	conducta	sexual.	La	arquitectura	de	
algunos núcleos del hipotálamo es distinta entre hombres y mujeres, 
pero	además	descubrió	que	en	los	hombres	homosexuales	la	arqui-
tectura	hipotalámica	es	distinta	a	la	de	los	hombres	heterosexuales	
y	en	cambio	es	parecida	a	la	de	las	mujeres.	Luego,	en	experiencias	
con ratones se comprobó que los núcleos hipotalámicos, correspon-
dientes a los estudiados en humanos, son susceptibles de cambios 
hacia	el	final	de	la	gestación,	inclusive	tras	el	parto	durante	el	ama-
mantamiento, en función de las hormonas que se administran a la 
madre.
Más tarde se descubrió que una de las partes del cuerpo calloso, que 
comunica el cerebro izquierdo con el derecho, tiene características 
parecidas	entre	las	mujeres	y	los	varones	homosexuales.	Se	trata	de	
una estructura de gran importancia cognitiva pero poco relacionada 
con	la	conducta	sexual,	por	lo	que	las	diferencias	deben	originarse	
en	el	periodo	embrionario,	sin	influencia	de	las	percepciones	y	ex-
periencias que recibirá más tarde el niño. Son descubrimientos que 
deberán validarse en el futuro, pero que inician el estudio de las 
diferencias	cerebrales	vinculadas	a	la	homosexualidad.
La	determinación	de	la	conducta	sexual	puede	ser	muy	precoz,	du-
rante el periodo embrionario, por lo que las interpretaciones que 
especulan	sobre	la	importancia	definitiva	de	la	interacción	padre-hijo	
son difíciles de comprender. De todas formas, sin entrar en especu-
laciones, es posible relacionar los descubrimientos neurobiológicos 
con algunas peculiaridades psicológicas. Una madre gestante que 
vive	en	situación	de	estrés,	con	problemas	de	ansiedad	o	conflictos	
depresivos, puede producir cambios en los niveles hormonales que 
a	su	vez	influirán	en	el	embrión	generando	estructuras	cerebrales	de	
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tipo	homosexual.	Pero,	además,	esta	madre	establecerá	una	especial	
relación con el bebé, con contaminaciones ansiosas y sobreprotec-
toras. Asimismo en las relaciones de pareja con el padre del niño 
se	producirán	conflictos	de	competencia	que	pueden	desencadenar	
otra relación peculiar del padre con su hijo, en la que la madre pue-
de	que	tenga	una	presencia	excesiva,	entorpeciendo	la	espontánea	
relación	padre-hijo.	Es	tan	sólo	una	hipótesis,	pero	permite	vincular	
las	influencias	hormonales	en	el	cerebro	del	embrión	con	la	cultura	
de las relaciones familiares posteriores.
La observación psicológica percibió hace mucho tiempo que deter-
minadas relaciones familiares podían correlacionarse con la homo-
sexualidad.	Hoy	podemos	pensar	que	tanto	las	relaciones	familiares	
como	las	influencias	sobre	la	organización	cerebral	del	embrión	son	
partes de un mismo proceso.
También es cierto que la mayoría de madres pasan etapas de ansie-
dad durante el embarazo y la mayoría de niños que nacen no desarro-
llan	conductas	homosexuales.	Una	hipótesis	verosímil	sería	la	de	la	
existencia	de	un	gen	que	estuviera	en	relación	con	ciertos	receptores	
hormonales.	En	otras	palabras,	que	exista	una	determinación	genética	
que facilite que el mecanismo molecular «interprete» de forma distinta 
la acción de las hormonas en el cerebro, con lo que pequeños cam-
bios hormonales tendrían gran trascendencia en la conducta.
En	resumen,	aún	no	conocemos	suficientemente	bien	los	mecanis-
mos	que	conducen	al	desarrollo	de	 la	conducta	homosexual,	pero	
hay	datos	que	inducen	a	pensar	que	la	orientación	sexual	se	estable-
ce	de	forma	muy	precoz	(al	igual	que	la	identidad	sexual),	durante	el	
periodo	embrionario.	Es	posible	que	exista	un	mecanismo	genético	
que opere cierta susceptibilidad, sobre la que actúen los factores am-
bientales, que serían elementos desencadenantes.
No	parece	regular	que	en	los	estudios	sociológicos	la	homosexua-
lidad femenina sea muy inferior a la masculina. Si bien hay otro as-
pecto que parece interesante comentar. Entre los humanos es fre-
cuente que se establezcan fuertes vínculos de amistad a partir de la 
infancia y la adolescencia, chicas con chicas y chicos con chicos. En 
las relaciones entre mujeres jóvenes la intimidad es más franca y en 
algunos casos se acompaña de pequeños contactos físicos, caricias y 
complicidades, incluso en ocasiones las caricias en la intimidad pue-
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den desbordar la convención social con fuertes abrazos y besos. Sin 
que	haya	homosexualidad	explícita,	entre	mujeres	jóvenes	se	puede	
compartir la cama, dormir entrelazadas y acariciarse hasta quedar 
dormidas bajo el cobijo del edredón, porque hace mucho frío, hay 
una tormenta, o porque así se dan consuelo mutuo frente a una tris-
teza o ante una situación que provoca miedo. Las novelas y las pelí-
culas ilustran bien estas escenas. Entre los hombres la relación es más 
distante. Es cierto que cuando los hombres viven en grupos aislados 
del	otro	sexo	son	frecuentes	las	conversaciones	escabrosas	de	conte-
nido	sexual,	más	o	menos	fanfarronas,	y	que	son	formas	de	mantener	
despierto	el	interés	por	el	otro	sexo.	Pero	cuando	entre	hombres	se	
desencadena algún contacto físico o caricias, se enciende la alarma: 
aquello	 puede	derivar	 en	una	 relación	homosexual,	 culturalmente	
no	 aceptada	 y	 que	 debe	 evitarse.	 La	 excepción	 serían	 las	 relacio-
nes	explícitamente	homosexuales.	Entre	hombres	heterosexuales	no	
se concibe dormir abrazados ni hacerse caricias, aunque en la calle 
caiga una gran tormenta. La frontera que hay entre los hombres está 
determinada	por	 la	erección	del	pene,	que	es	una	 reacción	 refleja	
desencadenada por las caricias en las zonas erógenas. En una situa-
ción así, la erección produce una gran incomodidad ya que de prose-
guir	el	abrazo	se	entraría	en	una	explícita	relación	homosexual.	Así,	
en nuestra cultura el contacto físico entre hombres se limita a darse 
la mano o tocarse el hombro, mientras que entre las mujeres puede 
haber una intimidad mayor sin consideración lésbica, aunque pueda 
generar	excitación	sexual.
 

Despertar de la sexualidad y reproducción

En	el	siglo	xx	se	ha	escrito	y	especulado	mucho	a	propósito	de	la	
sexualidad	del	niño	y	sus	primeras	experiencia	eróticas	con	la	madre	
que lo amamanta y lo cuida. Desde la neurobiología aún no cono-
cemos bien lo que sucede dentro del cerebro del niño, pero sí po-
demos aceptar que según los principios de aprendizaje y plasticidad 
neuronal las percepciones del niño, los estados de placer o de dolor 
asociados	con	la	experiencia	del	tacto,	oído	o	vista,	influyen	direc-
tamente en la formación de circuitos neurales que luego quedarán 
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estabilizados	en	el	cerebro	para	calificar	posteriormente	el	 tipo	de	
relación más placentera que pueda desearse.
Los primeros contactos que tiene el bebé con el pecho materno su-
ministran ya mucha información al cerebro. El bebé apoya la mano 
en el pecho y percibe el tacto de su piel cálida, de su volumen y con-
sistencia. Con los labios succiona el pezón obteniendo alimento y un 
líquido dulzón que le sacia el hambre, la sed y le proporciona placer. 
Al quedar satisfecho el bebé se relaja y duerme. Cuando lo bañan 
y le acarician su piel con cremas se producen congestiones en el 
área genital, si es un varón pueden observarse erecciones del pene. 
Poco a poco aprende que el pezón sirve para alimentarse pero tam-
bién para jugar con él con los labios, lengua y manos. Con el olfato 
percibe el olor de la leche y el de la madre, sudorosa o perfumada. 
Mientras que con la vista va aprendiendo a distinguir el volumen del 
pecho materno y con el ascenso de la mirada llega a vislumbrar pri-
mero y reconocer después la cara, los labios y los ojos de la madre, 
con quien intercambia y cruza miradas, observa su sonrisa y escucha 
los sonidos que le dirige. Progresivamente, el niño integra todas estas 
percepciones en los circuitos de su cerebro, asociándolas a los distin-
tos estados de placer y satisfacción.
El bebé aprende a distinguir el cuerpo materno del suyo, relacionar 
las	sensaciones	de	satisfacción	del	hambre	con	el	placer	de	explo-
rar aquel cuerpo distinto, ahí es donde pueden nacer las primeras 
experiencias	 sensuales	 sobre	 las	 que	 se	 construyen	 algunas	 partes	
del	edificio	de	la	sexualidad.	Más	adelante,	a	lo	largo	de	la	infancia,	
persiste	el	interés	exploratorio	del	busto	femenino,	y	si	se	trata	de	un	
varón aprovecha las ocasiones propicias para acariciar y jugar con el 
pecho femenino, interés que proseguirá a lo largo de la vida. Estudios 
sociológicos en varones adultos revelan que quienes tuvieron lactan-
cia	materna	prefieren	luego	pechos	femeninos	esbeltos,	mientras	que	
quienes tuvieron lactancia con biberón desean pechos más opulen-
tos. Debería estudiarse lo que ocurre en el caso de las mujeres.
También	en	 la	niñez	aparecen	 las	primeras	prácticas	exploratorias	
de los genitales. Alrededor de los 3 o 4 años a los niños y niñas les 
gusta	identificar	el	tipo	de	genitales	que	cada	uno	tiene,	aprovechan	
los baños para descubrir la diferencia genital entre ellos. También 
aparecen en la infancia maniobras masturbatorias incipientes que no 
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conducen al orgasmo, pero que ya son formas de autoestimulación. 
Según algunos autores estas maniobras son más frecuentes entre los 
niños que tuvieron menos atención materna, como si fueran manio-
bras sustitutorias de la apetencia sensual no satisfecha.
Más adelante, en la adolescencia, se abre un amplio periodo de 
descubrimientos. Tanto en el niño como en la niña se desencadena 
un gran cambio hormonal, que se pone en marcha por los centros 
cerebrales de control hormonal, alertados a su vez por la glándula 
pituitaria que se halla en el centro de la base cerebral. Como si fuera 
un	calendario-reloj,	 la	pituitaria	pone	en	marcha	la	aparición	de	la	
adolescencia, impulsando la producción de hormonas, masculina o 
femenina,	según	el	sexo	del	individuo,	y	desarrollando	los	caracteres	
sexuales	secundarios	con	lo	que	se	producen	los	cambios	específicos	
de	cada	sexo	en	la	constitución	corporal,	vello	y	cabello,	voz,	busto	
y	 en	 los	 genitales.	 La	maduración	 sexual	 desencadena	 el	 periodo	
menstrual en las chicas, y erecciones fáciles con poluciones semina-
les durante el sueño, en los chicos.
El conjunto de cambios corporales produce a menudo sensación de 
extrañeza,	el	adolescente	percibe	que	se	transforma	sin	que	pueda	
controlar estos cambios, cambia la voz, le aparecen granos en la 
cara,	y	al	tiempo	que	se	modifica	su	apariencia	exterior	aumenta	su	
interés	por	la	diversificación	sexual,	debiendo	asumir	definitivamen-
te que se es varón o mujer. Este periodo de descubrimientos llega a 
ser	excitante	y	promueve	gran	cantidad	de	conductas	de	tanteo,	ensa-
yo,	búsqueda	de	contacto,	que	por	lo	que	refiere	a	la	sexualidad	lle-
varán	al	interés	por	los	individuos	del	otro	sexo	y	a	la	masturbación.	
El	interés	para	con	el	otro	sexo	permite	aprender	las	diferencias.	La	
masturbación	nace	de	la	exploración	del	propio	cuerpo	y,	además,	
contribuye	a	resolver	la	excitación	sexual.
Será a través de grupos de amigos como los adolescentes pueden 
afrontar mejor esta situación de cambios, grupos que de alguna for-
ma pasan a sustituir a la familia. Son conjuntos entre iguales, sin la 
jerarquización familiar, donde todos tienen avidez de descubrimien-
tos,	con	lo	que	es	más	fácil	intercambiar	informaciones	y	experien-
cias que en el seno familiar.
En	general,	 la	maduración	sexual	es	más	precoz	en	las	chicas	que	
en los chicos. Tras la adolescencia se produce una readecuación del 
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estándar	de	la	edad	de	relación,	las	chicas	prefieren	relacionarse	con	
chicos mayores que ellas y los chicos quedan descolgados, esperan-
do la siguiente oleada de adolescentes femeninas.
En las chicas aparece la hemorragia menstrual como consecuencia 
de la producción de ciertas hormonas a partir de estímulos eléctricos 
mediados por la hipófisis,	glándula	nervioso-hormonal,	la	cual	desen- 
cadena la producción de hormonas de acuerdo con el programa de 
maduración previsto por nuestro cerebro. Si hay una disfunción nu-
tritiva,	como	ocurre	en	la	anorexia,	o	una	alteración	a	consecuencia	
de	algún	tumor	(en	la	hipófisis	no	son	infrecuentes	los	tumores	be-
nignos), se altera el ciclo menstrual y desaparece la menstruación re-
gular, lo que se denomina amenorrea. La amenorrea también puede 
aparecer como resultado del estrés o de la ansiedad, es frecuente que 
ocurra cuando las chicas, o las mujeres adultas se hallan en situación 
de inseguridad, cuando se alejan del entorno familiar para ir a estu-
diar a otros países, y de forma espectacular acontece en situaciones 
de guerra o de huida. Esto último se ha interpretado a menudo como 
una adaptación biológica que conduce a la evitación del embarazo, 
ya que en ausencia de menstruación hay esterilidad. El fenómeno 
menstrual es secundario al proceso ovulatorio. Lo que, en sentido 
estricto,	se	regula	por	la	hipófisis	es	la	ovulación,	proceso	que	a	me-
nudo no tiene lugar cuando la mujer se encuentra en situación ad-
versa o insegura. La corrección de estas circunstancias y el adecuado 
tratamiento médico pueden resolver el problema.
Es	interesante	observar	que	el	ciclo	ovulatorio-menstrual	de	la	mujer	
puede acoplarse entre diversas mujeres; así, en comunidades feme-
ninas de alta frecuentación, como en familias, grupos deportivos o 
colectivos de trabajo, sucede que al cabo de cierto tiempo se acopla 
el ciclo y la mayoría de las mujeres ovula y menstrúa al mismo tiem-
po, o con poca diferencia. Incluso se ha documentado este fenóme-
no entre grupos de mujeres y hembras primates no humanas como 
sucede en algunas reservas zoológicas donde las cuidadoras y las 
chimpancés, especialmente las bonobos, acoplan su ciclo menstrual 
en los mismos periodos.
En	la	adolescencia	se	produce	también	el	descubrimiento	y	explora-
ción del medio. Las chicas y los chicos adoptan estilos de vida con 
cierta autonomía familiar descubriendo la ciudad o la montaña por 
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su	 cuenta.	 Es	 la	 época	de	 las	primeras	 salidas	 y	 excursiones	 entre	
adolescentes	de	edades	próximas.	Varios	movimientos	asociativos	se	
asientan en esta tendencia. La capacidad de interacción con el medio 
natural constituye un factor importante para adquirir el aprendizaje 
del	disfrute	sensual	y	más	tarde	el	éxito	en	la	consecución	del	placer	
en	la	sexualidad.	Quienes	aprendieron	a	gozar	de	la	sensualidad	en	
la naturaleza consiguen luego obtener también mayor placer en el 
goce de la sensualidad humana.
Las	salidas	y	excursiones	entre	chicos	y	chicas	favorecen	el	mutuo	
conocimiento, saciando la curiosidad que cada uno siente respecto 
al	otro	sexo.	Así	como	al	niño	le	gusta	descubrir	las	diferencias	ge-
nitales, al adolescente le interesa descubrir las diferentes formas de 
pensar	y	de	ser	de	otros	chicos	y	chicas,	sus	móviles,	expectativas	y	
reacciones. Cada uno se compara a sí mismo con lo que observa o le 
explican	los	otros.	Con	ello	va	construyendo	su	conocimiento	sobre	
los humanos, pero, además, este conocimiento le ayuda a ubicarse 
mejor	 con	 su	propia	 identidad	 sexual,	 al	 tiempo	que	 le	 sirve	para	
contrastar	con	sus	experiencias	y	expectativas.
Durante la adolescencia la vida familiar se vive en ocasiones como un 
cautiverio, si bien, en el mundo desarrollado, los adolescentes de las 
últimas décadas han crecido en un ambiente mucho más liberal que 
sus padres. Pero aún persiste cierta sensación constrictiva, se está me-
jor con los nuevos amigos, con quienes se establecen relaciones más 
íntimas. Las situaciones críticas pueden dar lugar a las fugas de adoles-
centes, que a menudo aparecen en la prensa, solos o mejor acompaña-
dos de otro/otra adolescente junto a quien se descubre el amor, como 
experiencia	mental	complementaria	al	goce	sensual.	La	vehemencia	
del amor puede surgir a lo largo de toda la vida, pero es en la adoles-
cencia y primera juventud cuando se descubre y cuando se vive por 
primera	vez	la	experiencia	de	sentirse	muy	feliz	cerca	de	otra	persona,	
de la que cuesta separarse y con quien se desea compartirlo todo. 
También	 la	desoladora	experiencia	del	desamor	 se	aprende	en	esta	
etapa, cuando la vida deja de tener sentido sin el amor de la persona 
deseada, como tantos poetas jóvenes han descrito con elocuencia. El 
empuje	hormonal	de	 la	 juventud	exige	apareamiento,	el	amor	es	 la	
comprensión mental del deseo y el desamor es el sentimiento de pér-
dida que trastorna la ilusión y frustra el estímulo hormonal.
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La masturbación	explícita	surge	también	en	la	adolescencia,	persis-
tiendo a lo largo de la vida, con ímpetu desigual. La masturbación 
nace del ansia de conocer el propio cuerpo y sus reacciones. Es más 
precoz en los chicos que en las chicas, en quienes precisa de mayor 
grado de fantasía. El chico descubre que las caricias en el área geni-
tal estimulan la erección del pene, y si prosigue el estímulo puede 
provocarse él mismo la eyaculación y el orgasmo. En las chicas la 
masturbación llega con frecuencia más tarde, tras conatos de contac-
to	sexual	con	otras	personas,	de	forma	que	en	ellas	la	masturbación	
no	es	 tan	sólo	una	maniobra	exploratoria,	 también	de	continuidad	
dentro	de	la	naciente	experiencia	sexual.	Para	ellos	y	ellas	la	mastur-
bación	surge	como	maniobra	exploratoria	pero	luego	persistirá	como	
práctica	de	descarga	de	tensiones	y	para	satisfacer	anhelos	sexuales,	
como	forma	de	aumentar	la	confianza	en	ellos	mismos,	y	les	servirá	
de	sustitutivo	en	ausencia	de	una	pareja	sexual	complaciente.	Puede	
así proseguir toda la vida, y llegar a formar parte natural del juego 
erótico de la pareja, si bien a partir de la menopausia en la mujer, 
y en una edad parecida en el varón, decrece la actividad masturba-
toria,	 tanto	 por	 decaer	 el	 interés	 exploratorio	 como	 por	 disminuir	
también	la	eficacia	del	estímulo	táctil	o	fantasioso.
Otros mamíferos también practican la masturbación, como los pri-
mates	más	próximos	a	nosotros,	entre	los	cuales	la	masturbación	por	
uno	mismo	o	por	otro	individuo	tiene	a	menudo	una	función	afiliati-
va, de recomponer relaciones, como ocurre también con la cópula, 
además	de	la	función	de	descarga	de	la	tensión	sexual.	Entre	los	pri-
mates no humanos es frecuente que tras la eyaculación se lleven la 
mano con el semen a la boca para ingerirlo, como si se tratara de un 
producto que apareció mágicamente. Entre los humanos de culturas 
primitivas se ha observado que en ocasiones se producen masturba-
ciones individuales o colectivas que terminan vertiendo el semen en 
la	Tierra	a	fin	de	fecundarla,	auspiciando	así	una	buena	cosecha.	Es	
una adecuación litúrgica de la masturbación masculina.
Es indudable que la masturbación tanto femenina como masculina 
tiene una función de aprendizaje para el acoplamiento y el placer 
sexual.	Entre	 los	 simios	y	 los	monos	 se	observa	que	ya	en	edades	
muy juveniles desarrollan actividades de cópula, y los machos mon-
tan a las hembras con penetración no eyaculatoria. Estas prácticas 
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copulativas se producen antes de que machos y hembras sean férti-
les, son prácticas de aprendizaje, a menudo en situación difícil, pues 
los individuos dominantes no toleran fácilmente que otro macho, 
por juvenil que sea, practique la cópula con sus hembras. Entre los 
humanos estas prácticas no llegan hasta la adolescencia o aún más 
tarde, como si tuviéramos una mayor necesidad de interrelación y 
reciprocidad antes de practicar la cópula. Durante la infancia no es-
tamos muy interesados en estas cosas y queremos aprender otras mu-
chas que parecen ser más importantes para garantizar nuestra vida 
adulta.
Cabe añadir que en el lenguaje popular son escasas las referencias 
a la masturbación femenina, mientras que ocurre lo contrario con 
la masculina. Es probable que ello sea un fenómeno más cultural 
que biológico en tanto que la masturbación masculina se asocia a 
la	erección-potencia	sexual	de	la	que	el	varón	gusta	presumir	para	
hacer propaganda de sus capacidades procreativas, mientras que la 
masturbación femenina no tiene rendimiento publicitario respecto a 
dichas capacidades. Hay quien entiende la masturbación femenina 
como	exponente	de	la	libertad	de	la	mujer	que	no	precisa	del	hom-
bre	para	conseguir	placer.	Sería	en	este	caso	una	 reafirmación	del	
derecho al propio cuerpo y a la independencia. Esta lectura, aunque 
no confesada, podría subyacer en los tabús que llevan a ciertas cul-
turas a la mutilación de los genitales femeninos, especialmente del 
clítoris,	costumbre	perversa	que	se	pretende	justificar	como	una	in-
tervención	de	raíces	históricas	encaminada	a	ahuyentar	la	infidelidad	
femenina	y	así	proteger	la	paternidad	del	varón-cónyuge.	Cabe	por	
tanto	entenderla	como	una	intervención	dirigida	a	preservar	la	fideli-
dad femenina pero también para amputar a la mujer de una parte de 
su identidad, su libertad y capacidad de placer, garantizando así su 
sometimiento al varón. El informe El estado de la población mundial 
2000	de	la	ONU,	constata	que	la	mutilación	genital	en	las	niñas	al-
canza	a	130	millones	de	mujeres	jóvenes	en	28	países.
Si olvidamos los prejuicios culturales y religiosos sobre la masturba-
ción,	debemos	considerarla	una	actividad	más	dentro	de	la	experien-
cia	sexual,	por	lo	que	no	cabría	hablar	de	patología,	excepto	cuando	
la automasturbación se convierte en una práctica compulsiva que 
sustituye a cualquier otra relación y que obsesiona al individuo hasta 



94 49a Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Nolasc Acarin

el punto de no poder desarrollar una vida fecunda, en el más amplio 
sentido	de	la	expresión.
En la transición de la adolescencia a la juventud se producen los 
primeros	contactos	sexuales	plenos,	primero	con	escarceos	de	besos	
y caricias para más adelante consumar el coito o cópula. La madurez 
sexual	llegará	más	tarde,	por	lo	que	las	primeras	experiencias	pueden	
ser	satisfactorias	o	resultar	un	tanto	frustrantes.	La	experiencia	irá	me-
jorando la práctica día a día. El chico puede tener una eyaculación 
precoz que se resolverá con el tiempo. La chica puede sentir dolor o 
incomodidad,	que	desaparecerá	al	ir	consiguiendo	mayor	confianza	
en	sí	misma.	La	práctica	sexual	requiere	entrenamiento	y	reiteración	
y	el	no	atreverse	o	posponer	el	encuentro	sexual	puede	ser	debido	a	
que	el	chico/chica	prefiere	tener	mayor	seguridad	y	confianza	en	la	
pareja, aunque en algunos casos puede también deberse a la ansie-
dad que despierta el contacto corporal con el otro. Sin prisas los dos 
irán adquiriendo mayor compenetración y gozarán plenamente del 
placer	sexual.	En	cambio,	ante	personas	que	practican	una	promis-
cuidad	sexual	indiscriminada	cabe	pensar	que	puede	tratarse	de	una	
reacción anómala a consecuencia de alguna disfunción mental.
Los jóvenes de nuestro país, de acuerdo con los análisis sociológi-
cos,	inician	la	actividad	sexual	en	pareja,	estable	u	ocasional,	antes	
de	los	20	años,	al	menos	en	cerca	del	70%	de	los	casos.	Dos	de	cada	
tres dicen tener relaciones habituales con la misma pareja, y la ma-
yoría	toman	medidas	de	contracepción	activa	(preservativo	o	pastilla	
anticonceptiva) revelando poca preocupación por las enfermedades 
de	transmisión	sexual.	Esta	es	la	radiografía	de	la	juventud	española	
en los años noventa, muy distinta de lo que hubiera sido el análisis 
algunas décadas antes.
Alrededor de los veinte años surge la necesidad de emparejamiento, 
que pocas veces llega a la madurez pero que colma las necesidades 
de	afecto	y	relación	sexual	que	reclama	el	cerebro	ya	formado	por	
la	experiencia	de	 la	 infancia	y	adolescencia.	Es	muy	probable	que	
esta	liberalidad	sexual,	en	comparación	con	unos	años	atrás,	pueda	
atribuirse a que los jóvenes de hoy son hijos de aquellos que en los 
años	 sesenta	 iniciaron	 su	práctica	 sexual	 gracias	 a	 la	 introducción	
de	los	anticonceptivos	modernos.	La	liberalidad	o,	si	se	prefiere,	la	
mayor	naturalidad	en	las	relaciones	sexuales	se	debería	a	que	es	más	
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fácil evitar la procreación. Las presiones culturales para mantener la 
«pureza» en el varón o la virginidad en la mujer han disminuido al 
existir	garantías	de	que	el	sexo	no	es	equivalente	a	la	reproducción.	
Un lector joven se preguntará cómo fue posible que a mediados del 
siglo	xx	no	se	planteara	la	situación	con	mayor	rigor,	y	se	recurriera	
a subterfugios como la «pureza» o la virginidad. Una posible res-
puesta	 sería	que	 la	opresión	 sobre	el	desarrollo	y	expansión	de	 la	
vida	sexual	de	aquellos	años	(tanto	en	España	como	en	otros	países)	
formaba parte de un conjunto opresivo más general, en un mundo 
controlado	por	los	adultos-ancianos	donde	la	fuerza	económica	y	de	
consumo de los jóvenes aún no se había demostrado. Hoy las cosas 
son	muy	distintas,	tanto	en	el	sexo	como	en	la	economía.
Al avanzar la edad, entre los 25 y los 35 años aparece la necesidad 
de emparejamiento reproductivo. Muchos factores sociales y econó-
micos	influyen	en	esta	decisión	de	forma	que	en	nuestro	país	la	edad	
procreativa se ha retrasado considerablemente en los últimos años. 
En	Barcelona,	el	año	1990	sólo	el	14%	de	los	niños	nacían	de	madres	
mayores de 34 años, mientras que en 1999 fueron el 26%. La edad 
de la mujer que tiene hijos por primera vez se sitúa actualmente en 
33-36	años.
Cuando	se	consolida	la	pareja	estable,	que	pretende	ser	definitiva,	
se acepta en general el objetivo reproductivo. Durante unos años 
la pareja procrea algunos hijos, muchos menos que hace cincuenta 
años,	y	la	sexualidad	queda	completada	en	el	afán	perpetuador.	En	
nuestro país se ha producido una importante caída de la natalidad en 
los últimos treinta años, de forma tal que en la actualidad no se llega 
al mantenimiento vegetativo de la población, lo que supone que la 
media de hijos por pareja es menor que dos. Según datos estadísticos 
de 1999 sólo nacen 1,1 hijos por cada mujer en edad fértil, lo que no 
permite el reemplazo generacional.
En	1970	la	tasa	de	natalidad,	en	España,	era	de	2,9.	La	baja	natalidad	
actual puede atribuirse a muy diversos factores, tales como la recien-
te incorporación de la mujer al mercado laboral, con cierta precarie-
dad en el empleo, las bajas prestaciones sociales para la maternidad, 
las demandas económicas del consumo que encarecen la crianza de 
los hijos, el afán de independencia de las parejas jóvenes, la menor 
necesidad subjetiva de hijos en las sociedades industriales, etcétera. 
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Por otro lado, ha aumentado la demanda de ayudas a la fecundación 
en casos de esterilidad, así como la demanda de niños en adopción. 
Según datos de las «unidades de reproducción» de los hospitales es-
pañoles, en el año 2000, entre un 12 y un 15% de las parejas tiene 
problemas de esterilidad. Parece que quienes pueden tener hijos se 
satisfacen con muy pocos, mientras que las parejas estériles no se 
resignan como antes. En resumidas cuentas, ambos comportamientos 
demuestran que prevalece ante todo el deseo de la pareja. La pro-
creación casual ha disminuido drásticamente.
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Ada Colau
Activista social

Sens dubte les nostres escoles són un dels nostres tresors més grans 
que tenim de la nostra democràcia i un dels espais que més hem de 
protegir, alimentar, cuidar i defensar també dels atacs i de les reta-
llades,	i	això	ho	dic	com	a	ciutadana	i	com	a	mare.	Em	fa	especial	
il·lusió venir a l’Escola d’Estiu de la Rosa Sensat perquè jo també 
sóc	alumna	de	Rosa	Sensat,	 jo	vinc	de	 l’Escola	Àngels	Garriga,	on	
vam lluitar per l’escola pública. De fet la meva mare a les primeres 
manifestacions	que	em	va	portar,	de	ben	petitona,	va	ser	aquesta.	Va	
ser	perquè	Àngels	Garriga	va	començar	com	una	cooperativa,	com	
tantes	altres	escoles,	i	es	va	lluitar	per	convertir-la	en	escola	pública	
després de la Transició. Recordo que les primeres manifestacions a 
què jo vaig anar van ser les de l’escola pública. Per tant, encara em 
fa més alegria poder ser avui aquí.
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No cometré l’arrogància de pensar que tinc absolutament res a en-
senyar-vos	a	una	escola	de	mestres,	però	sí	que	vinc	d’una	experièn-
cia força intensa d’activisme social els darrers anys, i sobre els temes 
que em plantejàveu en aquesta escola, pensava que podia ser interes-
sant	compartir	algunes	reflexions	que	he	fet	a	partir	de	l’experiència,	
i a partir d’elles, el que puc fer és debatre, que sempre és una forma 
molt	més	interessant	de	pensar,	de	no	fer-ho	sola,	sinó	de	fer-ho	en	
forma de diàleg i de debat, que segur que podran sortir moltes més 
coses	interessants.	Per	tant	intentaré	no	allargar-me	i,	si	ho	faig,	feu-
me	senyals.	En	tot	cas	simplement	passaré	a	exposar	algunes	idees.
Estem en una crisi duríssima que ha fet saltar pels aires la vida de 
milers de persones i que posa en joc drets fonamentals i conques-
tes que semblaven que ja s’havien aconseguit per sempre, com un 
mínim estat del benestar, drets pels quals tanta gent ha lluitat i s’ha 
jugat la vida durant segles, que havien costat tant i tant d’aconseguir. 
Vivim	en	uns	temps	duríssims,	de	gran	incertesa,	on	cada	cop	més	
gent, que mai s’ho havia pensat, està lluitant, bàsicament, per la su-
pervivència	de	cada	dia,	i	això	s’ha	resumit	amb	la	descripció	de	crisi	
econòmica, en el món en què vivim, on tot està en aquest món capi-
talista	neoliberal,	on	tot	es	tradueix	en	termes	econòmics,	les	vides	
de les persones també. I constantment ens estan parlant d’aquesta 
crisi econòmica. N’hi ha diferents versions: uns que diuen que si ja 
n’estem sortint, uns que diuen que no, uns que diuen que tornarem a 
com estàvem abans, uns que diuen que no. Hi ha diferents versions, 
però bàsicament el que està en el centre del debat públic és el tema 
de la crisi econòmica.
Crec que cada cop és més clar i cada cop ho diu més gent que 
aquesta crisi econòmica respon a una crisi molt més global, que és 
una crisi política. No hi ha hagut una determinada política per culpa 
de la qual tenim aquesta crisi econòmica, sinó que és perquè no hi 
ha hagut democràcia que avui tenim aquesta estafa anomenada crisi. 
I, per tant, no parlem només d’una crisi econòmica, sinó que parlem 
d’una crisi política, una crisi política que podríem resumir, com ja 
es va introduir en el debat públic gràcies a la gran mobilització del 
15	M	a	les	places,	explicant	que	la	crisi	que	tenim	avui	es	deu	al	fet	
que hem tingut unes institucions democràtiques que, després d’una 
transició que se’ns va vendre com a modèlica, ens van dir que vet-
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llarien per l’interès general, i de cop hem descobert que aquestes 
institucions, durant molt de temps, no han estat vetllant per l’interès 
general sinó que han estat vetllant per uns interessos molt particu-
lars. I que tota l’organització econòmica, social i política ha estat 
al servei d’interessos econòmics, de poders fàctics molt concrets, 
de grans lobbies	financers	i	de	determinades	multinacionals	a	costa	
d’anar desmuntant i d’anar agredint aquest estat del benestar i d’anar 
erosionant	la	mateixa	democràcia.
I	això	s’ha	fet	en	nom	nostre.	I	això	és	una	de	les	coses	més	terribles	
perquè	quan	tens	una	situació	de	violència	expressa,	quan	tens	una	
situació com pot ser una dictadura, clarament hi ha algú que té el 
poder de forma autoritària a través de l’ús de la força, de la violència, 
que	oprimeix.	Aleshores	està	clar	que	tu	ets	víctima	d’una	opressió	
i	no	ets	responsable	d’aquella	situació.	Però	tot	això	que	s’ha	cons-
truït	fins	ara	i	que	ha	esclatat	de	forma	dramàtica,	amb	l’esclat	de	la	
bombolla immobiliària, amb la crisi actual, s’ha fet damunt de tots 
nosaltres,	amb	la	qual	cosa	quan	tot	això	esclata	ha	costat	molt	més	
explicar-nos	què	estava	passant,	què	hem	fet	malament,	qui	havia	fet	
una	cosa	malament,	perquè,	en	principi,	això	s’ha	fet	en	democràcia	
i s’ha fet en el nostre nom.
Però anem a poc a poc. Quan va esclatar la crisi, qui té el poder, és 
a dir els poders econòmics, les elits polítiques, ràpidament van posar 
en	marxa	una	versió	oficial	d’aquesta	crisi	on	van	ser	molt	hàbils	a	
culpabilitzar les víctimes per evitar que es responsabilitzés els autèn-
tics responsables o els grans responsables. I va començar un discurs 
on	es	deia	que	tot	això	passava	perquè	la	població	havia	volgut	viure	
per sobre de les seves possibilitats, perquè aquí la gent estirava més 
el braç que la màniga, perquè hi havia un egoisme rampant, un con-
sumisme rampant, on tothom pensava a fer vacances al Carib..., i per 
tant	tot	això	era	culpa	nostra.
En part puc estar d’acord amb aquesta lectura, però efectivament no 
com	ens	l’han	volgut	vendre,	dient-nos	que	som	nosaltres	els	grans	
responsables de tots els mals perquè no parléssim dels grans respon-
sables	que	han	fet	enormes	beneficis	amb	aquesta	estafa	anomenada	
crisi.
Una	de	 les	 lliçons	que	n’hem	de	 treure	és	que	no	hem	de	deixar	
de dir que aquí hi han grans responsables, perquè és evident. La 
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població no és la que ha fet totes les polítiques de corrupció, de por-
tes giratòries, privatitzant serveis bàsics. Aquí ha ha subjectes molt 
concrets	que	ho	han	fet	i	uns	pocs	que	han	tret	enormes	beneficis	a	
costa	d’empobrir	una	majoria.	Però	al	mateix	temps	no	hem	de	defu-
gir la responsabilitat com a societat. I si realment ens en volem sortir 
d’aquesta,	sí	que	hem	de	fer	una	autocrítica,	però	no	per	flagel·lar-
nos, sinó per aprendre alguna cosa i veure com ens en sortim.
Crec que una de les primeres autocrítiques com a societat, parlant 
en	termes	genèrics,	és	que	ens	hem	deixat	portar	per	una	cultura	de	
la delegació política i hem acceptat que la democràcia, dit amb trets 
molt	generals,	es	limités	a	votar	cada	quatre	anys.	Vam	acceptar,	en-
tre cometes, aquest «pacte», i ha passat el que ha passat. Ha passat 
que, d’alguna manera, va funcionar un pacte tàcit durant molt anys 
en	què	les	elits	polítiques	ens	van	dir:	deixeu	la	política	com	si	fos	
només	un	tema	de	mera	gestió,	deixeu	la	gestió	a	les	nostres	mans	
i	limiteu-vos	a	votar	cada	quatre	anys,	que	us	garantim	un	estat	del	
benestar, una certa tranquil·litat, un nivell de consum adequat, una 
vida	més	o	menys	tranquil·la	i	que	tothom	pugui	tenir	casa,	cotxe,	
etc. I a canvi d’aquesta tranquil·litat, no intervingueu políticament, 
limiteu-vos	 a	 votar,	 que	 això	 és	 la	 democràcia.	 I,	 efectivament,	 el	
conjunt de la societat va acceptar aquest pacte i va entendre la po-
lítica, bàsicament, com a delegació i com a representació a través 
d’eleccions cada quatre anys.
Quan	tot	això	ha	saltat	pels	aires	ens	hem	trobat	amb	unes	institu-
cions que avui estan plagades de corrupció a tots els nivells: local, 
autonòmic, estatal, en governs de diferents colors, ple de ministres 
de tots colors que acaben en els consell d’administració de grans em-
preses, cosa que vol dir que han fet polítiques públiques que bene-
ficiaven	aquelles	empreses	on	acabarien	treballant	molt	més	que	no		
el conjunt de la població. Per tant, com a introducció molt genèrica, 
no estem parlant d’una crisi econòmica, estem parlant sobretot d’una 
crisi política, estem parlant que ens van vendre que ja havíem con-
querit la democràcia com si la democràcia fos una cosa acabada, un 
lloc al qual s’arribava després d’una dictadura i estava tot fet perquè 
podíem votar. I de cop hem descobert que no, que democràcia ha 
de	ser	bastant	més	que	això,	i	com	que	no	l’hem	exercida	i	no	l’hem	
practicada com a societat, ha passat el que ens ha passat.
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Ens han pres la sobirania real, ens han pres el poder de decisió, i 
en nom nostre ens han fet autèntiques barbaritats, que és el que ens 
estem trobant ara. I, per tant, una de les primeres lliçons autocríti-
ques és: la democràcia no pot ser delegada, una cosa és que hi hagi 
una democràcia representativa per gestionar determinats assumptes, 
però si efectivament volem que hi hagi una democràcia que funcioni, 
necessita una societat permanentment organitzada, permanentment 
mobilitzada,	 perquè	el	poder	 tendeix	per	 sistema,	per	definició	–i	
això	es	pot	veure	no	ara	sinó	al	llarg	de	la	història	de	la	humanitat–,	
a abusar. I qui té privilegis no renuncia als privilegis de forma volun-
tària ni espontània, tret que hi hagi un contrapoder que obligui el po-
der	a	limitar-se	o	que	obligui	a	renunciar	als	privilegis	i	a	redistribuir	
les	riqueses;	si	no	hi	ha	un	contrapoder	organitzat,	això	no	succeeix	
mai sol. Per tant, cal que hi hagi una societat permanentment mobi-
litzada. Com a societat, cadascú des del seu lloc –des de l’activisme 
social, des de les escoles, des de tot arreu–, una de les primeres prio-
ritats que hem de tenir és aquesta.
Com ens reeduquem? Perquè a partir d’ara si volem que realment hi 
hagi democràcia tinguem clar que hem de ser cadascun de nosaltres 
els	que	exercim	aquesta	democràcia	i	vigilem	aquesta	democràcia	en	
el	nostre	dia	a	dia.	Que	això	no	ens	ha	de	portar	a	pensar	el	que	seria	
com la crítica fàcil que et faria un dels nostres tertulians habituals en 
les televisions, que aleshores et diuen, però vostè què està dient, que 
la gent ha d’estar d’assemblea permanent?... i dius, no miri, no fem 
demagògia, estem dient una societat permanentment mobilitzada, on 
no	cal	que	tothom	hagi	de	ser	un	heroi	o	una	heroïna	que	estigui	fent	
permanentment	d’activista	i	manifestant-se.
No estem parlant d’activisme, estem dient que cadascú, allà on sigui 
en	la	seva	vida,	en	la	seva	escala	de	veïns,	en	la	seva	escola,	en	el	
seu lloc professional, també en el carrer, en els diferents espais on es 
mogui, en els seus espais de lleure..., sigui conscient que la demo-
cràcia	la	fem	tots	i	totes	cada	dia,	a	cada	hora,	preocupant-nos	pel	
bé col·lectiu, perquè s’està fent en el nostre nom en el poder a totes 
les escales.
Però deia, com s’apuntava en la introducció, que jo, dels aprenen-
tatges més forts, més salvatges que he fet els darrers anys és desco-
brir,	i	descobrir-ho	per	pròpia	experiència	–vosaltres	que	treballeu	en	
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l’aprenentatge ho deveu tenir molt treballat–, que una cosa és el que 
t’expliquin,	que	és	una	manera	d’aprendre	que	et	serveix	per	 tenir	
informació, per tenir referents, però els aprenentatges que realment 
ens	 transformen	són	 les	experiències	que	 fem	en	primera	persona.	
Quan	algú	viu	en	primera	persona	una	experiència,	allò	és	el	que	
més transforma algú, és quan més aprens alguna cosa, perquè ho 
aprens	tu	en	primera	persona,	més	enllà	del	que	t’hagin	explicat.	En	
aquest sentit, doncs, un dels aprenentatges més salvatges que he fet 
ha estat amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Ha sigut aquest 
aprenentatge molt concret i molt encarnat que m’ha fet observar que 
més que una crisi econòmica, i encara més que una crisi política, 
tenim una enorme crisi de valors. Estem patint una enorme crisi de 
valors, i aquesta la vaig viure des del primer moment que vam co-
mençar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Quan vam començar la Plataforma, la vam començar un grup molt 
petitet de gent que veníem ja de la lluita pel dret a l’habitatge, que 
havíem estat anunciant que hi havia una bombolla immobiliària quan 
el poder negava que hi hagués cap bombolla immobiliària. Per tant 
ja	veníem	de	conèixer	una	determinada	problemàtica	i	sabíem	que	hi	
havia una bombolla, que s’havia enganyat la gent, que hi havia una 
estafa bancària, i que s’encarregaven que els mitjans de comunica-
ció, que ningú parlés del tema. Nosaltres feia temps que ho anàvem 
treballant i, per tant, a diferència de les administracions públiques, 
ens	vam	poder	anticipar.	Com	que	teníem	el	coneixement	i	havíem	
estat	treballant,	vam	poder-nos	anticipar	a	l’esclat	de	la	bombolla	i	
vam	poder	preveure	que	hi	hauria	el	problema	d’execucions	hipote-
càries	i	de	desnonaments.	Això	ens	va	permetre	pensar	en	la	Platafor-
ma	d’Afectats	per	la	Hipoteca	que	neix	al	febrer	del	2009.	Aquesta	
experiència	i	aquest	coneixement	que	teníem	ens	va	permetre	encer-
tar-la	i	anticipar-nos	en	el	tema	de	les	execucions	hipotecàries	i	els	
desnonaments.
Però	en	canvi	el	nostre	activisme	i	el	nostre	coneixement	no	va	evi-
tar que ens equivoquéssim en una altra qüestió essencial: com que 
nosaltres	ja	veníem	del	coneixement	de	la	problemàtica,	pensàvem	
que ens trobaríem amb molta gent molt emprenyada, molta gent lògi-
cament	emprenyada,	sentint-se	estafada	perquè	no	només	els	bancs	
i	les	immobiliàries,	sinó	l’estat	central	mateix	i	la	Generalitat	de	Ca-
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talunya	fins	a	l’últim	dia	van	mentir	als	ciutadans	i	ciutadanes.	Van	
mentir	 dient-los	 que	 l’habitatge	 era	 la	 inversió	més	 segura	 que	 es	
podia	fer,	que	comprar-se	una	casa	era	el	més	segur	que	es	podia	fer,	
que si tu volies ser un ciutadà responsable el millor que podies fer era 
pensar	en	la	teva	família	i	comprar-te	una	casa	perquè	els	pisos	mai	
baixarien	de	preu,	etc.	Que	 teníem	el	 sistema	financer	més	 robust	
del	món,	que	érem	un	exemple	a	exportar	de	model	de	creixement	
econòmic,	etc.	Aquest	era	el	missatge	oficial	de	 les	nostres	 institu-
cions	democràtiques.	 I	per	això	 l’experiència	de	descobrir	que	 les	
institucions ens han enganyat quan se suposava que vetllaven per 
l’interès	general.	I	per	això	s’ha	parlat	a	partir	del	15-M	d’estafa	en	
comptes de crisi.
Nosaltres	que	ja	veníem	d’aquesta	denúncia,	d’aquest	coneixement,	
el que vam preveure és que hi hauria milers de persones emprenya-
díssimes amb tota la raó del món: m’han enganyat, m’han estafat, 
em	van	dir	que	això	era	segur	i	resulta	que	ara	no	només	puc	perdre	
la casa sinó que em puc quedar amb un deute de per vida, cosa de 
què ningú m’havia informat en el cas de les hipoteques. I en canvi 
vam	convocar	les	primeres	reunions,	hi	va	aparèixer	molta	gent,	vam	
veure	que	efectivament	el	problema	existia,	però	no	vam	trobar	ni	
una sola persona emprenyada, ni una de sola.
I encara ara passa. Els anys en què vam crear la Plataforma, els prin-
cipis, van ser duríssims, però a poc a poc, a base de persistir, va anar 
creixent	el	moviment	 i	avui	 ja	 té	més	de	200	nuclis	a	 tot	 l’estat,	 i	
s’ha anat aconseguint un munt de coses, tot i que encara en queden 
moltes. I ara que el moviment ja és molt conegut i té molt de suport 
social, etc., se senten comentaris d’activistes que diuen: és clar, la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ho ha tingut molt fàcil perquè 
a la gent, quan li toquen allò que és seu, quan li toquen casa seva, la 
gent	es	mou,	i	per	això	era	molt	fàcil	fer	la	PAH,	però	en	altres	temes	
és molt més difícil.
En	absolut.	Vam	estar	a	punt	de	deixar	la	PAH	moltes	vegades,	per-
què	el	que	ens	vam	 trobar	era	dificilíssim,	era	 tot	el	 contrari	 a	un	
subjecte	a	punt	de	mobilitzar-se.	Perquè	la	gent	estigui	disposada	a	
mobilitzar-se	ha	de	ser	conscient	que	té	drets,	que	s’estan	vulnerant	
aquests drets a l’habitatge, que l’han estafat els bancs i les administra-
cions. I, en canvi, quan vam començar amb la PAH, amb el que ens 
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vam trobar va ser amb centenars de persones avergonyides, culpabi-
litzades, que vivien el seu problema com un problema estrictament 
individual, com un fracàs personal; ells havien fallat a la seva família 
i no n’hi havia ni un que estigués pensant a anar a protestar enlloc. 
Estaven	tots	pensant	a	tirar-se	per	la	finestra,	prenent	antidepressius,	
pensant	a	marxar	del	país	i	coses	similars.	La	gent	estava	més	preocu-
pada	que	no	ho	sabessin	els	seus	veïns	i	la	seva	pròpia	família,	tanta	
era la vergonya, l’estigma social, aquesta societat malalta que hem 
construït,	en	què	actualment	resulta	que	està	més	estigmatitzada	la	
pobresa de qui ho ha perdut tot contra la seva voluntat que no els 
grans corruptes que han comès grans delictes econòmics, malversa-
ció	de	fons,	etc.,	fins	i	tot	des	de	les	institucions	públiques.
La corrupció dels rics està relativament tolerada i només s’ha de 
veure judicialment; pràcticament ningú ha acabat a la presó, i en 
canvi la pobresa de la gent humil, treballadora, que volen fer alguna 
cosa tan legítima com és accedir a un bé de primera necessitat, per-
què	no	estem	parlant	de	gent	que	es	va	endeutar	per	comprar-se	iots,	
sinó	per	accedir	a	un	habitatge,	resulta	que	es	converteix	en	la	pitjor	
de les vergonyes, en el pitjor dels estigmes. T’has d’avergonyir, t’has 
de	culpabilitzar	i	t’has	d’amagar.	I	això	és	el	que	ens	vam	trobar	quan	
vam començar amb la PAH.
I aquí, l’aprenentatge salvatge del qual parlàvem, que no l’havíem 
previst.	Vam	veure	efectivament	que	el	nostre	pitjor	enemic,	el	més	
gran de tots, no eren els bancs, contra els quals havíem previst que 
la lluita seria difícil i dura, perquè acumulem més poder que ningú, 
tenen	tentacles	a	tot	arreu	i	tenen	els	diners,	i	sabíem	que	lluitar-hi	
seria David contra Goliat, sinó que vam veure que abans que en-
frontar-nos	a	un	enemic	exterior,	que	per	a	això	estàvem	preparats,	
ens havíem d’enfrontar a un enemic interior que no havíem previst. 
Vam	veure	que	l’enemic	ens	travessava	a	nosaltres,	i	eren	tots	aquests	
valors: l’individualisme, la competitivitat, l’egoisme, que feien que 
quan	tot	això	va	saltar	pels	aires,	la	gent	no	tingués	eines	ni	tan	sols	
per	explicar	el	que	li	estava	passant.	Era	brutal	veure	com	la	gent	arri-
bava	a	les	nostres	reunions	i	no	sabien	ni	explicar	el	que	els	estava	
passant,	no	sabien	el	que	els	podia	passar	en	una	execució	hipote-
cària, si era culpa seva o no era culpa seva, si els havien enganyat o 
no els havien enganyat, no entenien l’escriptura hipotecària, perquè, 
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de	 fet,	està	 feta	expressament	d’una	manera	que	resulta	 il·legible	 i	
incomprensible,	i	amb	això	ens	vam	trobar	nosaltres.
La	part	bona	és	que	malgrat	el	xoc	del	primer	moment	vam	trobar	
eines	per	fer-hi	front,	però	ha	sigut	el	més	difícil	que	ha	hagut	de	fer	
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Després la gent s’ha quedat 
amb	les	tertúlies,	amb	el	PP	dient-nos	terroristes,	amb	els	insults	que	
hem pogut rebre, amb la repressió policial en alguns episodis de 
desnonaments.	Però	el	més	difícil	de	tot	ha	estat	trobar-nos	aquesta	
societat absolutament desarmada, que no sabia per on començar, 
que	no	sabia	què	fer,	que	no	sabia	ni	explicar	el	que	li	estava	pas-
sant. I aquí és on tenim una tasca enorme, i un repte com a societat. 
D’això	hem	d’aprendre.	Perquè	resulta	que	en	el	món	en	què	vivim,	
globalitzat,	on	va	caure	el	mur	de	Berlín,	ens	van	dir	que	ja	havia	
triomfat el capitalisme, que era l’únic món possible, que no hi havia 
alternatives perquè les altres alternatives ja havien caigut i, per tant, 
hi havia un únic món possible. Ens han venut aquest relat que dins 
d’aquest	món	possible	això	és	el	que	hi	ha,	i	aquest	món	possible	no	
és només un sistema econòmic capitalista que mercantilitza els drets 
bàsics, que no en té mai prou i que està basat en l’acumulació de 
riquesa a costa d’augmentar les desigualtats, sinó que el pitjor de tot 
d’aquest model econòmic és que potser com a societat no ens vam 
adonar que venia empaquetat, per aconseguir l’hegemonia, en un 
model molt més ampli, amb un model cultural.
El capitalisme no és només un model econòmic, és un model cultu-
ral i ens l’han venut, ens l’han col·locat durant dècades. I ara aquest 
model	ens	travessa	a	nosaltres	i	no	és	una	cosa	exterior	a	nosaltres.	
I	resulta	que	quan	tenim	grans	dificultats,	el	pitjor	gol	que	ens	han	
marcat és que ens han desarmat a nivell de valors, a nivell, inclús, de 
comprensió	de	com	explicar	el	que	ens	està	passant.
Quan un tema és cultural costa dècades canviar un paradigma, no es 
fa en dos dies. I tot i que s’estan aconseguint coses, afortunadament, 
fa	poques	setmanes	es	coneixia	el	cas	d’un	altre	suïcidi	d’una	persona	
que va ser desnonada; evidentment no pots dir mai que l’única causa 
d’un	suïcidi	sigui	el	desnonament,	perquè	això	seria	molt	arriscat.
La	vida	de	la	gent	és	molt	complexa.	Quan	hi	ha	un	desnonament	
sempre passen altres coses: hi ha tensió familiar, hi ha problemes de 
salut..., hi ha milers de situacions. Però la qüestió és que si a la bru-
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talitat, la violència que suposa perdre una casa sense tenir on anar, 
se	li	ajunta	cada	vegada	més	el	discurs	oficial	que	et	culpabilitza,	et	
criminalitza, et diu que tot és culpa teva, i la idea que no hi ha alter-
nativa, s’ajuda molt a fer que la gent pensi que no hi ha res més a fer, 
i	per	tant	pensi	a	llevar-se	la	vida.
No puc dir que sigui l’única causa, però nosaltres ho hem viscut 
de	prop	desgraciadament,	hi	ha	hagut	molts	suïcidis,	 i	encara	més	
intents	 de	 suïcidi,	 que	 no	 s’han	 convertit	 en	 notícia,	 vinculats	 di-
rectament	a	la	violència	de	la	pèrdua	de	la	casa	i	de	les	execucions	
hipotecàries.
En un d’aquests casos, d’aquesta persona que es va treure la vida 
quan anava a ser desnonada, se sap que aquest va ser un dels factors 
importants	ja	que	va	deixar	una	nota	de	suïcidi,	on	explicava	que	li	
havien passat altres coses amb la seva dona, etc., però un dels motius 
que	també	deia	en	la	nota	de	suïcidi	era	demanar	perdó	al	propie-
tari	de	l’habitatge	per	no	haver-li	pogut	pagar	el	lloguer.	Imagineu-
vos de quina societat estem parlant que algú, quan es treu la vida, 
l’últim	que	pensa	que	ha	de	fer	abans	de	marxar,	en	un	sentit	de	la	
responsabilitat,	és	donar	explicacions	del	perquè	me’n	vaig	així	i	de	
demanar perdó perquè no ha pogut pagar el lloguer. Quina societat 
estem	permetent?	I	això	està	passant	cada	dia,	potser	no	està	passant	
a	casa	nostra,	però	està	passant	a	la	casa	del	costat,	dels	nostres	veïns,	
de	les	nostres	veïnes.
Us	semblaria	increïble	si	veniu	a	les	reunions	de	la	Plataforma	dels	
Afectats	per	la	Hipoteca.	Això	afecta	tothom,	milers	de	persones	que	
precisament mai s’havien imaginat que els passaria. Aquesta és una 
de	les	dificultats	que	hem	trobat	en	la	PAH;	com	que	es	va	endeutar	
el conjunt de la població, hi ha milers i milers de persones que tenien 
una vida totalment normal, no era gent boja. Era gent que treballava 
de feines molt diverses i que feia el que feia tothom i el que l’estat 
recomanava	que	féssim,	que	era	formar	una	família,	comprar-se	una	
casa,	i	això	era	el	més	prudent	i	el	més	normal.	I	resulta	que	aquesta	
normalitat absoluta, en molt poc temps, ha saltat pels aires, no hi ha 
cap certesa i el que pensàvem que era el més prudent d’aquest món, 
de cop s’ha convertit en l’operació més arriscada de la nostra vida 
que ha posat en risc la vida sencera, no només nostra, sinó la de les 
nostres	persones	estimades.	Perquè	normalment	la	gent	pateix	més	
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pels	seus	fills	o	pels	seus	pares,	que	potser	van	avalar-los	i	que	poden	
perdre	també	la	casa	per	haver	avalat	els	fills.	A	vegades	aquesta	és	
la	principal	de	les	angoixes.
Aquesta	és	la	brutalitat	del	que	ens	hem	trobat	a	la	PAH	i	això	és	el	
que normalment no surt a les tertúlies, i no surten a les notícies per-
què busquen l’espectacularitat o la morbositat del moment més tens 
del	desnonament	o	l’acció	d’una	entitat	financera.	Però	en	realitat,	
jo sempre ho dic, aquest és l’aprenentatge més important de la PAH, 
molt més que tot el sistema hipotecari que ens hem hagut d’empassar 
i totes les propostes legislatives i milers d’aprenentatges que hem 
hagut de fer. Aquest ha estat el més important de tots. Per sort hi ha 
la	part	positiva	de	l’aprenentatge,	que	és	que	si	avui	existeix	la	PAH	
és	perquè	vam	trobar	la	manera	de	capgirar-ho,	que	ara	es	diu	ràpid	
però que ha costat moltíssim. I a base d’insistir molt i de mostrar molts 
mecanismes d’apoderament, a poc a poc vam començar a construir 
comunitat, primer amb aquests subjectes que ens arribaven absolu-
tament atònits, vam començar a treballar la creació de la comunitat, 
que era el que necessitàvem primer, perquè la gent sempre arriba 
convençuda que en una societat tan individualista com la nostra allò 
meu és diferent, el meu problema no té solució, és especial, és més 
complicat	que	el	dels	altres.	Així	arribava	tothom	a	la	PAH.
El primer que vam fer, que crec que va ser un dels primers encerts, és 
que mai hem tractat a la PAH la gent de forma individual, sinó sem-
pre de forma col·lectiva, i el fet de rebre la gent de forma col·lectiva. 
Més	enllà	de	les	explicacions	que	puguis	donar,	sempre	hem	donat	
assessorament, perquè la gent necessitava informació. I només aquest 
fet	tan	senzill,	i	anar-lo	reiterant,	ha	fet	que	les	assemblees	de	la	PAH	
es	converteixin	en	un	lloc	d’experiència	i	d’aprenentatge	col·lectiu.
La gent arribava sola morta de por, avergonyida, i participava d’un 
assessorament on veia que hi havien 100, 150 persones que estaven 
igual	o	pitjor	que	elles.	I	experimentava	que,	efectivament,	el	seu	era	
un problema de molta més gent.
El que també vam fer ràpidament va ser buscar eines perquè la gent es 
pogués	defensar	per	si	mateixa.	Crec	que,	en	general,	els	nostres	es-
pais es podrien traslladar a qualsevol altre àmbit; a temes d’educació, 
de sanitat o del que sigui. En un moment en què estem lluitant per 
la	conquesta	de	drets,	no	es	tracta	d’un	problema	d’existencialisme.	
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L’existencialisme	ha	d’existir	per	a	casos	aïllats,	per	a	casos	extrems,	
per	a	gent	que	pateix	problemàtiques	diverses.	Però	en	una	situació	
de	vulneració	sistemàtica	i	flagrant	de	drets	fonamentals	com	la	que	
estem vivint, el que necessitem són eines d’apoderament, perquè tots 
i totes puguem conquerir els drets. Els drets sempre han sigut conques-
tes, no han sigut mai concessions de dalt, i si hem de conquerir els 
drets,	hem	de	buscar	eines	col·lectives	per	aconseguir-los.	I	a	la	PAH,	
humilment i a poc a poc, hem anat generant eines d’apoderament 
per	defensar-nos	nosaltres	mateixos.	 I	a	la	PAH	hem	rebut	tothom,	
l’hem	rebut	i	li	hem	dit	que	això	és	un	problema	col·lectiu.	Però	tu	
has de lluitar pel teu cas, tu ets el millor defensor o defensora del teu 
cas i, en conseqüència, tu ets responsable de lluitar per aconseguir la 
teva dació en pagament, per evitar el desnonament, per aconseguir 
un lloguer social.
La gran novetat de la PAH és que no estaràs sol mai més. És una 
gran novetat; pot semblar una tonteria, però en el món en què vivim 
això	ho	canvia	tot:	tu	ets	responsable	de	lluitar	pel	teu	cas	però	no	
estaràs sol mai més i ens tindràs aquí per compartir la informació 
i	 l’experiència	 que	 tenim,	 per	 ajudar-te.	 Si	 no	 volen	 escoltar-te	 al	
banc, t’acompanyarem i farem una acció de pressió perquè el banc 
es	vegi	obligat	a	escoltar-te	i	a	recollir-te	els	papers,	i	a	poc	a	poc,	
amb	aquesta	experiència	col·lectiva,	per	exemple,	en	 lloc	de	 tenir	
advocats	que	facin	assessorament	–un	advocat	és	una	figura,	 té	un	
rol	 social,	 de	 tècnic,	 d’expert	 que	 té	 uns	 coneixements	 que	 tu	 no	
tens,	i	que	et	substitueix	perquè	tu	no	pots	ni	en	saps–,	aquí	necessi-
tàvem que la gent s’apoderés. I, en conseqüència, no ens servien els 
advocats, com tampoc ens servirien els assistents socials en la versió 
clàssica d’assistent social.
El	que	hem	fet	és	generar	eines.	Per	exemple,	advocats	i	advocades	
solidaris que ens han volgut ajudar a fer documents model perquè la 
gent anés amb el seu document al banc i al jutjat i es defensés per si 
mateixa.	Hem	generat	eines	que	permeten	que	cadascú	es	defensi.	Si	
a	mi	m’haguessin	dit	fa	cinc	anys	que	em	convertiria	en	una	experta	
de dret hipotecari, no m’ho hauria cregut pas, perquè pensava que 
és una de les coses més avorrides i menys interessants que se’m po-
dien acudir. Però, de fet, el tema hipotecari, com tants altres temes, 
no	és	tan	complicat	com	sembla.	El	fan	complicat	expressament	per	
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enganyar-nos.	Per	això	hem	buscat	traductors	del	llenguatge	jurídic	
per poder formar a tothom en el tema.
Aquesta ha estat també la victòria més gran de la PAH, la que no 
surt en els mitjans. Però més enllà del fet que hem aturat més de mil 
desnonaments, que hem aconseguit reallotjar més de 1.200 persones 
a l’obra social, que hem causat un munt d’incidències..., més enllà 
de totes aquestes coses més objectives, la gran victòria ha sigut la 
victòria de l’ànima, la victòria de l’esperit, que ha aconseguit que 
persones absolutament derrotades per les quals ja no donava res nin-
gú, que eren tractades socialment allà on anaven –al jutjat, als serveis 
socials, al banc...– com a perdedores, com a inútils, com a gent que 
havia caigut i que no se’n sortiria mai més, doncs aquesta gent, a la 
PAH, ha trobat una segona oportunitat. I se li ha dit: tu sí que pots 
fer-ho,	només	que	tota	sola	no,	però	sí	que	pots	fer-ho,	i	hem	gene-
rat	eines	que	han	permès	que,	efectivament,	això	succeís.	I	de	cop	
comences a tenir un cas, dos casos, tres casos de persones que quan 
van arribar a la PAH es posaven a plorar només de començar a parlar 
i que semblava que no podrien fer mai més res..., que, gràcies al su-
port	i	a	les	eines	col·lectives,	aconsegueixen	lluitar	pel	seu	cas,	acon-
segueixen	la	dació	en	pagament,	aconsegueixen	el	lloguer	social...	I	
aquí és quan el crit de guerra de la PAH pren tot el seu sentit.
Quan	nosaltres	cridem	«Sí	que	es	pot!»,	no	és	una	frase	feta,	és	una	
frase	que	significa	literalment	la	diferència	entre	la	vida	i	la	mort.
Estic	molt	 il·lusionada	amb	 la	Plataforma	de	Barcelona,	que	és	un	
centre de reunions obertes i no és només per a gent afectada. Jo crec 
que	a	la	PAH	hi	aprèn	tothom	i	la	construïm	entre	tots	i	totes;	a	més,	
d’afectats ho som tots, perquè el que hi ha al darrere del problema 
hipotecari no és només un problema d’hipoteques ni és només un 
problema	d’entitats	financeres,	sinó	de	model,	i,	per	tant,	crec	que	
d’afectats ho som tots. Però, efectivament, la PAH és un grandíssim 
lloc	on	aprendre	un	munt	de	coses;	jo	segueixo	aprenent-ne	moltes	
després de cinc anys, cada dia.
A	Barcelona	ens	reunim	els	dilluns	a	les	sis	de	la	tarda	al	carrer	Ena-
morats,	número	105.	Està	obert,	si	voleu	venir-hi	simplement	a	mirar	
o a escoltar, no cal que us hi impliqueu, no cal que us responsabi-
litzeu de res, són reunions obertes, i hi esteu tots convidats i convi-
dades	perquè	valen	la	pena.	Veure	aquest	procés	de	gent	que,	com	
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deia, arribava que semblava que no faria mai més res de bo amb la 
seva	vida,	i	fa	el	procés	i	ho	explica	a	la	reunió...
El que fem és que la gent més veterana afectada sigui la que dóna la 
benvinguda a la gent que arriba per primera vegada, perquè qui mi-
llor	pot	assessorar	i	acompanyar	és	algú	que	ha	fet	tota	l’experiència,	
que sap perfectament com et sents el primer dia que arribes a la PAH. 
Només qui ho ha passat sap perfectament del que estem parlant. Hi 
ha	gent	que	explica	el	seu	pas	per	la	Plataforma	pràcticament	com	un	
renéixer.	Veure	la	gent	que	ha	fet	aquesta	experiència	i	se	n’ha	sortit	
és descobrir que una persona que no tenia autoestima i pensava que 
ja no faria mai més res de bo no només pot aconseguir resoldre el 
seu	cas,	ella	mateixa	amb	el	suport	dels	altres,	sinó	que	a	sobre	té	la	
capacitat d’ajudar altres persones, que és el colmo de l’apoderament, 
oi?	Descobreixes	que	no	només	no	ets	un	inútil	sinó	que	pots	ajudar	
altres	persones	a	sortir-se’n!
I	això	és	el	que	explica	la	potència	de	la	PAH,	que	és	un	moviment	
que sense recursos, de la gent més pobra i empobrida, de la gent 
exclosa,	sense	suport	institucional,	del	no-res,	ha	construït	un	movi-
ment amb més de 200 nuclis que ha aconseguit un munt de coses 
precisament perquè s’ha basat en aquest aprenentatge col·lectiu, en 
aquest apoderament i en aquest aprendre a viure i a construir les 
nostres vides amb valors antagònics a aquells amb què les havíem  
construït	fins	ara.
És perillós el discurs que diu que tots som culpables, que la gent ha 
volgut viure per sobre de les seves possibilitats, etc., i que tots som 
especuladors.	Això	és	el	que	ens	volen	fer	creure,	i	em	sembla	que	
una de les funcions pedagògiques bàsiques del moment l’ensenya la 
capacitat	crítica,	en	el	sentit	més	originari	de	l’expressió,	per	qües-
tionar,	per	definició,	les	versions	úniques	i	les	versions	oficials.	Crec	
que aquesta funció avui és més necessària que mai. I quan ens estan 
dient constantment que hi ha molta corrupció perquè en el fons tots 
som corruptes, que hi ha hagut molta especulació perquè en el fons 
tots som petits especuladors –si us n’adoneu, aquest discurs en molt 
poc temps ha triomfat moltíssim, i el sents a tot arreu–, és clar, ens 
hem de preguntar a qui li interessa que tinguem aquesta imatge de 
nosaltres	mateixos.	A	qui	 li	 interessa	que	pensem	que	tots	som	es-
peculadors? A qui li interessa que pensem que tots som corruptes o 
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potencialment	corruptes,	i	que	si	poguéssim	ficar	la	mà	també	la	hi	
posaríem? Aquests discursos, a qui interessen? Els interessen als grans 
corruptes	i	als	grans	especuladors,	que	es	justifiquen	aconseguint	un	
gran consens social a través d’aquest imaginari col·lectiu.
Crec que avui el repte més gran que tenim és construir un altre ima-
ginari, construir uns altres referents. De fet, no comencem de zero, 
perquè tenim tota la història de la humanitat que ens acompanya i 
que demostra que sempre que hi ha hagut versions úniques, després 
ha sigut possible que hi haguessin versions alternatives i hi haguessin 
grans canvis que abans semblaven impensables. Si no hagués sigut 
així,	no	hi	haurien	hagut	les	revolucions	copernicanes	que	s’han	pro-
duït	al	llarg	de	la	història	de	la	humanitat.
Sabem	que	això	és	possible	però	ara	mateix	estem	en	el	moment	de	
discurs únic, de globalització, de triomf del capitalisme que diu que 
no hi ha alternativa i per tant l’únic que es pot fer és que cadascú 
es	busqui	la	vida	i	miri	per	allò	que	és	seu.	Això	és	el	que	ens	han	
inculcat	des	de	totes	bandes,	i	avui	el	gran	desafiament	que	tenim	és	
desautoritzar aquest discurs a cada petita pràctica que puguem. No 
cal,	com	deia	abans,	cometre	heroïcitats,	perquè	això	és	el	que	mol-
tes vegades frena molta gent de pensar que pot fer alguna cosa. Però 
sí	que	ens	cal	desautoritzar	aquesta	versió	oficial	que	ens	inculquen	
que diu que no hi ha res a fer, que tots som igualment responsa-
bles, que l’ésser humà és dolent per natura i, per tant, apanya’t com 
puguis, demostrant que no és veritat, que hi ha molta més coopera-
ció	de	la	que	ens	volen	fer	veure.	De	fet,	això	ja	és	així:	les	xarxes	
d’economia	solidària	i	cooperativa,	i	les	xarxes	de	consum,	creixen,	
les comunitats educativa i de la sanitat per defensar les conquestes de 
l’educació i la sanitat pública també es mouen... Per tant, no és ve-
ritat que hi hagi aquest únic món, ja hi ha un altre món, que és molt 
menys visible, que el fan molt menys visible. En conseqüència, és 
una tasca i una responsabilitat col·lectiva fer molt més visible aquest 
altre	món	que	ja	és	aquí	i	que	vol	créixer.
Crec	que	això	té	una	expressió	màxima	i	terrible,	ja	que	estem	en	un	
ambient	d’escola,	amb	la	gent	jove.	A	mi	em	produeix	horror	el	que	
s’ha	fet	a	les	generacions	de	gent	jove.	Quan	he	fet	alguna	xerrada	
en instituts, els he cridat a la rebel·lió. Ho he fet perquè no es pot 
consentir	que	s’hagi	educat	tota	una	generació	sencera	exigint-li	mol-
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tíssim,	moltíssima	formació	i	excel·lència,	i	que	tinguem	la	generació	
més	formada	que	mai,	perquè	després	els	diguin	que	no	serveixen,	
que no els volem com a societat, que se’n vagin del país o, si no, que 
acceptin	viure	com	a	nens	fins	als	quaranta	i	després	que	acceptin	
ser esclaus en forma de becaris i de precarietat generalitzada, que és 
el	que	se’ls	està	oferint,	a	tota	aquesta	generació.	En	lloc	de	tractar-la	
com la gran aposta de futur, com la que pot tenir les millors idees 
perquè ens en sortim, d’aquesta, cap a una democràcia molt millor 
que	la	que	hem	tingut	fins	ara,	en	lloc	de	donar-li	aquest	paper,	el	
llenguatge	i	el	missatge	oficial	és	que	aquesta	gent	jove	és	una	mo-
lèstia i no la volem. Crec que cal donar totes les eines possibles a la 
gent	més	jove	perquè	qüestioni	tota	aquesta	versió	oficial	i,	si	fa	falta,	
que	siguin	arrogants	i	mal	educats.	Però	prefereixo	l’arrogància	i	la	
mala educació de la joventut, que no pas la resignació i l’acceptació 
del	fatalisme,	que	és	el	que	ara	mateix	es	pretén	i	que	està	portant,	
lògicament, al nihilisme. Perquè si a tu no et donen cap opció, què et 
queda? Queda viure el moment de qualsevol manera perquè t’estan 
dient que no hi ha altra opció. Ajudar la gent jove a contrarestar la 
versió	oficial	és	una	de	les	principals	 tasques	que	tenim.	Crec	que	
tenim, doncs, una societat malalta, un món que agonitza, un vell 
règim que agonitza de la pitjor de les maneres, perquè quan un vell 
règim agonitza sempre estira l’agonia tot el que pot, i veiem una 
societat malalta on s’estigmatitza la pobresa, on es normalitza la bar-
bàrie. Es tracta amb normalitat, des dels mitjans de comunicació i des 
d’instàncies	polítiques,	per	exemple,	com	si	fos	una	cosa	òbvia,	el	fet	
que siguem la societat més avançada, que pot viatjar a la Lluna i a 
Mart,	i	pot	perforar	el	terra	quilòmetres	per	treure	metalls	increïbles,	
però que, en canvi, ens diuen, sigui absolutament implantejable que 
es	cobreixin	les	necessitats	bàsiques	en	un	món	de	sobreabundància.	
I ens diuen que no podem pretendre que no passi gana ningú, o que 
no	podem	pretendre	que	es	garanteixin	drets	bàsics	com	la	sanitat,	
l’educació,	l’habitatge	i	el	treball.	Ens	diuen	que	això	és	implanteja-
ble,	que	això	és	demagògia,	però	en	canvi	es	poden	fer	coses	absur-
des i delirants com és generalitzar els mòbils, o viatjar a la Lluna, o 
moltes altres coses. Ho fan amb un discurs que ja s’ha mostrat tram-
pós, el de l’escassetat de recursos, que s’ha demostrat que és absolu-
tament	fals.	Vivim	en	la	sobreabundància	i,	per	tant,	és	una	qüestió	
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de poders i contrapoders i de qui té l’hegemonia del llenguatge i de 
la descripció de la realitat.
Estem, doncs, en aquesta societat malalta, en aquest vell règim que 
agonitza. Però també estem en aquesta societat esperançada, que 
està impugnant aquest vell règim, que està dient que no ens resignem 
a aquesta única lectura de la societat, que està cridant als carrers que 
sí que es pot, i que ho està començant a demostrar en molts petits 
gestos,	 i	 això	 és	 una	 de	 les	 coses	més	 difícils.	 Vinc	 de	molt	 anys	
d’activisme	social,	i	això	et	fa	veure	que	el	monstre	és	molt	gros,	que	
el problema és de model, d’un capitalisme que ha triomfat a esca-
la global, i que el poder econòmic té tentacles en el poder polític, 
en	els	mitjans	de	comunicació,	en	el	poder	judicial...	Veus	aquesta	
gran	concentració	de	poder.	Per	això,	per	exemple,	quan	vam	co-
mençar en la PAH, molta gent de moviments socials ens deia per què 
lluitàvem	per	les	hipoteques	si	això	només	era	una	petita	expressió	
d’una cosa molt més grossa. I és veritat, però no hem de caure en 
el	maximalisme,	que	fa	que	diguem	que	com	que	el	problema	és	el	
capitalisme,	no	hi	podem	fer	res,	perquè	si	caiem	en	el	maximalisme	
caiem	en	la	impotència.	O	sigui	que	és	millor	que	ens	comencem	a	
convèncer que efectivament és possible començar a obrir esquerdes, 
i des d’aquestes esquerdes anar ampliant i anar donant espai a aquest 
nou	món	que	vol	néixer	carregat	d’esperança.
És	evident	que	això	és	una	 lluita	de	 llarga	durada,	que	estem	par-
lant d’un canvi de paradigma, que no tenim totes les respostes, que 
ens equivocarem pel camí, que farem dos passos endavant i després 
n’haurem	de	fer	un	enrere...	Vénen	moments	molt	difícils	els	propers	
anys, n’estic convençuda, moments duríssims, com deia. Qui té el 
poder s’hi agafarà amb tota la força i la violència disponible i, per 
tant,	no	ens	ho	posaran	fàcil,	i	ja	ho	estem	veient:	així	que	la	societat	
s’ha	posat	a	mobilitzar-se,	el	poder	autoritari	ha	tret	totes	les	seves	
cares	i	estan	traient	lleis	que	directament	impedeixen	o	volen	prohi-
bir drets constitucionals i fonamentals com el dret a la manifestació o 
el	dret	a	la	llibertat	d’expressió,	o	sigui	que	no	ens	ho	posaran	fàcil,	
però realment és que no tenim alternativa.
El	més	perillós	que	podem	fer	és	quedar-nos	quiets	a	casa,	perquè	
ho perdrem absolutament tot. Anem a un model d’augment de la 
desigualtat	 i	de	 la	concentració	de	 la	 riquesa	que	no	 té	fi,	que	no	
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té límit, que no es donarà mai per satisfet i que porta a una versió 
contemporània del feudalisme, o sigui d’una concentració en uns 
pocs a costa d’empobrir la majoria amb una situació que, ja ho es-
tem veient, inclús la gent privilegiada, entre cometes, que té feina, 
està a prop de l’esclavitud, perquè ja hi ha molta gent les feines de 
la	qual	són	tan	precàries	que,	fins	i	tot	tenint-ne	dues,	no	arriben	a	
final	de	mes.	Si	no	ens	mobilitzem	col·lectivament,	cadascú	des	del	
seu àmbit, i no fem tot el possible per invertir la deriva en la qual es-
tem,	anem	directes	a	l’abisme.	Però	hi	ha	un	altre	final	possible	de	la	
història, que és que d’aquesta estafa anomenada crisi en sortim molt 
millor de com hi vam entrar.
Vam	entrar-hi	amb	una	societat	adormida	amb	el	consumisme	per	
aquesta política de la delegació, de la despolitització. Encara que si-
gui	a	través	d’una	experiència	duríssima,	tenim	l’oportunitat	que	ens	
serveixi	per	prendre	les	regnes	de	les	nostres	vides,	tant	individual-
ment com col·lectivament. És difícil, hi hauran moments molt durs, 
però crec també que és una de les coses més boniques i més apassio-
nants	que	puguin	fer-se	a	la	vida	humana:	veure	que,	efectivament,	
som autors i autores dels nostres destins.
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1. Introducció

La crisi actual de la nostra societat no és sectorial, sinó que, d’una 
manera	o	altra,	 l’experimenten	 tots	els	 sistemes	 socials	que	hi	 són	
presents.	Creiem	que	és	important	de	tenir	en	compte	aquesta	afir-
mació	per	evitar	una	comprensió	parcial	i	esbiaixada	no	sols	del	mo-
ment present, sinó de la realitat humana en el seu conjunt. La crisi de 
la	família,	per	exemple,	no	pot	separar-se	de	la	de	l’escola,	i	la	crisi	
d’aquesta no és aliena a la de la política, la qual, al seu torn, es troba 
directament afectada per la crisi dels models econòmics, pels interes-
sos i pels tripijocs, sovint bastards, de les multinacionals, dels bancs, 
de	les	agències	de	qualificació	econòmica,	etc.	En	les	primeres	dèca-
des del segle xxi,	necessitem	urgentment	redefinir	i	contextualitzar	la	
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relacionalitat humana, és a dir, la política, perquè, en el fons, la qua-
litat de l’ésser humà concret i també la dels sistemes socials depèn 
de la qualitat de les relacions que homes i dones mantenen entre si a 
nivell individual i col·lectiu, nacional i internacional.
En	el	moment	present,	com	hauria	d’articular-se	i	transmetre	una	edu-
cació que fos realment humanitzadora? Quins són els principals obs-
tacles	per	configurar	projectes	educatius	realment	humans	i	creadors	
de fraternitat? Què hauríem de fer per educar els nostres nois i ado-
lescents en la pau, la convivència i la llibertat? Com caldria procedir 
perquè, en un temps amb un tempo vital en continuada sobreacce-
leració, homes i dones fóssim capaços de cercar l’assossegament, la 
pausa,	la	capacitat	autocrítica	i	crítica,	la	pacificació	cordial?	Des	de	
qualsevol perspectiva de l’humà, tots aquests interrogants i molts al-
tres que es podrien formular en aquest sentit haurien de ser l’objecte 
privilegiat	de	 la	 teoria	 i	 la	praxi	de	 les	persones	 interessades	en	 la	
salut individual i col·lectiva de les nostres societats.
No resulta gens fàcil determinar allò que un antropòleg, en uns temps 
tan	complexos	i	afectats	per	un	tempo vital tan accelerat i canviant, 
pot	exposar	a	professionals	de	l’educació.	En	qualsevol	cas,	però,	hi	
ha una referència fonamental comuna a pedagogs i antropòlegs: tots 
plegats, a partir sens dubte de perspectives diferents, es plantegen la 
qüestió de l’ésser humà que, tal com ho ha fet una tradició mil·lenària 
a	l’Occident,	és	un	Homo loquens, un ésser que parla, naturalment 
si	els	aprèn,	els	diversos	 llenguatges	que,	des	del	naixement	fins	a	
la	mort,	el	constitueixen	com	a	tal.	I	aquí,	ja	d’entrada,	cal	fer	una	
precisió molt important. Molt sovint i amb una llarga tradició en la 
nostra	cultura,	reduïm	la	paraula	humana	a	la	simple	oralitat	tot	ava-
lant aleshores gairebé com a normatiu un logocentrisme desencarnat 
que, en el fons, ha estat no sols molt empobridor per al conjunt de la 
convivència dels éssers humans, sinó que també ha propiciat perillo-
sos i deshumanitzadors sentiments de superioritat —sovint, simple-
ment, de racisme— de la raça blanca —sobretot en la versió anglo-
saxona—	i	de	la	seva	cultura	sobre	tots	els	altres	universos	culturals	
i	socials	del	planeta.	Són	fisonomies	complementàries	de	la	paraula	
humana	totes	les	expressivitats	de	què	disposa	l’ésser	humà:	des	de	
l’ètica	fins	a	l’estètica,	els	diversos	llenguatges	corporals,	les	formes	
al·lusives i també les al·lusives de la comunicació humana, el silenci 
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(que	cal	no	confondre	amb	el	mutisme),	 la	dansa,	 l’econòmic	 i	 el	
polític, l’humor, el cant i un llarg etcètera.
Si ens plantegem l’interrogant de per què l’ésser humà té necessitat 
d’una gran diversitat de llenguatges, hi podem respondre dient que 
es tracta d’un ésser polifacètic o, com subratlla amb raó una vella 
tradició de la nostra cultura, es tracta d’un ésser que sempre, d’una 
manera o altra, és una coincidentia o complexio oppositorum. Teòri-
cament, cadascuna de les diverses facetes de l’ésser humà necessita 
d’un	llenguatge	propi	que,	com	assenyala	Octavio	Paz,	hauria	de	ser	
inaplicable a les seves altres facetes. No costa pas gaire de comprovar 
que en les societats modernes el llenguatge de l’econòmic ha forjat 
les	formes	expressives	que	s’empren	per	expressar	el	conjunt	de	la	
realitat humana. D’aquesta manera el polifonisme humà es veu re-
duït	a	una	mena	de	monolingüisme	centrat	en	l’econòmic.	Això	crec	
que	és	prou	evident	si,	com	deia	ja	fa	un	munt	d’anys	Theodor	W.	
Adorno,	es	considera,	per	exemple,	com	l’obra	d’art	ha	entrat	en	el	
circuit	«oferta-demanda».	Aquesta	situació,	segons	que	em	sembla,	té	
com a conseqüència gairebé inevitable la gegantina «crisi gramatical» 
que es detecta en quasi tots els sectors de la nostra societat. Perquè 
inevitablement és Homo loquens l’ésser humà, és un ésser gramati-
cal	que,	sempre	i	arreu,	des	del	naixement	fins	a	la	mort,	en	tingui	o	
no en tingui consciència, es representa	a	si	mateix	i	representa el seu 
entorn sobre l’escenari del gran teatre del món, per emprar l’antiga i 
eloqüent metàfora del theatrum mundi.
Què impliquen en termes antropològics l’acció dels verbs «represen-
tar-se»	i	«representar»?	Es	refereixen	senzillament	al	fet	de	‘suplir	man-
cances’,	‘omplir	buits’,	‘tapar	forats’.	En	aquest	context	cal	distingir	
acuradament entre presència i representació. Per a l’ésser humà les 
representacions són imprescindibles quan no hi ha presència, quan 
es	dóna	un	dèficit	de	substància,	quan	li	calen	substituts	simbòlics	
per viure i morir com si	 la	presència,	 tot	 i	no	ser-ho,	 fos	 realment	
present. Contínuament, per mitjà de la multiplicitat de llenguatges, 
els éssers humans del passat i del present procedim, per a bé i per a 
mal,	a	successives	contextualitzacions	que	sempre	posseeixen	com	a	
tret característic la provisionalitat. Som éssers contextuals. Nosaltres, 
com	a	textos,	no	som	res	sense	el	context	que,	en	cada	moment	de	
la	nostra	existència,	ens	força,	no	sempre	de	bon	grat,	a	anar	deter-
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minant la nostra fesomia pròpia en la varietat d’espais i de temps. Al 
mateix	temps	també,	des	de	la	fisiologia	fins	al	 llenguatge,	des	del	
dret	fins	a	la	gastronomia,	des	de	les	formes	de	cortesia	fins	a	la	re-
ligió, som hereus	o,	si	es	prefereix	expressar-ho	d’una	altra	manera,	
som éssers tradicionals.	En	cada	aquí	i	ara	administrem,	contextualit-
zem	les	diverses	herències	i	tradicions	que,	des	del	naixement	fins	a	
la mort, formen part del nostre pluriforme bagatge d’homes i dones 
incardinats en temps i espais concrets.
Per	portar	a	terme	amb	honestedat	i	eficàcia	la	seva	missió,	pedagogs	
i	antropòlegs	haurien	de	ser	coneixedors	molt	sensibles	dels	variables	
i	 sempre	 imprecisos	 contextos	 en	 els	 quals	 es	 troben	ubicats	 com	
a	 ciutadans	 i	 com	a	professionals.	 Per	 això,	 en	 aquesta	 exposició,	
voldria	referir-me	molt	esquemàticament	a	alguns	aspectes	del	con-
text	d’aquestes	primeres	dècades	del	segle	xxi,	que	han	experimentat	
canvis	molt	significatius	respecte	al	que,	uns	quaranta	anys	enrere,	
en el camp de la pedagogia i de l’antropologia, era tingut per «nor-
mal» i socialment sancionat. Convindria no oblidar que l’anomenada 
Modernitat europea —d’una manera molt especial a partir del segle 
xviii— ha estat viscuda i compresa, cada vegada d’una manera més 
intensa	 i	 extensa,	 com	una	 «categoria	 de	 canvi»	 (F.	 X.	Kaufmann),	
és a dir, com una realitat marcada profundament, tal com per tot 
arreu és prou visible a l’hora present, per un imparable «cinetisme» 
(P.	 Sloterdijk)	 imparable	 en	 tots	 els	 sectors	 de	 l’actual	 vida	 quoti-
diana d’individus i col·lectivitats. Crec que una qüestió de summa 
importància en termes generals, però molt especialment en termes 
pedagògics	i	terapèutics,	es	refereix	a	l’establiment	d’un	tempo vital 
que no només sigui socialment i psíquicament suportable, sinó que a 
més	contribueixi	al	desenvolupament	integral	d’unes	relacions	indi-
viduals i col·lectives humanes i humanitzadores.

2. Algunes característiques del context actual

Molt breument ens permetem al·ludir a alguns trets característics del 
nostre	 temps,	 que	 intervenen	poderosament	 en	 la	 configuració	 de	
la	 nostra	 vida	 quotidiana	 actual.	No	pot	 oblidar-se	 que	 el	 context	
en què vivim és determinant per als processos de transmissió, per a 
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l’exercici	del	nostre	ofici	de	dones	i	d’homes	i	per	a	la	configuració	
del nostre espai i temps, és a dir, de la qualitat de la nostra habitabi-
litat en el món.

2.1. Situació de les «estructures d’acollida»
El nounat, quan arriba en aquest món, és un infans	(algú	que	no	parla	
o que el seu únic parlar és el plor, que és incapaç de donar nom a 
les	persones,	als	objectes,	als	esdeveniments,	etc.).	Per	això	ha	de	ser	
acollit	i	reconegut	per	les	que	designo	amb	l’expressió	«estructures	
d’acollida».	Fonamentalment,	n’hi	ha	tres:	la	codescendència	(famí-
lia),	la	coresidència	(ciutat,	escola,	política,	oci)	i	la	cotranscendèn-
cia	(religió).	La	tasca	que	els	és	pròpia,	cada	una	a	la	seva	manera	
i	d’acord	amb	les	pautes	i	tradicions	que	regeixen	en	cada	societat,	
és el conjunt de transmissions que fan possible que l’infant, l’infans, 
el	qui	encara	no	parla,	vagi	incorporant-se	eficientment	a	les	distin-
tes comunitats o mons de vida dels quals forma part. En l’actualitat, 
creiem	que	a	les	tres	estructures	d’acollida	clàssiques	caldria	afegir-
n’hi una quarta. Ens referim als «mitjans de comunicació», els quals, 
en els nostres dies, sovint arriben a substituir i anul·lar les transmis-
sions	 familiars	 i	 escolars	 o,	 almenys,	 en	 disminueixen	 fortament	
l’eficàcia,	i	estableixen	nous	llenguatges	i	pautes	de	comportament	
d’acord amb interessos econòmics i polítics que, molt sovint, donen 
lloc a conseqüències pernicioses i deshumanitzadores. Anomenem 
comediació la quarta «estructura d’acollida» que, com és prou evi-
dent	i	amb	les	excepcions	de	rigor,	gaudeix	en	les	societats	del	nostre	
temps	de	la	confiança	de	què	abans	disposàvem	les	tres	«estructures	
d’acollida» clàssiques. No es tracta de cap manera de portar a terme 
una demonització dels moderns mitjans de comunicació, sinó de re-
conèixer,	perquè	formen	part	de	l’humà,	la	seva	ambigüitat,	i	que,	en	
conseqüència, poden donar lloc al millor i al pitjor.

2.2. Pèrdua de la confiança
En	totes	les	esferes	de	la	vida	humana	(religiosa,	familiar,	educacional,	
política,	etc.),	la	confiança	és	un	element	essencial	i	imprescindible.	
Sense,	l’existència	humana	es	converteix	en	una	lluita	a	mata-degolla	
entre	individus	i	col·lectivitats.	A	més,	la	desconfiança	crea	un	clima	
de sospita i d’allunyament respecte als altres, considerats aleshores 
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simplement com a enemics o competidors. El clima evangèlic que 
es	basa	en	l’aproximació	(el	llunyà,	l’estrany	i,	fins	i	tot,	l’enemic	es	
converteixen	en	proïsmes,	en	pròxims),	es	veu	substituït	per	actituds	
de rebuig, de recel i, amb una certa freqüència, d’agressivitat. En el 
nostre	 temps,	 en	 l’àmbit	 familiar,	 escolar	 i	 polític,	 la	 confiança	 és	
un	bé	 realment	molt	 escàs	que,	 a	més,	 tendeix	 a	disminuir	dràsti-
cament.	La	seva	mancança	contribueix	d’una	manera	fonamental	al	
fracàs	de	les	transmissions	(per	exemple,	en	forma	de	fracàs	escolar	
o d’allunyament respecte a la política), a la incapacitat perquè els va-
lors i els criteris del passat siguin actius en les condicions del present, 
i, d’aquesta manera, el futur esdevingui un horitzó obert i esperançat 
malgrat	les	dificultats	i	les	incerteses	que	incessantment	han	acom-
panyat	l’existència	humana	de	tots	els	temps.	On	no	hi	ha	confiança,	
tampoc	hi	ha	comunitat,	és	a	dir	no	existeix	«quelcom	en	comú»	que,	
utilitzant una formulació de sant Agustí en les Confessions, permeti 
la construcció del «present del passat», del «present del present» i del 
«present del futur». En relació amb les transmissions que ha de dur a 
terme	l’escola,	la	desconfiança	és	un	obstacle	de	fenomenals	dimen-
sions que, sovint, provoca conductes i manifestacions de caràcter 
violent i desestructurador.

2.3. La velocitat
Un signe característic de la nostra època és el vertiginós augment 
del tempo social. L’assossec, la pausa, el «tenir temps», són tam-
bé béns molt escassos. El ritme frenètic amb què vivim és causa 
d’innumerables patologies de caràcter físic i també psíquic. Ens hem 
convertit en esclaus del rellotge i del calendari. En una societat des-
assossegada com és la nostra, les transmissions, sobretot en la família 
i	 en	 l’escola,	 són	 ineficaces.	 A	més,	 l’augment	 descontrolat	 de	 la	
velocitat acostuma a anar acompanyat d’un notable increment de 
la violència domèstica i pública. Una altra conseqüència negativa 
sobre la qual seria interessant estendre’s llargament és la inevitable 
perversió	que	experimenten	l’espai	i	el	temps	humans.	Els	éssers	hu-
mans	ens	constituïm	com	a	tals	per	mediació	de	l’espai	i	del	temps	
(familiars,	escolars,	 religiosos,	ciutadans,	etc.),	que	ens	 són	propis.	
Les	actuacions	sobre	ells	incideixen	directament	sobre	la	nostra	qua-
litat de vida, sobre la salut pública dels ciutadans. No es tracta d’un 
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tema menor, sinó que, al meu entendre, ens trobem ací davant d’una 
qüestió que hauria de preocupar profundament la família, l’Església, 
l’Estat, l’escola, etc., perquè aquestes institucions són les que tenen 
en les seves mans el disseny de l’espai i del temps dels ciutadans. I 
el disseny de l’espai i del temps té molt a veure amb la salut física, 
psíquica i espiritual de les persones. Una conseqüència important del 
vertiginós	augment	de	la	velocitat	en	totes	les	esferes	de	l’existència	
humana	és	que	la	provisionalitat	s’ha	constituït	en	el	valor	màxim	del	
nostre temps.

2.4. La memòria
Les	 comunitats	 humanes	 (religioses,	 familiars,	 escolars,	 polítiques,	
etc.)	són	«comunitats	de	memòria»	(R.	N.	Bellah).	Des	de	sempre,	a	
pesar dels inevitables imprevistos i incidències que sempre acom-
panyen	l’existència	humana,	les	«comunitats	de	memòria»	s’han	ca-
racteritzat per la capacitat d’establir un equilibri humanitzador entre 
l’oblit i la memòria, entre el «dret a la tradició» i el «dret al progrés» 
(H.	Lübbe).	D’aquesta	manera,	les	transmissions	permeten	que	l’ésser	
humà	i	els	grups	humans	puguin	construir	i	habitar	significativament	
en	el	seu	espai	i	en	el	seu	temps.	En	el	moment	present,	amb	les	ex-
cepcions de rigor, «els nostres espais interiors han emmudit o estan 
obstruïts	per	estridents	trivialitats.	En	l’aprenentatge	d’avui,	l’amnèsia	
ha	estat	planificada»	(G.	Steiner).	És	prou	evident	que	en	una	societat	
en què hi ha una «amnèsia estructural» els processos de transmissió 
resulten pràcticament irrealitzables i les persones, quasi inevitable-
ment, es veuen abocades a l’analfabetisme. Aleshores, resulta impos-
sible	d’establir	algun	tipus	de	continuïtat	entre	passat,	present	i	futur.	
El	resultat	és	una	«civilització	de	l’oblit»,	en	la	qual	l’«enrecordar-se	
els uns dels altres» ha estat, amb molta freqüència, foragitat de la vida 
privada i pública.

2.5. Els feminismes
Des dels llunyans dies de començaments del segle xix, la presèn-
cia dels feminismes ha incidit i incidirà cada vegada amb més força 
i efectivitat en la cultura, la religió, la política, les formes politico-
socials,	 la	medicina,	etc.	La	 seva	creixent	 i,	generalment,	benèfica	
presència	en	tots	els	sectors	de	la	societat	constitueix	un	autèntic	«gir	
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copernicà»	que	segurament	significa	el	final	de	l’«estadi	patriarcal»	de	
la cultura occidental. Estem davant d’una temàtica realment oceàni-
ca,	que	afecta	directament	totes	les	esferes	de	l’existència	humana:	
des	de	la	imatge	de	Déu	i	de	la	naturalesa	fins	als	models	pedagògics	
i	l’exercici	de	la	medicina,	passant	per	la	«reinvenció	de	la	família»,	
per	emprar	una	expressió	d’Elisabeth	Beck-Gernsheim,	i	les	formes	
assistencials.	Aquesta	nova	situació	incideix	d’una	manera	molt	efec-
tiva i profunda en la primera «estructura d’acollida», la codescendèn-
cia,	la	família,	però	també	en	l’escola	i	fins	i	tot	en	la	redacció	dels	
llibres	de	text.

2.6. La credulitat
Sovint	s’ha	afirmat	que	les	nostres	societats	estaven	travessades	per	
un	poderós	i	creixent	corrent	d’incredulitat	o,	com	deia	amb	anterio-
ritat,	per	una	creixent	desconfiança.	Això,	em	sembla,	és	així.	Però	
no hi ha dubte que, en les nostres societats, també es donen dosis 
enormes	de	credulitat,	d’acceptació	a	ulls	clucs	de	tot	allò	que	ex-
pressen determinats mitjans de comunicació o personatges cèlebres. 
Estem	submergits	de	ple	en	una	«cultura	només	d’oïdes»,	en	la	qual	
oficien	uns	oracles	com	ara,	per	exemple,	la	televisió,	les	revistes	del	
cor, els sistemes de la moda, l’star system, el mercat, etc., als quals, 
de	fet,	quasi	màgicament,	se’ls	atribueix	la	infal·libilitat	i	la	capacitat	
de marcar les pautes del pensament i de la convivència humana dels 
nostres	dies.	Sovint,	l’expressió	«ho	ha	dit	la	televisió»	es	converteix	
en un dogma irrebatible que hom ha d’acceptar sense la menor ob-
jecció o actitud crítica.

2.7. Preponderància del psíquic
L’actual fragilitat dels sistemes socials té com a conseqüència un re-
buig prou generalitzat de la responsabilitat a nivell polític, religiós i 
social, i la retirada de l’individu a la seva pròpia intimitat al marge 
de	 tota	preocupació	per	 l’altre.	 Es	 tracta	del	que	Helena	Béjar	de-
nomina la «cultura del jo», la característica més notable de la qual 
és	la	psicologització	de	tots	els	ressorts	de	l’existència	humana.	En	
aquesta cultura, la pregunta antropològica clàssica, «qui sóc jo?», ha 
estat	substituïda	per	«com	em	sento?»,	«com	em	trobo?».	Resulta	com-
prensible que en aquesta situació els partits polítics, les Esglésies, els 
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centres	culturals	i	recreatius	experimenten	una	profunda	desafiliació, 
ja que el vincle social resulta cada vegada més fràgil i inconsistent. 
Per regla general, els individus rebutgen qualsevol tipus de compro-
mís,	sobretot	si	aquest	exigeix	una	certa	continuïtat	en	el	temps.

2.8. L’adolescentització generalitzada de les nostres societats
Creiem que és relativament fàcil de constatar que cada temps his-
tòric	construeix	i	disposa	d’un	model	d’ésser	humà	que,	en	cada	aquí	
i	ara,	sol	servir	de	base	social	i	psicològica	per	a	la	configuració	de	
la societat que li correspon, la qual, d’alguna manera i en termes ge-
nerals, positivament i negativament, per acció o per reacció, amb el 
seu	concurs	sol	definir	i,	al	mateix	temps,	unificar	el	sentit	dels	inter-
rogants que es plantegen els seus membres i establir les distintes i no 
sempre	concordants	formes	de	vida	(respostes)	que	s’hi	detecten.	En	
la varietat dels espais i dels temps humans, sovint d’una manera ingè-
nua, el model que té vigència se sol considerar com el més represen-
tatiu,	«modern»	i	eficaç	de	tots	els	possibles.	Cal	tenir	present	que,	en	
el moment present, d’una manera gairebé totalment desconeguda en 
el passat, el model de societat imperant aquí i ara es troba propagat i 
sancionat massivament pels mitjans de comunicació, els quals, par-
lant en termes molt generals, són acceptats com els àrbitres gairebé 
infal·libles de la vida quotidiana d’individus i grups humans.
Segons que ens sembla i parlant d’una manera una mica ambigua i 
poc matisada, el model de referència més característic i universal de 
les formes de vida de les societats actuals és l’adolescència i la visió 
del	món	que	s’acostuma	a	atribuir-li	com	a	pròpia.	Pot	observar-se,	
en	conseqüència,	una	intensa	i	extensa	«adolescentització»	de	la	ma-
joria dels comportaments i de les formes de relació que es manifesten 
en	la	nostra	societat,	la	qual	és	extremadament	mòbil,	es	tracta	d’una	
«societat líquida» d’acord amb l’opinió emesa ja fa uns quants anys 
per	Zygmunt	Bauman.	L’adolescentització	del	nostre	temps	acostu-
ma a implicar un escurçament notable del temps de la infantesa i un 
allargament	 temporal	molt	 important	de	 la	mateixa	adolescència	o	
el que és l’equivalent: en l’actualitat, l’adultesa comença molt més 
tard	i,	en	molts	individus	i	grups	humans,	no	arriba	a	fer-ho	mai.	Ens	
resulta prou evident que aquesta situació, a partir sobretot dels anys 
setanta del segle passat, ha esdevingut cada vegada més estesa i per-
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ceptible en les formes socials i polítiques de la vida quotidiana dels 
nostres dies i comporta necessàriament un canvi profund i, amb fre-
qüència, molt difícilment tematitzable per mitjà dels termes per a la 
configuració	i	l’exercici	dels	diferents	rols	socials	que	tradicionalment	
havien	constituït	el	marc	del	viure	i	del	conviure	dels	ciutadans.

3. L’educació entre la ciència i la saviesa

Tal	vegada,	allò	que	he	exposat	amb	anterioritat	pot	causar	 la	 im-
pressió que en la nostra societat resulta impossible de dur a terme 
projectes de caràcter humanitzador i constructiu, que no hi ha res 
a fer, que gairebé totes les sortides estan obturades. Certament, no 
podem	oblidar	l’actual	estat	de	coses,	però	al	mateix	temps	hem	de	
ser	molt	conscients	del	fet	que	l’ésser	humà	posseeix	recursos	sufi-
cients per canviar les situacions més adverses i negatives. Crec que és 
important fer una apel·lació a l’esperança, que és la virtut dels temps 
robustos i difícils. Com deia la poetessa alemanya Gertrude von Le 
Fort,	 l’autèntica	esperança	sempre	es	 troba	 frec	a	 frec	de	 la	deses-
peració. La dona i l’home esperançats trien el camí de l’esperança 
i rebutgen el de la desesperació. Estan convençuts que l’impossible 
pot ser possible, que en el desert pot brollar una font.

3.1. Per a una concepció humanista dels processos educatius
A partir d’uns precedents que tenen una antiguitat de més de dos 
segles, la nostra cultura s’ha anat impregnant cada vegada més de 
components tècnics que, amb summa freqüència, no tenen rostre 
humà. L’anomenada «mentalitat tecnològica» s’ha imposat gairebé 
sense discussió en els plans d’estudi, en la funció dels docents, en 
l’elaboració i valoració de les proves d’aptitud, en la funcionalitat 
de les aules, etc. La progressiva pèrdua d’espai de les humanitats en 
l’escola i en la universitat és un símptoma molt eloqüent d’aquesta 
situació. Només es considera vàlid i digne de ser transmès allò que 
hom	pot	verificar	experimentalment,	i	sovint,	fins	i	tot,	s’equipara	la	
veritat amb el que, presumptament de manera suposadament objecti-
va,	hom	pot	comprovar	per	via	experimental,	positiva,	numèrica,	ma-
tematitzada. En cap cas pretenem de fer un al·legat contra les ciències 
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experimentals,	ja	que	es	dóna	la	paradoxa	que,	en	l’actualitat,	alguns	
dels investigadors més interessats per determinades qüestions hu-
manístiques,	metafísiques	i	espirituals	procedeixen	de	l’àmbit	de	les	
matemàtiques i de la física teòrica. Creiem que el que és fonamental 
és	fer-se	càrrec	que	l’ésser	humà,	tal	com	ho	posa	en	relleu	una	co-
neguda	expressió	molt	significativa	de	la	nostra	tradició	occidental,	
és un «esperit encarnat». Un estrany ésser, per consegüent, que és 
al	mateix	temps	esperit	i	carn.	Aquests	dos	elements,	no	obstant,	no	
estan	juxtaposats,	en	correlació,	subordinats	l’un	a	l’altre,	sinó	que	es	
troben coimplicats: la carn en l’esperit i l’esperit en la carn.
Crec que és una evidència incontestable que en el moment actual re-
sulta difícil, per no dir gairebé impossible, la intervenció en l’elaboració 
de plans d’estudis, en la formació de docents, en l’administració de 
les	escoles	i	universitats,	en	la	forma	d’exàmens,	etc.	Les	burocratit-
zades «màquines estatals» formalitzen unes propostes, sovint teòrica-
ment més o menys acceptables, que a la pràctica són irrealitzables 
per	falta	de	mitjans,	de	formació	del	professorat,	de	coneixement	real	
de la situació de les nostres societats, del pes immens de les inèrcies 
adquirides, dels interessos més o menys subterranis dels partits en el 
poder, etc. Cal afegir encara un altre obstacle que afecta molt nega-
tivament les institucions encarregades de les transmissions culturals. 
Em	 refereixo	 al	 freqüent	 trasllat	 dels	 problemes	 familiars	 a	 l’àmbit	
escolar. Els canvis profunds i, ben sovint, traumàtics que actualment 
tenen	lloc	en	el	si	de	la	família	repercuteixen	intensament	en	totes	les	
activitats, especialment les escolars, d’infants i d’adolescents. S’està 
produint,	en	alguns	llocs	ja	s’ha	produït,	un	gir	radical,	que	té	molt	a	
veure	amb	el	que	amb	anterioritat	he	exposat	sobre	la	ruptura	de	la	
confiança	en	les	societats	modernes.	Antany,	la	família,	d’una	banda,	
i	l’escola	i	l’Església,	de	l’altra,	constituïen	les	principals	referències	
d’una gran majoria de nois i d’adolescents. Ara, són unes altres ins-
tàncies	les	que	mereixen	la	seva	incondicional	atenció	i	confiança.	
Solen	ser	el	que	podríem	designar	amb	l’expressió	«quarta	estructura	
d’acollida»,	la	qual	abans	per	comoditat	he	inclòs	dins	del	calaix	de	
sastre «mitjans de comunicació».
Què cal fer davant d’una situació tan caòtica i aparentment sense 
sortida com l’actual? Com plantejar un model alternatiu al model me-
canicista i privat d’ànima que sol tenir vigència en les societats dels 
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nostres dies? És possible d’instaurar un model humanista de trans-
missió dels sabers que respecti la singularitat humana sense enyorar 
nostàlgicament el passat i sense prescindir del present a causa de la 
suposada bonesa i plenitud d’un futur somiat?
Per regla general, en l’actualitat no resulta possible la intervenció 
en els grans dissenys no sols de l’educació, sinó de totes les restants 
esferes de la vida social i pública. Allò que sí que resulta possible és 
el compromís i l’acció personals de dones i d’homes que, a pesar de 
totes	les	dificultats,	impediments	i,	fins	i	tot,	desqualificacions,	gosen,	
en	el	seu	restringit	àmbit	d’influència,	oferir	alternatives	als	models	
massificadors	i,	sovint,	deshumanitzadors	proposats	per	les	instàncies	
governamentals.	Però	per	aconseguir	això	crec	que	és	indispensable	
que	el	o	la	docent,	malgrat	pressions,	amenaces	i	desqualificacions,	
siguin testimonis.
Aquesta és la primera condició, indispensable i no sempre fàcil de 
concretar,	perquè	el	o	la	docent	puguin	influir	positivament	en	l’ànim	
dels seus alumnes. Però, qui és un testimoni? És aquell o aquella que 
mostren la veritat del que diuen a través de la veracitat de la seva 
pròpia vida. El testimoni no demostra res, sinó que es limita a mos-
trar	exemplarment	amb	la	seva	pròpia	vida	que	allò	que	pensa,	diu	
i fa no sols és interessant, sinó que a més satisfà les aspiracions més 
fondes i decisives de l’esperit humà. Com és prou evident, aquesta 
puntualització no sols és de manifesta importància en l’àmbit esco-
lar, sinó que també ho és en el familiar, religiós i polític. Caldria tenir 
en compte que, per a bé o per a mal, l’home és un ésser imitatiu. 
Sense	el	treball	de	la	imitació	no	hi	ha	existència	humana	possible.	
Sobretot en el moment present, però, la qüestió fonamental és: a qui 
imiten, què imiten els nostres infants i adolescents?, quines són les 
referències que determinen el seu pensament i la seva acció?
Després d’haver assenyalat esquemàticament que l’acció testimonial 
és avui dia, i potser sempre, la condició indispensable per a qual-
sevol	 acció	educativa	 amb	 sentit,	 convé	fixar	 l’atenció	en	un	altre	
objectiu.
Distinció entre ciència i saviesa. Aquesta és una distinció que hau-
ríem	d’interioritzar	més	que	no	pas	exposar-la	de	forma	enraonada	o	
«científica».	Tots,	més	o	menys,	tenim	alguna	noció	d’allò	que	és	la	
ciència	o	del	que	és	científic.	Però,	ben	sovint,	hem	fet	de	la	ciència	
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o	del	 que	 en	 cada	 cas	 es	 considerava	 que	 era	 «científic»	 un	mite,	
una esfera sagrada, marcada amb el segell de la infal·libilitat que, 
ingènuament, creiem que solucionaria tots els nostres problemes i 
perplexitats.	És	important	afegir	que	la	ciència	i,	sobretot,	la	ciència	
moderna, a pesar que nombroses vegades ha estat utilitzada amb 
finalitats	perverses,	ha	contribuït	i	està	contribuint	a	millorar	la	qua-
litat de vida de molts —per desgràcia no pas tots, ni molt menys— 
homes i dones del nostre món. Però no tot s’acaba amb la ciència. La 
saviesa	té	un	lloc	no	sols	important,	sinó	pròpiament	insubstituïble	
en	la	configuració	de	l’ésser	humà,	en	la	construcció	del	seu	espai	i	
del seu temps. Ara bé, és important de no confondre la saviesa amb 
l’erudició.	El	savi	pot	ser	una	persona	amb	uns	amplíssims	coneixe-
ments, però també pot ser i, molt sovint ho és, una persona normal 
i	corrent	que	 té	 la	virtut	de	 trobar	 i,	fins	 i	 tot,	d’inventar sortides i 
solucions	per	a	ell	mateix	i	per	als	qui	a	ell	s’adrecen	en	moments	
especialment	difícils	i	perillosos,	quan,	per	exemple,	les	normatives	
i les respostes admeses com a normals i legals en una determinada 
societat	 es	mostren	 ineficaces	 i	 ja	 no	 procuren	 als	 éssers	 humans	
orientació i sentit, sinó més aviat desorientació i indecisió. El savi ho 
és	perquè,	en	el	seu	aquí	i	ara,	reflexivament,	ha	arribat	a	ser	cons-
cient dels límits i de les mancances que, de manera inevitable, tenen 
tots els sistemes socials i totes les institucions humanes. En l’ésser 
humà	sempre	hi	ha	un	«més	enllà»,	quelcom	que	no	es	deixa	incloure	
dins del marc del que es troba establert i socialment sancionat. Els 
educadors no sols tenen la missió d’ensinistrar els seus alumnes en 
el maneig de tècniques, procediments i formes gramaticals, sinó que 
també haurien de ser els fautors que fessin possible que els infants i 
els adolescents es posessin en camí per descobrir, per autodescobrir, 
el seu propi «més enllà», les profunditats del seu propi ésser, és a dir 
la saviesa.
En la nostra societat, generalment, l’escola i la universitat es limiten 
a	oferir	això	que	anomenem	«coneixements	útils»,	i	això	és	summa-
ment important, però no ho és tot. «No sols de pa viu l’home...», 
encara	que,	evidentment,	com	ho	sabem	molt	bé	per	experiència,	
sense pa no hi ha vida humana possible. Amb anterioritat he posat de 
manifest que el docent, per dur a terme la missió que té encomanada, 
havia de ser testimoni. No hi ha el menor dubte que el savi és fona-
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mentalment un testimoni: amb la seva pròpia vida posa davant dels 
ulls	dels	seus	alumnes	el	que	significa	el	correcte	exercici	de	l’«ofici	
d’home	o	de	dona».	La	saviesa	és	l’art	de	la	vida	que	s’adquireix	vi-
vint o, millor encara, convivint.
Podem	preguntar-nos	ara	 si	hi	ha	cap	possibilitat	de	 transmetre	 la	
saviesa, si és factible concretar en alguna fórmula la dita transmissió. 
Indubtablement, el primer i fonamental vehicle de la transmissió de 
la	saviesa	és	la	vida	del	docent	mateix,	la	qualitat	de	les	seves	rela-
cions, la seva capacitat per a la simpatia, és a dir, per veure i jutjar 
les coses i els esdeveniments des del punt de vista de l’altre. A més 
d’aquest vehicle, irrenunciable i essencial, els proposo dues activitats 
pedagògiques que, segons la meva opinió, són de summa importàn-
cia no sols en els processos educatius, sinó que també ho són per al 
conjunt	de	l’existència	humana.
La narració.	Si	la	ciència	es	basa	primordialment	en	l’explicació,	la	
saviesa	funda	la	seva	eficàcia	en	la	narració.	No	disposem	de	temps	
suficient	per	considerar	amb	la	profunditat	que	es	mereixeria	aquesta	
qüestió. Només faré insistència en alguns aspectes de la narració que 
em	 semblen	 especialment	 reveladors.	 En	 l’explicació	 científica,	 ja	
es	 tracti	de	 l’explicació	del	 teorema	de	Pitàgores	o	d’una	sofistica-
da	exposició	de	la	teoria	quàntica,	el	docent	manté	una	necessària	
distància	entre	ell	mateix	i	allò	que	explica,	la	seva	implicació	en	el	
que	exposa	no	arriba	fins	als	nivells	més	profunds	de	la	seva	perso-
na; ha de mantenir, com diem ben sovint, el cap fred per fer la seva 
exposició,	respondre	a	les	incomprensions,	dubtes	i	objeccions	dels	
qui	assisteixen	al	seu	curs.	Ben	sovint,	el	contingut	del	que	exposa	té	
poc a veure amb la seva vida sentimental o religiosa. És evident que, 
en	aquest	context,	en	relació	amb	la	implicació	del	docent,	hauríem	
de considerar les diferències que hi ha, d’acord amb la tradició ale-
manya,	entre	les	«ciències	de	la	naturalesa»	(Naturwissenschaften) i 
les	«ciències	de	l’esperit»	(Geisteswissenschaften), però per mor de la 
brevetat	hem	de	deixar-ho.	En	la	narració,	al	contrari,	la	implicació	
del	narrador	és	total.	Quan,	per	exemple,	dues	amigues	se	sinceren	
i	parlen	de	la	seva	vida,	en	el	fons	duen	a	terme	un	exercici	narratiu	
en el qual es barregen els fets, els sentiments, la simpatia i l’antipatia, 
és	a	dir,	la	necessitat	que	ambdues	tenen	d’establir	entre	elles	nexes	
comunicatius, i no merament informatius. I ací és important distingir 
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entre «informació» i «comunicació», encara que, amb molta freqüèn-
cia, emprem els dos termes com a sinònims. La missió de la ciència 
és la informació, la de la narració és la comunicació. La «informació» 
dóna	la	forma,	els	continguts	i	les	dades	externes	que	acompanyen	
els	 fets	 (data,	 lloc,	 aparença,	 quantitat,	 etc.).	 La	 «comunicació»,	 al	
contrari,	recolzant-se	generalment	en	la	informació,	estableix	comu-
nitat	i	comunió,	és	a	dir,	allò	que	posseïm	en	comú,	allò	que	com-
partim	més	enllà	de	les	diferències	que	puguin	existir	entre	els	éssers	
humans	que	es	comuniquen.	Amb	molta	freqüència,	això	ja	ho	apun-
tava McLuhan fa un munt d’anys, el cabal informatiu se sol convertir 
en un mur, en una barrera per a l’autèntica comunicació. Estar ben 
informat no equival a estar ben comunicat. Poques societats com la 
nostra	–potser	cap–	havien	estat	tan	ben	informades,	però,	al	mateix	
temps,	poques	 societats	 com	 la	nostra	havien	experimentat	 tan	 in-
tensament	 la	 incomunicació	 generalitzada,	 l’anonimat,	 l’aïllament,	
la burocratització i el desinterès dels uns pels altres.
En les transmissions de les estructures d’acollida, especialment en 
la	família	i	en	l’escola,	és	urgent	rehabilitar	la	narració.	Fa	ja	alguns	
anys,	Bruno	Bettelheim,	en	un	conegut	llibre	sobre	els	contes	de	fa-
des,	assenyalava	la	insubstituïble	funció	terapèutica	dels	contes	nar-
rats	als	infants	pels	pares	(sobretot	si	aquests	són	autèntics	testimonis	
per	 als	 seus	 fills).	 Posava	de	manifest	 que	 els	 contes,	 perquè	 eren	
expressions	de	saviesa,	esdevenien	per	a	l’infant	exemples	vivents,	
models d’actuació, teràpies quotidianes, que li permetien la solució 
de	les	situacions	conflictives,	de	l’angoixa	i	de	la	desesperació	que	
podia	assaltar-lo	en	determinats	moments	de	la	seva	vida.	Creiem	que	
a l’escola la narració també hauria d’ocupar un lloc preeminent per-
què fos possible l’establiment d’un equilibri harmònic entre ciència 
i	saviesa.	Un	vell	professor	meu	alemany,	el	filòsof	jueu	Ernst	Bloch,	
deia	que	una	bona	filosofia	era	la	que	tenia	trama,	argument,	fil	nar-
ratiu.	Aquesta	afirmació	posseeix	encara	més	validesa	i	actualitat	en	
relació amb les transmissions que es duen a terme a l’escola perquè 
en	ella	l’ésser	humà	aprèn	a	presentar-se	a	si	mateix	en	la	mesura	en	
què	narra	i	es	narra,	que	representa	i	es	presenta	a	si	mateix	sobre	
l’escenari del gran teatre del món. No podem considerar ara un tema 
que és d’una assenyalada importància: la teatralitat com a categoria 
antropològica de singular importància.



132 49a Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Lluís Duch

Recapitulant	pot	dir-se	que	les	institucions	que	tenen	al	seu	càrrec	
la	transmissió	dels	sabers	no	poden	limitar-se	a	posar	a	l’abast	dels	
seus	alumnes	exclusivament	uns	coneixements	objectius,	asèptics	i	
impersonals —allò que comunament anomenem «ciència»—, sinó 
que	a	més	han	de	proporcionar-los	l’«art	del	ben	viure»	—allò	que	la	
tradició occidental ha denominat amb el terme «saviesa». La narració 
és imprescindible per a aquesta empresa, ja que, amb el seu concurs, 
el	docent	no	limita	la	seva	activitat	a	l’exposició	d’uns	coneixements	
freds,	asèptics	i	neutrals,	sinó	que,	d’alguna	manera,	ofereix	quelcom	
de la seva pròpia vida en relació de reciprocitat amb els seus alum-
nes.

4. Antropologia dels sentits humans

Amb	anterioritat	m’he	referit	a	la	paradoxa	humana,	al	fet	que	l’ésser	
humà	 sigui	 un	 esperit	 encarnat,	 una	 coincidència	 d’oposats	 (com-
plexio oppositorum). Aquest esperit encarnat que és tot home i tota 
dona	necessita	durant	tota	la	seva	vida	d’una	mediació	insubstituïble	
i imprescindible, que és el cos i, més en concret, els sentits humans. 
Amb molt bon criteri, des dels anys quaranta o cinquanta del segle 
xx	(parlem	referint-nos	en	concret	a	l’estat	espanyol),	es	va	imposar	
com a disciplina obligatòria la gimnàstica i les pràctiques esportives a 
l’escola.	Era	el	reconeixement	explícit	d’aquella	coneguda	expressió	
de	Ciceró	«mens	sana	in	corpore	sano».	(Entre	parèntesis:	és	obligat	
posar	de	manifest	 i	denunciar	 les	gravíssimes	conseqüències,	 i	fins	
i	 tot	 els	 delictes,	 que	 sovint	 es	 produeixen	 en	 el	marc	 de	 l’esport	
professional.) L’esport a l’escola pot ser un factor educatiu important 
perquè ajuda a despertar i mantenir en ordre les potencialitats del 
cos humà, que és el gran mediador —una mena de traductor— entre 
la	 «interioritat»	 i	 l’«exterioritat»	dels	 éssers	humans.	 És	evident	que	
en unes societats com les actuals en les quals es dóna un feroç in-
dividualisme	—l’anomenada	per	Helena	Béjar	«cultura	del	jo»—,	de	
la	mateixa	manera	que	molts	reaccionen	violentament	contra	el	seu	
cos, contra la seva pròpia «imatge corporal» —les diferents patologies 
a	l’entorn	de	l’anorèxia—,	altres	opten	per	la	vigorèxia	o	síndrome	
d’Adonis, que afecta de manera directa els addictes a la musculatura, 
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que fan del gimnàs la seva segona llar. Per a aquests el gimnàs es 
converteix	en	una	veritable	i	perillosa	addicció.
És evident que una bona educació ha d’evitar totalment el tractament 
insà del cos, ja sigui per omissió o per aversió al cos, ja sigui per 
l’excessiva	cura	i	refinament	que	hi	dediquem.	Una	bona	educació	
ha de partir d’un ensinistrament adequat dels sentits humans. Escriu 
Emilio Lledó: «El sentir que sentim ha estat el primer pas amb què 
l’ésser	humà	va	començar	a	prendre	consciència	de	si	mateix	i	del	
seu lloc en el món. Els sentits que obren el nostre cos han estat, pa-
radoxalment,	el	principi	de	la	nostra	reflexió.	A	partir	de	les	subtils	
obertures de les sensacions es va construint el món de la intimitat. 
Un món les fronteres del qual oscil·len entre la realitat en què estem 
i la idealitat, la teoria, el riu de paraules que som».
En	 aquesta	 exposició	 em	 limitaré	 a	 assenyalar	 la	 importància	 de	
l’educació	i	per	a	l’educació	de	només	dos	sentits:	la	vista	i	l’oïda,	
però	sens	dubte	es	podria	 fer	 la	mateixa	reflexió	entorn	dels	altres	
sentits	 corporals	 humans,	 i	 també	 seria	 molt	 oportú	 referir-se	 a	
l’educació de la mà humana, que és com una mena de gegantí su-
persentit	que	supleix	les	deficiències	de	la	dotació	instintiva	original	
de l’ésser humà.

4.1. La vista
Des dels llunyans dies d’Homer, la temàtica entorn del visible ha es-
tat constantment present en la cultura occidental. A causa de la seva 
dignitat, sovint s’ha utilitzat per avaluar els altres sentits corporals. La 
vista	és	el	sentit	de	la	simultaneïtat	o	de	la	coordinació	instantània	
de	 les	dades	percebudes:	posa	de	manifest	 l’extensió	com	a	«dada	
global»	(Hans	Jonas).	Per	això	mateix	la	vista	és	el	sentit	de	la	imatge,	
de la visualització. En el moment actual, és summament necessària 
una sana pedagogia de la vista. És important ensenyar i aprendre a 
mirar justament perquè ens trobem submergits en una civilització 
de les imatges, que vertiginosament «esvaren» davant dels nostres 
ulls sense cap tipus d’actitud crítica per part dels vidents. Ensenyar a 
mirar	significa	oferir	criteris	visuals	als	nostres	infants	i	adolescents.	
És una tasca ineludible, si ens interessa transmetre a les genera-
cions futures sentiments de justícia, pau i llibertat, per mediació de 
la mirada, ensenyar a descobrir els infants i adolescents els tresors 
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d’imaginació,	passió,	admiració,	perplexitat,	etc.,	que	hi	ha	no	sols	
en els paisatges naturals, en les ciutats monument i en els museus, 
sinó en la vida quotidiana, en el transcórrer del dia a dia de la nostra 
existència.	Un	dels	invents	més	ambigus	del	segle	xx	és	la	televisió.	
És	indubtable	que	pot	ser	un	instrument	enormement	benèfic	per	als	
processos pedagògics, però també és indubtable que ocasiona greus 
desajustaments en el comportament i la receptivitat no sols d’infants 
i d’adolescents, sinó també en els dels adults. Per part de pares i 
mestres,	l’exercici	de	l’autoritat	sobre	els	fills	i	els	alumnes	—no	ens	
referim al poder, que és quelcom de completament diferent— hauria 
d’exercir-se	amb	una	atenció	molt	 especial	no	 sols	prohibint,	 sinó	
sobretot oferint alternatives personalitzades i humanitzadores.

4.2. L’oïda
L’oïda,	a	diferència	de	la	vista,	no	és	el	sentit	de	la	simultaneïtat,	sinó	
que «allò que el so desvela directament no és un objecte, sinó un es-
deveniment	dinàmic	que	es	produeix	en	el	lloc	que	ocupa	l’objecte	
i,	per	això,	indirectament,	l’estat	en	què	es	troba	l’objecte	en	l’instant	
que	es	produeix	l’esdeveniment	en	qüestió.	El	cruixir	de	la	fullaraca	
quan hi avança per sobre un animal, el pas d’una persona o el soroll 
d’un	cotxe	en	passar	delaten	la	presència	d’aquests	elements	a	través	
de	l’acció	dels	mateixos	elements	(Hans	Jonas).	Un	altre	tret	caracte-
rístic	de	l’oïda	és	que	és	el	«sentit	de	la	substitució»:	quan,	per	exem-
ple,	sento	refilar	un	pinsà,	puc	dir	que	sento	un	pinsà,	però	en	realitat	
el que sento és el seu cant. Quan cessa el cant, d’alguna manera, 
el	 subjecte	 cantor	desapareix	perquè,	 en	aquell	 ací	 i	 ara	 concrets,	
la seva presència corporal per a mi equivalia fonamentalment a la 
seva	«presència	acústica».	Per	això	és	adequat	ací	mencionar	la	vella	
dita: «Les paraules se les emporta el vent». Si la vista és el sentit de 
l’espai,	la	vista	és	el	del	temps,	que	transcorre	i	flueix	sense	parar.	La	
vista	és	el	sentit	que	va	de	dins	a	fora,	mentre	que	l’oïda	va	de	fora	a	
dins.	Per	això	mateix,	escoltar	implica	sempre	una	completa	i	atenta	
dependència	respecte	del	món	exterior,	en	el	qual	s’originen	els	sons	
que seran el tema de la meva audició i, per tant, de la construcció 
del	meu	 «objecte	 auditiu».	 La	 combinació	 de	 vista	 i	 oïda	 posa	 de	
manifest que l’ésser humà es mou constantment entre la imatge i la 
paraula.	Convé	precisar	que	l’oïda,	a	causa	de	l’atenció,	de	la	vigilàn-
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cia que imposa la successió de les seqüències d’allò que s’escolta, és 
també el sentit de la crítica, de la ponderació, del sospesar opinions, 
formes de vida i actuacions.
En un món tan intensament dominat per les imatges de tipus tan 
diversificats	i	per	una	atmosfera	sorollosa	en	augment	constant,	crec	
que és indispensable educar els sentits humans, aprendre a mirar i a 
escoltar	o,	allò	que	és	el	mateix,	oferir	als	nostres	infants	i	adolescents	
la possibilitat d’adquirir criteris per poder ser autocrítics com a pas 
previ per ser crítics de veritat enmig del món que els toca de viure. 
Justament els criteris són els que fan possible la veritable saviesa i el 
no	deixar-se	arrossegar	per	la	inèrcia	dels	esdeveniments,	del	sentir	
a	dir	i	de	la	moda.	Resulta	prou	evident	que	en	relació	amb	l’oïda	
hauríem	de	referir-nos	també	a	la	lectura, la qual, en una època com 
la nostra marcada per una forta barroquització, està perdent terreny 
enfront	del	torrencial	fluir	d’imatges	i	sensacions	visuals	en	què	tots	
plegats ens trobem submergits.
Recapitulant	 tot	allò	que	 tan	esquemàticament	hem	exposat	 sobre	
els sentits humans, voldríem insistir en la imperiosa necessitat de la 
seva educació. Totes les cultures humanes —antigues i modernes— 
han posat un gran èmfasi en aquesta labor perquè sabien perfecta-
ment que en depenia la cohesió i la supervivència del grup humà. 
Les anomenades per Marcel Mauss «tècniques corporals o del cos» 
tenen com a objectiu l’ensinistrament dels sentits corporals de l’ésser 
humà perquè, com a ésser de mediacions que inevitablement és, 
sigui	capaç	de	respondre	adequadament	a	les	exigències	i	els	reptes	
que li planteja cada moment present. Les formes d’escoltar, de mirar, 
de	menjar,	de	conversar,	de	relacionar-se,	de	caminar,	de	nedar,	de	
resar, etc., no són assumptes intranscendents, sinó que, en tinguem 
consciència o no, formen part de les transmissions que porta a ter-
me —o hauria de portar a terme— tota societat humana. Es tracta 
d’aquelles	actituds	i	disposicions	corpòreo-mentals	que	fan	possible	
la constitució de les nombrosíssimes relacions humanes, les quals 
són	el	millor	exponent	de	 la	qualitat	o	 la	manca	de	qualitat	de	 la	
presència i la convivència de la dona i de l’home concrets en el seu 
món quotidià. Perquè fonamentalment l’ésser humà és relació amb si 
mateix,	amb	els	altres,	amb	la	naturalesa	i	amb	Déu,	la	bona	o	la	mala	
educació	dels	sentits	corporals	incideix	directament	en	la	bona	o	la	
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mala	qualitat	de	les	relacions	que	s’estableixen	entre	els	individus	i	
les comunitats. Segurament que en un món en vies de globalització, 
caldrà	repensar	aquesta	problemàtica	en	funció	dels	nous	contextos	
del món dels nostres dies.
En aquesta referència a les tècniques corporals seria molt adequat que 
tinguéssim molt en compte la problemàtica a l’entorn de l’esport. És un 
fet prou evident que, en totes les tradicions culturals, el joc ha tingut 
una considerable importància en els processos educatius que fan pos-
sible que els infants i els adolescents s’hi incorporin progressivament.

5. Conclusió

En els començaments del segle xxi, davant d’un galopant procés de 
globalització sobretot de caràcter econòmic i tecnocràtic, cal re-
pensar molt a fons la problemàtica entorn de l’educació o, si es vol 
expressar	d’una	altra	manera,	és	ineludible	replantejar-se	la	qüestió	
dels continguts i les formes que haurien de tenir les transmissions 
culturals que duen a terme les tres «estructures d’acollida» fonamen-
tals	—codescendència	 (família),	coresidència	 (sistemes	politicoedu-
catius)	 i	 cotranscendència	 (religió).	 També	—això	 és	 prou	 evident	
a causa del formidable impacte que té en les nostres societats de 
començaments del segle xxi—	caldria	reflexionar	acuradament	sobre	
com caldria constituir una bona i humanitzadora pedagogia de tot 
allò relacionat amb la quarta «estructura d’acollida», és a dir, la co-
mediació. No es pot ignorar que, en el moment present, molt sovint, 
la comediació s’ha erigit en un substitutiu de la família, l’escola, la 
política i la religió.
A curt termini, no sembla previsible que, a nivell institucional, 
s’introdueixin	canvis	gaire	significatius	en	els	sistemes	educatius	ara	
vigents, sobretot si hom té en compte les enormes conseqüències 
de la gravíssima crisi econòmica i social que afecta les societats oc-
cidentals i, d’una manera potser encara més profunda, la del nostre 
país. Més aviat tot dóna a entendre que s’accentuaran encara més 
els aspectes tecnològics de l’educació en detriment dels humanistes. 
Davant d’aquesta situació, com ja s’ha esdevingut en altres èpoques 
de la història de la humanitat, seran les persones concretes i els petits 
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grups	humans,	per	mediació	del	seu	limitat	àmbit	d’influència,	els	qui	
podran oferir alternatives realment humanitzadores i engrescadores 
als	sistemes	imperants.	En	un	món	cada	vegada	més	sofisticadament	
controlat com és el nostre, en el qual l’anomenat «pensament únic» 
i «políticament correcte» és omnipresent, i s’imposen sense gaire es-
forç les pautes i les modes col·lectives a seguir com si es tractés d’un 
rentat de cervell, són imprescindibles veus i actituds discordants que 
siguin testimonis concrets del que proposen. Sobretot en l’educació 
d’infants i d’adolescents, per aconseguir una formació global i res-
ponsable de la seva persona, és de cabdal importància la distinció 
entre ciència i saviesa,	entre	l’àmbit	de	l’experimentable	(experimen-
tum)	i	l’àmbit	de	l’experiencial	(experientia). No hi ha dubte que una 
adequada educació dels sentits corporals humans és imprescindible 
per aconseguir aquest objectiu.
Perquè sigui possible un canvi en profunditat del sistema educatiu 
actual són indispensables actituds ètiques i testimonials dels do-
cents	que	creïn	confiança	en	els	educands.	I	també	és	vital	l’estreta	
col·laboració de la família i de l’escola. La primera estructura 
d’acollida, la família, es troba en l’actualitat davant d’un repte de 
proporcions gegantines. A causa de les múltiples i irreversibles modi-
ficacions	que	es	donen	en	el	context	actual,	el	nostre	«món	de	vida»	
(Lebenswelt), per parlar com Edmund Husserl, ha de fer front a uns 
canvis	profunds	del	model	familiar	fins	ara	vigent.	La	família	continua	
essent la pedra angular de la constitució de l’humà, però es troba da-
vant	d’uns	desafiaments	(per	exemple,	els	que	presenten	els	mitjans	
de comunicació o el fet que la provisionalitat s’hagi convertit en el 
valor suprem del nostre temps) que, senzillament, eren impensables 
fa	cinquanta	o	seixanta	anys.	En	el	moment	present,	 tant	la	família	
com	l’escola	tenen	en	el	complex	que	hem	designat	amb	l’expressió	
«quarta	estructura	d’acollida»	(la	comediació)	—els	mitjans	de	comu-
nicació de masses— un competidor temible i ubic perquè, sobretot 
en	infants	i	adolescents	(i	no	només	en	ells),	inspira	més	confiança	i	
adhesió	que	els	pares	i	els	educadors.	Recuperar	la	confiança	és	un	
exercici	ardu	i	difícil,	però	no	impossible.	Em	sembla	que	es	reque-
reixen	dues	condicions	bàsiques:	1)	el	testimoni	de	la	pròpia	vida,	la	
coherència	entre	el	que	es	diu	i	el	que	es	fa,	i	2)	el	savi	exercici	de	
l’autoritat en directa contraposició al simple poder.
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Sovint emprem indistintament els termes «autoritat» i «poder», però 
es tracta de dues realitats no només diferents, sinó pròpiament opo-
sades.	Ben	sovint,	el	que	té	poder	no	posseeix	cap	autoritat,	i	el	que	
té	autoritat,	sovint	no	disposa	de	poder.	Un	exemple	molt	clar	és	el	
de Jesús de Natzaret, el «profeta desarmat», que tenia una sublim 
autoritat,	però	no	posseïa,	no	volia	posseir,	poder.	En	l’hora	present,	
és	de	vital	importància	que	pares	i	mestres	siguin	testimonis	i,	essent-
ho,	podran	exercir	 l’autoritat	en	el	sentit	que	té	el	verb	llatí	augeo 
(‘créixer,	expandir-se,	promocionar’)	del	qual,	etimològicament,	pro-
cedeix	 el	 terme	 «autoritat».	 Té	 autèntica	 autoritat	 el	 qui	 fa	 créixer,	
promociona el desenvolupament dels altres, els impulsa cap enda-
vant i els educa en el sentit de la llibertat, la justícia i la compassió. 
Qui només té poder, tal com indica el terme llatí potestas del qual 
deriva,	només	s’ocupa	i	es	preocupa	de	si	mateix,	i	utilitza	les	per-
sones com a simples objectes o peces de recanvi. L’«usar i llençar», 
referit a les persones és el seu lema i el seu modus operandi.
Perquè sigui possible una educació realment humanitzadora en una 
societat com és la nostra, que viu en un temps sobreaccelerat, és 
imprescindible una conversió en el sentit original d’aquest terme, 
un «canvi de vida», és a dir, una nova visió del món basada en la 
capacitat de trobar criteris al bell mig. Malgrat tot, per difícils que si-
guin els temps en què vivim, el testimoni personal de pares i mestres 
continua essent possible encara que, sovint, tingui quelcom o molt 
d’arriscat,	i,	en	alguns	casos,	fins	i	tot,	de	perillós.
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En aquesta societat, tecnològica i global, l’escola ha d’ensenyar a 
buscar	la	informació,	a	seleccionar-la	i	a	interpretar-la.	En	aquest	con-
text,	l’escola	ha	d’ajudar	a	aprendre	a	estructurar	aquestes	dades	en	
coneixement,	en	habilitats,	en	actituds,	en	valors	i	en	emocions,	per-
què ens ajudin a viure i conviure en grups socials cada vegada més 
complexos	i	heterogenis.	L’escola	deixa	de	ser	un	oasi	de	coneixe-
ment en un desert d’ignorància per ser un suport davant l’huracà 
d’informació en què estem immersos.
Com	a	mestres	tenim	el	repte	d’aprendre	de	nou	l’ofici	en	un	context	
en què les dades i la informació no les dóna només l’escola, sinó que 
els	infants	i	els	joves	les	obtenen	d’una	gran	varietat	de	fonts.	Així,	
des de la informació es pot arribar a la saviesa, que entenem com l’art 
de	la	vida	que	s’adquireix	vivint	o,	millor	encara,	convivint.
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L’escola ha d’anar més enllà i facilitar a infants i joves la possibilitat 
d’escollir	el	millor	coneixement	per	construir	el	seu	projecte	vital,	sabent-
se moure en la incertesa, la fragilitat, la immediatesa i la lleugeresa.
 

1. Com encaixa l’escola en la societat d’avui?

Partim d’una crisi global que afecta tots els sistemes socials. Els és-
sers	humans	ens	constituïm	com	a	tals	per	mediació	de	l’espai	i	del	
temps que ens són propis. Una conseqüència important dels canvis 
accelerats	és	que	la	provisionalitat	s’ha	constituït	en	el	valor	màxim	
del nostre temps. Canvien les variables i els marcs d’interpretació 
amb	noves	exigències	dins	una	època	de	desigualtats	creixents.
En	educació	els	processos	són	lents	i	cal	temps	de	debat	i	reflexió	per	
trencar amb la tradició educativa dels últims temps.
 

2. Aprofitar els descobriments de la neurociència i aplicar-los a 
l’escola

La neurociència cognitiva és la nova Il·lustració. Molts dels desco-
briments	científics	no	fan	més	que	donar	 fonament	 teòric	a	moltes	
intuïcions	que	els	mestres	i	pedagogs	han	tingut	durant	molt	anys.
Hi	ha	 tres	avenços	 importants	per	aplicar-los	a	 l’escola.	En	primer	
lloc, les investigacions sobre la plasticitat del cervell, que abonen la 
idea que la capacitat d’aprendre és permanent: aprenem al llarg de 
tota la vida. El cervell es va esculpint en funció de l’activitat a què 
ens dediquem.
En	segon	lloc,	el	descobriment	que	l’emoció	i	el	coneixement	són	
aspectes inseparables. Molts estudis han demostrat que no hi ha 
mecanismes cognitius aliens a les emocions. Aquest fet ens porta a 
qüestionar per què en l’àmbit educatiu tractem intel·lecte i emoció 
de manera dualista, quan les emocions són clau perquè l’individu 
s’impliqui en el descobriment cognitiu.
I en tercer lloc: la rellevància de l’inconscient. A l’escola, hem de 
tenir	en	compte	el	fet	que,	a	l’hora	de	decidir	i	actuar,	en	un	80%	
dels	casos	actuen	els	mecanismes	intuïtius.
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Així,	el	concepte	d’aprenentatge	es	fa	des	d’una	visió	holística:	ob-
servar,	experimentar,	comunicar	i	mobilitzar,	 tant	de	manera	cons-
cient com inconscient.
 

3. L’impacte del món digital a l’escola

Internet representa un canvi que ha revolucionat i revolucionarà el 
món,	de	la	mateixa	manera	que	ho	va	fer	el	foc	en	la	prehistòria	o	la	
invenció de la impremta en l’era moderna. Avui els aprenents som 
lectors i creadors de contingut, i per tant avancem cap a la democra-
tització	del	coneixement,	malgrat	ser	conscients	de	les	desigualtats	
que encara imperen. D’aquí la importància de potenciar el pensa-
ment crític perquè cada vegada hem de seleccionar i processar més 
informació.
Algunes de les implicacions de l’impacte de les pràctiques digitals a 
l’escola són les següents:

•		 La	 manera	 d’aprendre	 està	 canviant,	 ja	 que	 els	 infants	 i	 jo-
ves	 incorporen	 la	 xarxa	 i	 les	 pràctiques	 digitals	 en	 el	 procés	
d’aprenentatge.

•		 Avui	rebem	molta	informació	fora	de	l’aula	que	hem	d’enriquir	i	
ordenar des de l’escola.

•		 L’escola	té	avui	diverses	«extensions»	digitals,	que	en	cap	cas	po-
den substituir la interacció entre els companys i el mestre.

•		 Els	 recursos	 digitals	 permeten	 millorar	 la	 lectura,	 l’escriptura	 i	
també la parla.

•	 Hem	 d’aprendre	 a	 gestionar,	 desenvolupar	 i	 protegir	 la	 pròpia	
identitat digital.

Les	pràctiques	digitals	canvien	la	naturalesa	de	l’aula.	De	la	mateixa	
manera	que	el	món	entra	dins	l’escola	per	les	finestres	de	les	pan-
talles,	l’escola	surt	al	món,	a	l’espai	exterior,	proper	o	llunyà,	d’una	
manera natural, perquè aprenem tant dins com fora de l’escola.
Amb l’ús de l’espai virtual a l’escola i amb l’accés que tots tenim a 
la	informació	de	la	xarxa,	la	pregunta	que	ens	hem	de	fer	és:	què	po-
dem fer a l’escola que valgui la pena i que tingui sentit per a tots?
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Els mestres hem d’estar oberts a totes les possibilitats i recursos 
que	ofereix	 la	xarxa.	La	vida	avui	passa	per	unes	habilitats	digitals	
i	 tenim	la	 responsabilitat	de	conèixer-les	 i	utilitzar-les	com	a	eines	
d’aprenentatge.
 

4. Quina responsabilitat té l’escola?

L’objectiu de l’escola és ajudar en la construcció del projecte vital 
de cadascú. Aquest objectiu demana que els infants i els joves apren-
guin a actuar de manera autònoma, i que desenvolupin les compe-
tències següents:

•		 Utilitzar	el	coneixement	de	manera	disciplinada,	crítica	i	creativa.
•		 Valorar	positivament	la	diversitat	i	respectar	tots	els	punts	de	vis-

ta, afavorint la ment ètica per construir regles de convivència en 
grups	socials	complexos.

•		 Capacitat	d’actuar	de	forma	autònoma,	des	de	la	llibertat	i	la	res-
ponsabilitat, per crear el propi projecte vital.

 

5. Com respon l’escola a aquesta responsabilitat?

Hem de trencar amb l’escola de talla única iniciada al segle xix, i 
crear una escola per a tothom, centrada en el subjecte, on cadascú 
tingui el seu paper actiu.
A l’escola d’ahir la pregunta que ens plantejàvem era: què hem 
d’ensenyar?
Aquesta era una actitud que suposava una clara submissió al currí-
culum. Mentre que avui la pregunta és: com ho hem d’ensenyar? 
La responsabilitat de l’aprenentatge recau tant en el mestre com en 
l’estudiant.
I si anem més enllà, l’important no és com s’ensenya, sinó com s’aprèn.
Per	respondre	a	això	partim	de	les	vivències	per	arribar	a	la	forma-
lització,	aprenem	a	cooperar	i	a	dissenyar	contextos	que	facilitin	els	
aprenentatges. I hem de trencar amb les rutines i els prejudicis que 
arrosseguem en la llarga tradició escolar.



Tema General. La societat canvia. I l’escola? 145

Conclusions del Tema  General

Els aprenents com a responsables del seu aprenentatge
Si	volem	fomentar	la	capacitat	de	reflexió	i	l’autonomia	dels	infants	
i joves en el seu propi aprenentatge, el mestre ha d’adoptar una fun-
ció	 de	 guiatge.	 És	 a	 dir,	 d’un	model	 d’imitació,	 «ho	 faig	 jo-ho	 fas	
tu», passaríem a un altre model basat en la demostració i la pràctica: 
«demostro-practiquem-puc	fer-ho	sol».
Tots els canvis efectius provenen de dins, de la motivació personal, i 
no	poden	ser	imposats	des	de	l’exterior.
Per tant, les preguntes, els reptes, han de venir de les inquietuds dels 
infants i joves.
L’escola d’avui demana que dissenyem entorns d’aprenentatge que 
responguin a les necessitats dels nostres alumnes, amb reptes con-
crets i amb un suport diferenciat per a cada necessitat.

Avaluació per aprendre
Hem	d’entendre	 l’avaluació	no	 com	a	qualificació,	 sinó	 com	una	
eina formativa i formadora, integrada en el procés d’aprenentatge 
i que ajudi l’aprenent a esdevenir el protagonista del seu itinerari 
educatiu.
Com a mestres, i també com a estudiants, hem d’invertir un temps 
per	reflexionar	i	debatre	sobre	quin	és	el	propòsit	de	l’educació,	i	com	
fem	de	l’avaluació	una	eina	de	procés	d’ensenyament-aprenentatge.

La cultura democràtica a l’escola
Per desenvolupar projectes col·lectius, els mestres entenem que 
debatre és fonamental per aprendre a pensar. Ho hem de fer en la 
nostra pràctica com a equip de mestres, i amb als nois i noies. En 
aquest sentit, doncs, l’escola ha de treballar democràticament, per-
què s’esdevingui un aprenentatge col·lectiu, que ens faci ciutadans 
actius i responsables amb valors, amb drets i deures, compartint ob-
jectius i criteris, recollint les aportacions de tothom, escoltant, dialo-
gant, debatent i prenent acords conjuntament.
Per	 fer	 visible	 que	 una	 altra	 escola	 també	 existeix	 necessitem	 un	
treball	constant	i	permanent	de	reflexió	i	debat	col·lectiu,	per	passar	
a l’acció amb propostes possibles, ja que des de petits avenços es pot 
canviar	la	realitat.	Es	tracta,	en	definitiva,	de	respectar	i	de	desenvo-
lupar els drets i deures com a ciutadans, amb la llibertat i la responsa-
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bilitat	d’exercir-los,	amb	el	convenciment	que	la	democràcia	s’aprèn	
vivint en democràcia.
 

6. La nostra responsabilitat

Un signe característic de la nostra època és el vertiginós augment del 
tempo social. L’assossec, la pausa, el «tenir temps», són també béns 
molt escassos. Com a docents ens cal temps de debat per decidir con-
juntament	quina	escola	volem	i	com	la	construïm.	Necessitem	més	
reflexió	i	més	confiança	pel	que	fa	a	la	tasca	del	mestre.	I	això	s’ha	
de fer fomentant el debat pedagògic sobre la pràctica. En aquest món 
canviant, el rol dels docents també canvia i s’ajusta, posant en primer 
lloc	la	feina	en	equip.	Una	estratègia	fonamental	és	agrupar-nos	per	
aprendre conjuntament i compartir projectes.
Hem	d’estimular	i	acompanyar	en	l’aprenentatge,	i	per	això	hem	de	
demostrar «passió pel saber» i «passió per ajudar a aprendre». El nos-
tre	perfil	professional	ha	de	complir	unes	característiques:

•		 hem	de	conèixer	cada	alumne,	per	saber	com	acompanyar-lo	en	
el seu procés d’aprenentatge,

•		 hem	de	tenir	un	bon	domini	de	la	matèria,
•		 hem	d’utilitzar	l’avaluació	com	a	eina	formativa,
•		 hem	de	tenir	uns	hàbits	de	reflexió	sobre	la	pròpia	pràctica,	i
•		 hem	de	ser	actius	i	participar	en	tot	allò	que	contribueixi	a	millo-
rar	el	nostre	ofici.

La importància del treball en equip
El treball en equip és la base de tot projecte, des del més petit al més 
general. Compartir amb els companys i formar un equip per crear 
projectes comuns és important per donar coherència a la feina que 
es	fa	a	l’escola.	I	és	important	fer-ho	d’una	manera	continuada,	siste-
màtica, amb constància i rigor.
Es pot començar per una cosa senzilla i petita, com compartir els 
petits	èxits	de	cada	mestre	a	les	reunions	dels	equips,	en	comptes	de	
tractar altres temes que no ajuden a avançar i millorar. Es tracta de 
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fer	que	les	experiències	individuals	animin	altres	companys	a	actuar	
en	la	mateixa	direcció	i	a	imitar	certes	pràctiques	que	han	estat	molt	
satisfactòries.

7. La responsabilitat d’una societat que educa

Educa la família, l’escola, el lleure, els governs: tota la societat. 
Tots hem d’arribar a un acord social i polític que doni coherència 
i	estabilitat	a	l’educació,	que	es	basi	en	la	confiança	mútua.	Perquè	
l’educació és un tresor que hem de protegir.
 

Barcelona, 11 de juliol de 2014


