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M’agradaria poder escriure els noms de les colles de nois i noies, de nens 
i nenes a qui he acompanyat i he ajudat a créixer durant més de cinquanta anys. 

Però me’n deixaria perquè la memòria es va omplint de forats. 
Evoco la colla del Camp de la Bota, de les escoles 

del Castell de les Quatre Torres i del Manuel de Falla.
Evoco els companys de la mili a qui feia classe d’extensió cultural i, a alguns, 

els escrivia les cartes per a les seves parelles plenes de frases enceses
que em dictaven o que em demanaven que me les inventés jo.

Evoco la colla de l’escola Babar, del barri de Llefià, de Badalona.
Evoco la colla de l’escola Jara, del polígon de la Mina.

Evoco la colla del Torrent d’en Melis, del barri del Guinardó.
Evoco la gent de Rosa Sensat i dels moviments de renovació pedagògica de 

Catalunya, per tots els cursos, debats, reflexions, documents,
proclames, anades i vingudes... compartides.

Evoco la colla de l’escola Bellaterra, coneguda com l’Escoleta,
de Cerdanyola del Vallès.

A aquestes colles i als mestres i a les mestres amb qui he treballat de maneres 
diverses i a les famílies que m’han confiat la fillada. Als de casa i a uns quants 

amics i amigues que no són del gremi. A en Juli Palou, a ell he de citar-lo
personalment. Soc deutor de tota aquesta gent. Els ho dec tot.

O gairebé. Gràcies, doncs, per haver-me donat tant a canvi de tan poc.

«... jove, consagra’t a la virtut i, quant als beneficis de la fortuna,
pensa que res no ha de ser objecte d’un desig massa intens, 

res no ha de ser preferit als béns de l’ànima: els homes més preats
no han d’aspirar a cap altra cosa que no sigui la saviesa i la virtut,

i no han de témer ni rebutjar res llevat de la ignorància i el vici.»

Del llibre Els avantatges i els desavantatges de les lletres,
de Leon Battista aLBerti, traduït del llatí per Alejandro Coroleu.
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PRÒLEG

UN PRÒLEG A TALL DE PASTÍS D’ANIVERSARI
O VICEVERSA 

No fa gaire, el filòsof Josep Maria Esquirol s’inspirava –ens ho va 
fer saber en una conversa pública amb Marina Garcés, companya de 
professió– en el comportament de les vaques, tal com ja ho havia fet 
Nietzsche a les darreries del segle xix. I, ves per on, avui Jaume Cela, 
en voler compartir aquest nou llibre que he tingut la gosadia de pro-
logar, ens confessa que el seu títol deriva de l’observació atenta dels 
moviments de les gallines i la seva possible comprensió de la realitat, 
tot rendint-se al tarannà i les delícies d’aquesta espècie domèstica. 
Aquestes actituds biomimètiques em semblen unes simpàtiques i 
humils deferències –d’humilitat i bon humor no en sobra gota– envers 
aquests éssers a qui hem d’agrair molt. 

I parlant d’agrair cal dir que és un dels verbs transitius de la 
col∙lecció que en Jaume sap descriure però sobretot conjugar vitalment 
tan bé, com ho fa amb acollir, escoltar i conversar, acompanyar i també 
encomanar, observar, admirar, confiar, estimar... En Jaume és una persona 
molt agraïda. Paga la pena entretenir-se en la dedicatòria del llibre. Ja 
ho diu tot. Sí, existeix un gràcies de bona urbanitat; millor aquest que 
cap. Oh i tant! Però hi ha un gràcies que t’arriba al moll de l’os i esdevé 
un reconstituent pedagògic tant o més saludable que una bona poma. 
«An apple a day keeps the doctor away», diuen els anglesos. Vindria a 
ser com el nostre «una poma cada dia, la millor medecina». En Jaume 
coneix perfectament els beneficis del donar i rebre gràcies. Per cert, que 
en el llibre també es parla d’aquesta mateixa fruita excel∙lent –Malus 
domestica, una rosàcia–, en unes pàgines imprescindibles i molt sucoses. 

En un esgrogueït quadern personal meu de classe de les acaballes 
del segle passat –encara no sabíem què cosa era fer un espòiler– trobo 
aquest fragment: 
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Els nois i les noies han proposat que fos jo mateix, el seu mestre, qui prosseguís la 
lectura en veu alta del capítol diari del llibre Silenci al cor, que té la guerra civil 
com a panorama de fons, escrit per en Jaume Cela. Tenen tota la raó. El resultat 
és molt millor que llegir un darrere l’altre, com s’havia fet durant molts anys. 
L’expressió de les cares de la canalla mostra un grau elevat d’interès, d’expectació, 
també de neguit quan en alguna escena descrita hi senyoreja la maldat… En po-
ques ocasions he cedit a la demanda reiterada d’enfilar immediatament el capítol 
següent. Un cop tancat, el llibre reposa a la prestatgeria fins a l’endemà, amb el 
compromís col∙lectiu de no tafanejar-hi i esbombar el desenllaç. 

La literatura infantil i juvenil del nostre país s’ha enriquit amb una 
cinquantena llarga de llibres escrits per en Jaume Cela. Més d’una 
cin-quantena! Això està dit en un tres i no res, però quina feinada 
que hi ha al seu darrere! Sembla que el primer –Els nassos del rei– va 
néixer arran d’un conte pensat per a una celebració familiar de les 
festes de Nadal fa una trentena d’anys. Em ve a la memòria que L’illa 
del tresor té l’origen en una tarda plujosa, quan Stevenson procurava 
entretenir el seu fillastre Samuel. Als que en saben, d’escriure –tot i 
que de llegir i d’escriure no en sabem mai prou, Jaume dixit–, els és 
suficient una espurna per engegar un castell de focs de festa major. 
Som el que mengem, cert. També som el que llegim. Justament el pri-
mer tema de Picotejades pedagògiques està dedicat a aprendre a llegir. 
M’ha fet pensar en els poemes visuals de Joan Brossa jugant amb les 
lletres de l’abecedari, i especialment amb la lletra A, la primera. I que 
dolça cosa és llegir...

A més a més, en Jaume ha escrit i publicat –ho segueix fent i que 
sigui per molts anys– una bona col∙lecció de llibres dedicats al món 
de l’escola i de l’educació en general, com aquest darrer Picotejades 
pedagògiques. En un món tan esparracat, l’escola ha de resistir! M’he 
entretingut molt redactant aquest pròleg perquè, a més a més de llegir 
i subratllar amb un textsurfer clàssic aquest llibre, rebut per correu 
electrònic però passat a paper reciclat ecològic, no m’he sabut estar 
d’assaborir de nou altres obres seves, com per exemple Amb veu de 
mestre, manufacturada a quatre mans amb en Juli Palou i mereixedora 
del Premi Rosa Sensat de Pedagogia 1992. Va sortir d’impremta ara fa 
vint-i-cinc anys. En Jaume ha publicat centenars d’articles a la premsa i 
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en revistes especialitzades; ha dut a terme un reguitzell de conferències 
per a tot tipus de públic dels quatre punts cardinals, tot plegat dedicat 
en definitiva als mil i un aspectes de l’ofici de mestre, d’educador, que 
professa fa més de cinquanta anys. Una altra cinquantena! Això és 
tota una vida! Què dic una vida? Si el seu magí literari ha creat tantes 
històries amb vides de tots colors; si les seves descomunals aficions 
al cinema i a la lectura –en Jaume és un grandíssim lector que llegeix 
molt i paeix també molt bé!– l’han portat a capbussar-se en tantes al-
tres vides; si l’estima incondicional als nois i a les noies, als companys 
i companyes de professió i a altres amistats s’ha traduït sempre en 
compromisos vitals personalitzats... aleshores, amb una vida no n’hi 
ha ni per començar. En Jaume és un treballador infatigable privilegiat 
que ha disposat, ben segur, de setmanes de tres dijous. Per la seva 
presència sense defallir en la millora de l’escola –no es tracta de fer, 
sinó de ser-hi, com destaca el seu amic Joan-Carles Mèlich–, en Jaume 
va rebre la Creu de Sant Jordi, una de les distincions més prestigioses 
que concedeix la Generalitat de Catalunya. D’aquest fet, enguany, fa 
exactament deu anys. 

Si considero oportú de recordar algunes fites biogràfiques en 
aquest pròleg, ara que en Jaume ha entrat a formar part de la categoria 
d’aprenent de mestre greument jubilat, és perquè cadascuna mereix una 
celebració d’aniversari excepcional. Del nombre d’anys significatiu que 
aquestes dades refereixen en deriven diverses noces d’or, d’argent o 
dècades a dojo! El conjunt bé mereix un gran pastís amb espelmes in-
closes. «Recordar no és tornar a viure», ens diu en Jaume en un capítol 
carregat de tendresa dedicat al pas del temps. «Joves, viviu intensa-
ment el present», proclama. En Jaume ens dona a entendre que potser 
s’està fent gran, però llegint aquest llibre, seguint-lo a la premsa, a les 
xarxes socials o corrent al seu darrere, es pot comprovar la intensitat 
de les seves vivències i la molt bona bufera que té per apagar totes 
les espelmes que calgui d’un bon pastís o del que sigui. En aquestes 
pàgines podreu conèixer també les trifulgues transcendents que va 
viure el nostre autor quan era jovenet, justament amb unes espelmes. 

Quan et cau a les mans –és una manera de dir– un miró o un 
picasso, gairebé tothom l’identifica a l’instant. De manera semblant, 
les persones del món de l’educació saben identificar un cela. Un cela 
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autèntic. Ho saben pel continent i pel contingut. He de dir ben aviat 
que en un cela no es pot destriar vida i obra, encara que aparentment 
ho pugui semblar. Un cela no té res a veure amb aquells voluminosos 
i pesats tractats monogràfics sistèmics que et poden fer prendre mal. 
Un cela és pluja menuda persistent que cau aquí i allà assaonant la 
terra. Una i altra vegada, des de diversos punts de vista i sempre en 
formats breus assequibles, en Jaume ens dona el seu parer investit 
d’autoritat reconeguda sobre què és allò essencial en l’acció educativa. 
Ho fa en aquest llibre i en el conjunt de les seves obres. Així, per citar 
un exemple, quan parla del tema de l’avaluació, avui tan conside-
rat –digues com avalues i et diré com ensenyes–, en Jaume proposa 
en una vintena de línies els quatre o cinc aspectes que cal observar 
imprescindiblement. Sempre ens ofereix un parer elaborat a la llum 
de la fonamentació científica i de la intuïció pròpia dels artesans que 
estimen i s’entreguen de cap a peus a totes i cadascuna de les seves 
obres d’art. Aquesta intuïció neix del dia a dia viscut amb profunditat, 
dins i fora de les aules, partint d’un fet aparentment anecdòtic, d’un 
fragment de lectura, d’una seqüència cinematogràfica, d’una trobada 
imprevista, una conversa, un joc infantil, una abraçada, un gust o un 
disgust, un tema d’actualitat, una celebració... Les seves reflexions 
van fent forat –també omplen la pica, si es vol– de mica en mica i mai 
no et deixen indiferent; són, en un o altre sentit, d’aplicació pràctica i 
lúcida, immediata, demà mateix al matí. Però s’han de paladejar com 
es fa amb els grans vins per apreciar l’equilibri de totes les seves qua-
litats: en petites dosis, amb tots els sentits ben afinats, sense presses, 
dedicant-hi el temps adequat. 

Un cela és, també, una clau que obre portes, perquè no escatima 
gens ni mica els suggeriments per saber-ne més. Així, quan llegim en 
el seu context que l’experiència educativa sempre ha de ser una expe-
riència humanitzadora que, seguint Italo Calvino, augmenti la part de 
cel que hi ha a la terra i disminueixi la part d’infern que també hi ha, 
estàs perdut, perquè apareixen davant teu un ventall d’interrogants, 
d’itineraris a explorar o resseguir que van des de què és la condició 
humana fins a la diferenciació del mite i el logos, passant pel vessant 
pedagògic de l’escriptor italià. Així, pas a pas, aniran desfilant des 
d’Aristòtil fins a Steiner i Bauman, passant per Pessoa, Camus, Mara-
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gall, Arderiu, Marçal, Schopenhauer, Yourcenar... i tot un selecte cànon 
literari i pedagògic. Un cela et fa venir ganes de llegir, ganes de fer i 
de fer-te bones preguntes! I ganes d’anar al cinema, si encetéssim el 
tema! Es veu que la Meryl Streep et pot alliberar de moltes cabòries. 
Sense un cela entre mans, el debat, la reflexió o les proclames sobre el 
fet educatiu serien molt més avorrides, cosa que no hauria estat del 
gust de Billy Wilder, que ens va regalar el seu inoblidable Ningú no 
és perfecte. 

És probable que en Jaume tampoc no en sigui, de perfecte. No hi 
fa res. Si escrivint aquest pròleg se m’encomanen algunes de les seves 
virtuts i competències, encara que vinguin amb alguna petita tara, em 
donaré per molt i molt ben pagat. En aquests temps de postveritat i 
de fake news –Orson Welles en va ser precursor–, us ben asseguro que 
tenir aquest llibre a les mans és com rebre una invitació per anar de 
festa, una festa d’aniversari. 

antoni Poch i comas

Associació de Mestres Alexandre Galí. Terrassa
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PICOTEJADES PEDAGÒGIQUES 

INTRODUCCIÓ

Tenia pensat titular aquest llibre amb dues paraules: Pinzellades pe-
dagògiques. Una pinzellada, en sentit figurat i segons el mestre Fabra, 
és una «expressió viva d’un tret característic».

Sí, d’alguna manera el que trobareu en aquestes pàgines és això: 
l’intent d’expressar un tret característic que ens remet a l’educació. La 
força de la definició, segons el meu criteri, està en el fet que aquesta 
expressió ha de ser viva. I el meu intent ha estat fer vius un seguit 
de trets i compartir-los sense cap altra mena d’exigència amb tots 
vosaltres. No pretenc ni consensos ni dissensos, senzillament busco 
explicar, narrar, dir i, en segons quins moments, mostrar, potser per 
la meva passió pel cinema, que diu poc i mostra molt, algunes coses 
que són importants en l’acció educativa.

Però un dia, a casa de la meva filla Núria i del meu gendre Tomàs, 
que viuen en un poblet i tenen gallines, observava aquestes bestioles, 
que carreguen la fama de no ser gaire eixerides, i vaig pensar que 
potser la seva intel∙ligència rau a fer-nos creure que no ho són gaire i 
poder viure més tranquil∙les, com es diu que passa amb el diable i ens 
recorda Baudelaire en un conte. 

Observava com caminaven i com picotejaven. Avancen a cops de 
cap. Em preguntava com es devia veure la realitat, o el que pensem 
que és real, des de la seva visió, amb aquells cops sobtats però amb 
una certa harmonia –i un músic en podria fer una composició musical, 
potser la meva filla i el meu gendre ho arribaran a fer–, buscant el ritme 
d’aquestes bestioles quan es belluguen i que ens proporcionen moltes 
coses –les que observo no, perquè mai de la vida seran sacrificades–, 
entre d’altres poder contemplar serenament la bellesa dels pollets i 
com en són d’espavilats només sortir de l’ou, a més de totes les pàgi-
nes sobre la bellesa de l’ou, la seva perfecció indiscutible i els debats 
sobre si abans va ser l’ou o la gallina o sobre el misteriós ou de Colom.



16

Doncs observava la seva manera peculiar de caminar i de menjar 
acompanyades dels seus cocorocos, que tant agraden als meus nets, 
que no paren d’imitar-les, i pensava: el llibre que escrius parteix 
d’aquesta imatge. Picoteges pedagogia. Picoteges educació. No hi ha 
regles, només les que governen el relat. Ara trobareu el retrat d’algú 
que m’ha marcat, ara un record que il∙lumina el meu present fins a 
límits dolorosos, perquè molt sovint fan referència a un món que ja ha 
passat i que no recuperaré si no és través de la memòria, o portadors, 
segons la naturalesa del record, ara és l’explicació d’una experiència, 
ara és la justificació d’un principi que sempre m’ha guiat. Ara la 
manifestació d’un dolor, d’una pena, d’una sorpresa o d’una alegria. 
Ara un dubte, ara una rialla. I alguna vegada, però molt poques, una 
certesa. Tot plegat està guiat per la meva voluntat, per la meva neces-
sitat d’escriure, de distanciar-me de mi mateix a través de la pràctica 
de l’escriptura i per poder-ho compartir, si algú s’hi avé. No tinc cap 
pretensió, només entretenir l’hipotètic lector o lectora seguint el que 
deia el director de cine Billy Wilder, que afirmava que una pel∙lícula el 
que no pot ser mai és avorrida. Si al final us ha entretingut en el camí 
de la vida, com desitja Pessoa, o n’he treu alguna lliçó útil, aplaudiu, 
com reclama Puck, l’entremaliat personatge de Somni d’una nit d’estiu. 
I si no, mostreu la vostra generositat aplaudint també i jo em sentiré 
recompensat perquè la meva incompetència us haurà ajudat a ser una 
mica més bons, més generosos en el judici, cosa aquesta molt impor-
tant, ja que no anem gaire sobrats de bondat humana. Només cal llegir 
els diaris o tenir les orelles sense taps per escoltar les notícies o veure 
segons quines imatges pels mitjans audiovisuals.

Estava temptat d’ordenar tot el que he escrit segons algun criteri 
predeterminat per facilitar-ne la consulta, però n’he desistit, perquè 
no crec que les gallines en tinguin cap, de criteri, abans de decidir-se 
a picotejar un gra que troben, algun cuc o, fins i tot, la més feble del 
corral, perquè, a diferència de mi, són animals molt jeràrquics. A més, 
vaig pensar que era massa pretensiós creure que algú podria consultar 
el que he escrit.

Doncs si accepteu picotejar amb mi el que ve a continuació això 
és el que trobareu. Els que em coneixeu sabeu que mai he fet recerca. 
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He participat, això sí, i n’he après molt, en recerques que han fet els 
altres. He escrit relats i reflexions que parteixen de la pràctica. He escrit 
literatura pedagògica, no pas ciència. Soc, com m’agrada imaginar-me, 
un corredor dels cent metres lliures, com a màxim dos-cents. Els que 
fan recerca corren maratons i són pacients. 

Us convido, per tant, a convertir-vos una estoneta en gallines pa-
cífiques que aneu amunt i avall per aquest terreny obert als quatre 
punts de l’horitzó, que és una manera de dir que està obert al món, al 
bé i al mal i a les seves lluites, tan antigues com l’aparició de la nostra 
espècie, i que estigueu atents als depredadors –que no tenen cap culpa 
pel fet de ser-ho, a diferència dels depredadors humans, que sempre 
poden triar– perquè no us donin un bon ensurt. 
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APRENDRE A LLEGIR

Ser testimoni i acompanyant del procés d’un aprenentatge, de la 
lectura, per exemple, és un dels privilegis més destacats que la vida 
ens reserva. Quina va ser la primera paraula que els nostres fills o 
filles van llegir? Quina va ser la primera paraula que vam sentir dels 
nostres alumnes? Per què oblidem aquells passeigs amb els més petits 
quan s’aturen davant de cada rètol i s’esforcen per saber què hi diu? 
Ho oblidem i fem mal fet, perquè la primera paraula és l’inici d’una 
aventura apassionant, d’una il∙luminació que tindrem sempre al costat 
i a dins nostre. D’una epifania, per dir-ho com Joyce, perquè mai res 
tornarà a ser com abans. Entrem per una de les portes de la cultura i 
no podem oblidar que els éssers humans som éssers biològics però, 
sobretot, som éssers culturals, dotats de llenguatge. De llenguatges.

Una tarda passejava per Sant Cugat i vaig sentir que algú em cri-
dava. Era un nen de l’Escoleta, de quatre o cinc anys, no ho recordo 
bé. Se’m va acostar. Em va agafar de la mà i m’estirava per portar-me 
davant de l’aparador d’una gelateria. Em va dir amb aquella seguretat 
de la primera infantesa: «Ja sé llegir.» I per demostrar-ho va assenya-
lar amb el dit una paraula escrita que anunciava una classe de gelat i 
marcant les síl∙labes amb el mateix dit i amb la veu, com si llegís una 
partitura, va dir: «XO-CO-LA-TA.» Em va mirar amb una expressió 
de conquesta absoluta, d’haver pujat tot sol al cim de l’Everest, i jo 
el vaig felicitar amb dos petons. Un cop havia marxat vaig cridar la 
meva dona i li vaig preguntar: «Què creus que diu aquest cartell?» Ella 
va respondre estranyada i sense marcar les síl∙labes: «TRUFA.» Ara 
aquella criatura meravellosa és un jove meravellós que ja deu haver 
après que de llegir no en sabem mai prou, però que ell va començar 
aquell dia i d’una manera molt dolça. 

No em cansaré de repetir que som gent afortunada, els adults que 
acompanyem les criatures quan es van fent seu el món.
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TOTS SOM ESPECIALS

Dins el món de l’educació ens cal ser agraïts. I en tenim molts mo-
tius. Donar les gràcies en una societat que tendeix a oblidar el que és 
més important es converteix en un acte marcat per l’ètica, i fora de 
l’ètica l’educació perd el sentit. Donar les gràcies, per exemple, per 
tot el que ens han ensenyat els nens, les nenes i els joves que en diem 
«d’educació especial» i que al llarg del temps han estat batejats amb 
nombrosos noms, alguns d’ells absolutament condemnables si creiem 
en una societat decent, a més de justa i equitativa. Ens han ensenyat, 
aquestes criatures, que tots som especials, que tots podem aprendre, 
que el que passa és que tenim ritmes diferents i que no tots hem 
d’aprendre el mateix i al mateix temps. I hem de donar les gràcies pel 
regal de la seva inesgotable tendresa, per les seves abraçades càlides 
i bellíssimes, per aquells moments màgics on descobreixes el que és 
essencial, o hauria de ser-ho, en les relacions humanes. I per la seva 
feblesa i aparent fragilitat, mirall de la nostra.

Recordo el dia que vaig llegir al diari que la C, una nena amb sín-
drome de Down que havíem tingut feia temps, vivia en un pis com-
partit. En aquells moments jo era el mestre oficial de ciutadania –dic 
«oficial» perquè tots els mestres ho som, de ciutadania– i vaig pensar 
que seria una bona idea convidar-la a parlar a la classe. Primer de tot 
vaig telefonar als pares per saber com ho veien i ells van respondre 
que molt bé, però que la decisió, és clar, era de la seva filla. 

La C va acceptar la invitació. Va venir una tarda a les tres, molt 
puntual, i es va sotmetre a les preguntes de la classe. Les va respon-
dre gairebé totes, i quan en alguna no tenia clar què havia de dir 
reconeixia sense cap mena de prevenció que no sabia què contestar a 
aquella qüestió. Va ser un dels dies més memorables de la meva vida 
de mestre. Quan vam acabar la sessió li vam regalar un ram de flors, 
i quan tots els alumnes marxaven cap a casa i ens vam quedar sols la 
C se’m va abraçar i es va posar a plorar de tan emocionada com esta-
va i de tants nervis com havia passat. Encara ara recordo la calidesa 
d’aquella abraçada, la porto amb mi per sempre més, com l’aigua de 
mar porta la sal dissolta.


