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Tenim un sistema educatiu que produ-
eix cada any al voltant del 30% de fra-
càs escolar en l’educació obligatòria;
que té un dels índexs més baixos

d’alumnat que acaba els estudis en les etapes
postobligatòries; que continua sense reduir sig-
nificativament les desigualtats educatives; que
encara percep la formació professional com
una via de segona categoria i que segons l’infor-
me PISA assoleix uns resultats molt decebe-
dors en la franja de l’excel·lència. En definiti-
va, un sistema educatiu que ha de millorar mol-
tíssim tant la seva eficàcia com la seva
eficiència.

DAVANT D’AQUEST PANORAMA SEMBLA IL·LÚS demanar
a la futura llei d’educació de Catalunya que so-
lucioni tots aquests problemes a base d’una nor-
mativa legal. Les lleis d’educació, malaurada-
ment, tenen els efectes que tenen; poden pro-
duir petits canvis organitzatius i de tipus
reglamentista però no hi ha cap garantia que
provoquin transformacions substantives del
sistema: la cultura educativa dels docents, dels
administradors, de les famílies, etc. Cal, a banda
de la llei –que pot ser molt valuosa però que di-
fícilment sacsejarà el sistema–, que ens plante-
gem un canvi de paradigma socioeducatiu, és a
dir, un nou plantejament pedagògic i de compli-
citat social envers l’educació dels nostres fills.
Hem de passar d’una pedagogia líquida (per dir-
ho en termes de Bauman) a una de ben sòlida
per vertebradora i exigent encara que no pas
per rígida o autoritària. S’han acabat els temps
on tot es podia fer o demanar que es fes a l’esco-
la. Ara ens cal un sistema educatiu caracterit-
zat per l’exigència, la fermesa, la voluntat i el
compromís de l’estudiant, pel rigor, la coherèn-
cia i la modernitat científiques, per la fidelitat
al país, l’aposta pel futur i la confiança.

UN SISTEMA EDUCATIU QUE APOSTI per la confiança
en la seva gent i en el país ha de ser un sistema
que reconegui, desenvolupi i faci ressaltar el ta-
lent dels seus alumnes. No només el talent ex-

cepcional, que també, sinó tots i cadascun dels
talents, explícits o potencials, dels nois i noies.
Ser talentós no és sinònim de ser alumne super-
dotat. Els estudiants d’altes capacitats inclouen
els superdotats però també els talentosos, i
aquests tant poden excel·lir pel talent que de-
mostren en una matèria o habilitat concretes
com pel que mostren en més d’una al mateix
temps. Per un simple càlcul de probabilitats,
d’alumnes talentosos n’hi ha arreu. Llavors,
com és que el sistema educatiu català no els
identifica, no els reconeix, no els fa destacar?

SEGURAMENT LA MAJORIA DELS NOSTRES professors,
inspectors, administradors educatius, fins i tot
bona part dels serveis educatius especialitzats,
no es troben preparats per identificar, acollir i
donar una resposta adequada a les necessitats
educatives específiques dels alumnes talento-
sos. Aquesta situació no pot continuar. Com a
país no ens podem permetre malbaratar el ta-
lent de la nostra gent, dels millors joves, només
perquè tenim una escola mal preparada per re-
conèixer-los a temps i per esperonar i promo-
cionar el seu potencial. Un sistema educatiu ve-
ritablement equitatiu és aquell que ofereix les
mateixes oportunitats educatives per a tothom
i compensa les desigualtats dels seus alumnes
per raons socioculturals però, al mateix temps,
també és capaç de fer emergir tot el potencial
dels nois i noies acompanyant-los en el seu pro-
cés d’esclat i perfeccionament dels seus talents
tot garantint que puguin arribar al màxim de
les seves possibilitats.

LES ESCOLES, LES PÚBLIQUES I LES CONCERTADES, han
de disposar de suficient autonomia organitzati-
va per poder acollir de manera pedagògicament
eficaç les demandes d’atenció específica de tots
els alumnes talentosos. Han de disposar signi-
ficativament d’autonomia organitzativa, cur-
ricular i de gestió del personal docent. No ens
podem permetre ni un dia més el luxe que el
nostre sistema educatiu ignori el talent en lloc
de promocionar-lo.

Enric Roca Casas Coordinador general d’Edu21 (www.edu21.cat)
i professor de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB

Perunaescoladeltalent
“Per un simple càlcul de
probabilitats, d’alumnes
talentosos n’hi ha arreu.
Llavors, com és que el sistema
educatiu català no els
identifica, no els reconeix, no
els fa destacar?”

AquellmatídelaprimeraPasqua

Lloat sigui Déu! Un any més
arriba la Pasqua Florida, el
diumenge que tanca la Set-
mana Santa i obre els nos-
tres cors a la joia cristiana
de la resurrecció. Sant Pau
ens diu que si Crist no ha-

gués ressuscitat, la nostra
fe seria vana. Jo penso que
no. Avui dia, el que resulta
va és especular sobre el fet
històric de la resurrecció
de Crist. Va ressuscitar de
debò o va ressuscitar en el
cor dels apòstols, atemorits
i acovardits pel fracàs de la
creu? La veritat és que no
ho sabem. No hi ha cons-
tància històrica de la resur-
recció de Crist. Però n’hi ha
–i molta!– de la resurrecció
dels apòstols. I amb això en
faig prou. Al capdavall,

Sant Pau –o Pau de Tars–
no va conèixer –personal-
ment– el Crist. Ni abans ni
després de la hipotètica re-
surrecció. I, en canvi,
aquest desconeixement no
fou obstacle per “apoderar-
se”, com diu ell mateix, “de
la ment de Crist” i escam-
par la seva predicació als
gentils (una paraula més
escaient que pagans, car-
regada de connotacions ne-
gatives). Tinguem, doncs,
la gentilesa de ser correctes
amb tothom, atès que la fe

no és sinó una gentilesa de
Déu: un do, per ser exactes.
No és un premi a la nostra
bondat, sinó una demostra-
ció de la bondat de Déu.
D’altra banda, no oblidem
que la salvació no depèn de
la fe sinó de les obres. Con-
cretament, de les bones
obres. I de les bones obres,
ningú en té l’exclusiva. Són
bones les que suposen un
bé i són dolentes les que
comporten un mal: als al-
tres. El propi bé, en aquest
cas, no compta. Com tam-

poc compten les bones in-
tencions ni els bons propò-
sits. De bons propòsits, se-
gons la dita, l’infern n’és
ple. D’aquí ve, suposo, que
el responsable de torn deci-
dís tancar-lo. Un cas clarís-
sim d’overbooking, la pa-
raula més estimada (i se-
gons com, més temuda)
pels hostalers. Aquest pro-
blema d’ambivalència, el
cristià no el té. El seu cor
està sempre obert. Com el
sepulcre de Jesús, aquell
matí de la primera Pasqua.

EN DIRECTE

Canvi
d’aires
a Ciutat
del Cap

No fa gaire, un amic meu
se’n va anar a cal barber, a
Ciutat del Cap, Sud-àfrica.
“És la primera vegada que
tallo els cabells a un
blanc”, li va etzibar el per-
ruquer tot esgrimint en
l’aire tisores i navalla. Va
cobrar-li el doble del que
requeria als clients ne-
gres. “És que tallar els ca-
bells d’un blanc és més
complex”, es va justificar.
Un altre amic explica en el
seu blog de viatges que a
l’Àfrica del Sud ha vist
molts pidolaires blancs de-
manant caritat a les vore-
res de ciutats negres. Es
veu que, a l’hora de trobar
feina, el color cafè té més
sortida que no pas el color
neu, encara que s’esgri-
meixin pitjors qualificaci-
ons. Després de segles
d’apartheid la situació
s’ha invertit: la discrimi-
nació positiva impera a
Sud-àfrica. El valuós llegat
de Nelson Mandela corre
el risc de dissoldre’s en el
no-res. El vell president va
saber contenir la ira des-
prés d’haver consumit
mitja vida a la presó. Si
s’hagués abandonat a la
revenja, Sud-àfrica no po-
dria presumir, probable-
ment, de ser, encara, la de-
mocràcia més gran del
continent. Mandela va fer
fàcil l’impossible: la recon-
ciliació entre tons de pell
diferents, enfrontats a
mort durant generacions.
Va vèncer l’odi i va esdeve-
nir icona de la pau. Els nous
dirigents sud-africans fari-
en bé de no dilapidar el lle-
gat d’un savi. Però diuen
que al controvertit Jacob
Zuma, nou home fort de
l’escindit Congrés Nacional
Africà de Mandela, li agra-
da taral·lejar ara la cançó
del temps de lluita contra
l’apartheid Umshini wami
(Passa’m la metralladora).
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