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EL
DIBUIX

Fer

s difícil trobar avui algú que no esti-
gui d’acord en el fet que l’educació és
una qüestió essencial. Mares i pa-
res, mestres i professors, dirigents

polítics, econòmics, socials, culturals,
etc., i la societat en general coincideixen,
de manera pràcticament unànime, a
l’hora d’afirmar que l’educació és fona-
mental, evidentment per a les persones
que estan en el procés educatiu, però
també pel present i el futur de les nostres
societats. I això pel que fa a l’educació
dels nens, dels joves, dels universitaris o
de la formació al llarg de la vida.

I TOT AIXÒ QUEDA ENCARA més clar quan
es llegeix i es rellegeix Educacionari. Una
invitació a pensar i sentir l’educació a
través de seixanta conceptes”, del profes-
sor Joan Manuel del Pozo. Filòsof, confe-
renciant, especialista (entre altres te-
mes) en ètica i educació, i que no ha defu-
git el compromís polític pràctic, essent en
diferents èpoques: regidor, parlamentari
tant al Congres espanyol com al Parla-
ment de Catalunya i també conseller
d’Educació i Universitats en el darrer go-
vern del president Pasqual Maragall. Sens
dubte, una de les ments més ben poblades
i ordenades del país en el camp de l’educa-
ció, i també en altres temes que hi estan
més o menys relacionats.

EL LLIBRE ESTÀ ESPECIALMENT dirigit a
mestres i professors i a les famílies, però
també a tothom que tingui relació amb

É
l’entorn educatiu de l’escola (universitat)
en l’àmbit del barri, el poble o la ciutat, el
país, les entitats, etc. No és un llibre fàcil
en el sentit d’alguns llibres que avui te-
nen molt d’èxit (no deixeu de llegir
aquest concepte en el llibre) com alguns
d’autoajuda o els que escriuen els de la
moguda mediàtica. És un llibre rigorós,
raonat, intel·ligent, que ens transmet co-
neixement crític sobre l’educació i sobre
molts altres temes relacionats. Té la grà-
cia que es pot llegir o rellegir per parts, ja
que fa referència a seixanta conceptes
relacionats amb l’educació –molt ben in-
terrelacionats els uns amb els altres– i
que, per tant, es poden escollir aquells
que més ens interessin en un moment o
en unes circumstàncies determinades. A

més, l’autor té l’encert de proposar-nos
quatre possibles itineraris de lectura,
complementaris, a partir de quatre eixos
o categories: emocionalitat, integralitat,
professionalitat i verbalitat.

ES FA MOLT DIFÍCIL DIR quins són els con-
ceptes més importants que caldria llegir,
perquè tots ho són i perquè dependrà molt
de cada persona i de la seva relació amb
l’educació (cal llegir, sens dubte, els con-
ceptes mestres i professors i famílies), així
com els dels interessos concrets en un mo-
ment determinat. Des del meu punt de vis-
ta, estant d’acord amb l’autor en el fet que
s’ha d’entendre l’educació “com l’impuls
que les persones donen al creixement d’al-
tres persones per orientar-les cap a la mi-
llor tria, sempre lliure de possibilitats d’au-
toconstrucció, sobre la base de la relació
amorosa i en el treball sobre els valors hu-
mans i socials”, em sembla clar que con-
ceptes com ara educació, llibertat, con-
fiança, amor o valors són essencials. Si
l’educació és l’ajuda a l’autoconstrucció in-
tegral dels homes i dones en llibertat, vol
dir educar-los simultàniament en quatre
eixos o aspectes: el coneixement crític i la
racionalitat (o intel·ligència que raona); el
sentit del bé i del mal, l’ètica, la moralitat,
la dignitat; la necessitat i la voluntat d’arti-
culació amb els altres, la sociabilitat, l’hon-
radesa, la bondat, el bé comú; la sensibili-
tat, les emocions, la bellesa. Aquí tenim,
doncs, un bon gruix de conceptes per
aprofundir. Sense oblidar-nos mai, a més,
que, tot i la necessitat d’utilitzar adequa-
dament els nous mitjans tecnològics de
què es disposa, la lectura, l’escriptura, el
càlcul matemàtic, el diàleg amb argumen-
tació, l’educació en la sensibilitat ètica i es-
tètica són elements totalment essencials
per avançar en una educació adequada.

Educació

TAMPOC PODEM
OBLIDAR ELS NOUS
MITJANS TECNOLÒGICS

Professor d’economia
aplicada, Universitat
de Barcelona

Antoni Soy

La lectura, l’escriptura,
el càlcul matemàtic,
el diàleg amb
argumentació,
l’educació en la
sensibilitat ètica i
estètica són elements
totalment essencials
per avançar en una
educació adequada

e tendències ben poc necrofíliques, no
em puc estar, però, de fer cada any

balanç de morts de les darreres setmanes,
a l’hora del retorn o rentrée. Hauria volgut
parlar in extenso de tres persones que han
travessat la ratlla i que coneixia personal-
ment. Peret, el clàssic de la rumba catala-
na, em resultava molt proper perquè fa
molts anys que em sento fill adoptiu de
Can Lluís, el restaurant que ara porta la fa-
mília del Ferran i la Júlia, al carrer de la Ce-
ra. El Peret i la colla de gitanos del Raval
eren una part dels enigmes màgics de la
casa. Més tard, quan la notable escriptora
sitgetana Cèlia Sànchez-Mústich –notable
com a poeta i com a novel·lista– va escriure
el retrat de Peret, tan farcit d’hores i hores
de conversa de la neboda amb l’oncle, tots
dos amb càrregues íntimes de melodies,
vaig saber que Peret era molt més que una
anècdota i sí un homenot de gruix, en el
cor d’una cultura massa desnerida.

L’altre, en Jaume Vallcorba, l’editor amb
qui ens vèiem, any rere any, a la Frankfurter-
buchmesse, i els darrers onze anys a Ma-
drid, jo l’havia començat presentant com a
poeta, als cursos d’estiu de Rosa Sensat per
a mestres. En Vallcorbaplana –escrivia així
el seu cognom– havia sabut connectar amb
mestres savis com ara Martí de Riquer i ens
ha ajudat, i com!, a descobrir les aporta-
cions definitives de la literatura en alemany
del segle XX, o dels Essais de Montaigne.

Quan ja havia tancat el comentari, em
sobta la mort de Manuel Serrat Crespo, a
qui coneixia quan compartíem pis, des d’as-
sociacions d’escriptors complementàries, a
la cinquena planta de l’Ateneu Barcelonès.
El coneixia també com a poeta, com a mag
de la paraula –Maruyme, diario de un viaje–
o per les traduccions de Daniel Pennac,
Cocteau, Le Clézio (i cinc-cents més) d’en-
tre els quals em quedo amb Los cantos de
Maldoror, de Lautréamont. Un Manuel que
ja s’havia salvat un cop de la mort i que va
ser l’altre jo de la persona que l’ha fet més
subtil, més misteriós, més entremaliat, més
homme revolté més “rebost de rostres, de
sons, de matisos”, més pare, més referent
universal i síntesi de sensibilitats massa
oblidades: em refereixo a la també escripto-
ra, de Benín, Agnès Agboton. Aquest Cheva-
lier de l’Ordre des Palmes Académiques de
França, ¿ha rebut els reconeixements i els
honors que es mereix dels responsables
polítics de Barcelona i de Catalunya?
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I ara tu,
Serrat!

La columna

Ignasi
Riera


