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Ha començat un nou curs i la música
ens sona coneguda: una lleimolt im-
portant que s’ha d’aprovar; una
vaga convocada com a resposta;

nous informes que ens alerten dels precaris
resultats dels nostres alumnes de 15 anys en
comparació a les societats del nostre entorn;
més barracons quemai; alumnes nouvinguts
que encara no s’han pogut escolaritzar; noves
provatures de recursos d’acollida marcades
per la improvisació, continuació un any més
del ridícul CAP com a formació inicial dels
professors de secundària, etc. Un nou curs i,
lamentablement, res de nou.

TANMATEIX, ENEDUCACIÓQUIANYpassa anyno em-
peny, donat que cada curs perdut costarà bous
i esquelles recuperar-lo en forma de ciutadà
educat en la responsabilitat, l’emprenedoria o
la impregnació de valors sòlids. No només es
tracta de dotar-nos d’unmarc legislatiu adient
a les demandes dels nous temps sinó, sobretot,
de ser capaçosd’endegarunprocés reflexiuque
ens porti a un autèntic canvi demodel educa-
tiu. Ja no ens serveix l’actual. Els resultats, en
tots els fronts, resulten, permolt evidents, es-
candalosos.Hemde ser valents i, enaixò, fidels
a la tradició pedagògica del nostre país.

TOTS, COMENÇANTPELS PROFESSORS universitaris,
hem de fer autocrítica. Una autocrítica sin-
cera que consideri sense embuts on ens hem
equivocat. No podem confondre els nostres
anhels i il·lusions de com hauria de ser l’en-
senyament amb com ha de conformar-se en
forma realista al segle XXI. Actualment, no
podemmalbaratar el talent –tots els talents–
de la nostra gent.

AIXÒVOLDIRQUEHEMDEFOMENTARunmodel peda-
gògic que sense renunciar gens a l’equitat del
sistemaofereixi l’oportunitat d’excel·lir a tots i
cadascun dels alumnes que ho poden fer. No
oblidemqueCatalunya és a la cua en excel·lèn-
cia educativa. Comho podem fer això? En pri-

mer lloc, deslliurant-nos d’una bona colla de
prejudicis anacrònics. Per exemple: aquell que
postula que l’aprenentatge s’adquireixmitjan-
çant l’activitat i que, sovint, s’ha acabat conver-
tint en el fer per fer. Per contra, l’aprenentatge
autènticament valuós s’assoleix mitjançant
aquelles activitats que benplanificades condu-
eixen al domini del coneixement.

UNALTREPREJUDICI: S’HAD’APRENDRE tot passant-
ho bé. Això ho hem de substituir pel principi
que tot guany o resultat d’aprenentatge adqui-
rit mitjançant l’esforç produeix una gran sa-
tisfacció. Per tant, hem d’educar la voluntat
més que no pas guiar-nos exclusivament per
l’interès de l’infant, car no tots els seus inte-
ressos ens conduiran al desvetllament del seu
talent o talents. També ens cal construir un
currículum i una didàctica d’aula que, amb el
recolzament de les tecnologies de l’aprenen-
tatge i del coneixement, canviïn l’actual orga-
nització dels nostres centres,massa centrada
en l’agrupació dels alumnes per la seva edat
cronològica i en la norma invariable d’un sol
grup per aula, un sol professor, una matèria
per hora i un llibre permatèria. Aquest pervers
i ineficient sistema s’ha d’acabar.

ÉS LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ DECatalunya la que
pot introduir aquest canvi dementalitat? Ens
temem que no,malgrat l’existència en el pro-
jecte de llei d’aspectes que avancen en la bona
direcció. Ens calen uns plans de formació ini-
cial i contínua del professorat molt més exi-
gents que els actuals. També resulta primor-
dial disposar d’una administració educativa
que trobi fórmules per relligar la carrera do-
cent amb uns incentius que reconeguin els
esforços professionals innovadors i no només
l’antiguitat en el sistema. Si ara no estem a
l’alçada, Catalunya continuarà perdent llocs
als rànquings i, al mateix temps, s’allunyarà
d’aquells anhels i objectius de millora i
d’excel·lència que, com tota nació, té dret a
ambicionar.

Enric Roca i Casas Coordinadorgeneral d’Edu21 i professorde
laFacultatdeCiènciesde l’Educacióde laUAB
www.edu21.cat

Canvidemodeleducatiu
“Nonomésestractade
dotar-nosd’unmarclegislatiu
adientalesdemandesdelsnous
tempssinó,sobretot,deser
capaçosd’endegarunprocés
reflexiuqueensportiaun
autènticcanvidemodeleducatiu.
Janoensserveixl’actual”

“...laplenituddeladerrota”

Ja famolt de tempsque
moltes de les nostres espe-
rances col·lectives s’han
vist –almenys temporal-
ment– frustrades. I, per
tant, en descriure la situa-
ció política del país fem

servir paraules força grui-
xudes. De vegades, són
fruit de la confiança de
parlar entre amics; d’al-
tres, de lamigradesa de
l’anàlisi i del vocabulari; i,
massa sovint, del gust
malsà de recrear-se en les
pròpiesmisèries.

Sens dubte, tots podem
entendre la temptació de
descriure la situació del
país com un veritable
“desastre nacional”, però,
simultàniament, també
és convenient recordar

que aquestamateixa ex-
pressió fou escollida pels
impulsors delsQuaderns
de l’exili per referir-se a
la guerra de 1936-1939 i
a la dictadura feixista es-
panyola.

No pretenc pas qüestio-
nar el dret d’usar el lèxic
que cadascú consideri
més oportú, però potser
convé recordar que l’abús
a l’hora de fer servir de-
terminats conceptes pot
acabar erosionant-ne el
contingut. ¿Si la situació

actual és de “desastre na-
cional”, aleshores com
hauríemde qualificar els
esdeveniments de set dè-
cades enrere? Així, per
exemple, caldria tenir ben
present que, tot recor-
dant lamort d’Andreu
Xandri i tots els altres
companys caiguts en
combat durant la guerra,
RaimonGalí afirmava que
“en la plenitud de la der-
rota i de l’oprobi també
l’hemdesitjada nosal-
tres”. I, en aquest sentit,

em sembla que ningú go-
sarà dubtar que, afortu-
nadament, en elmoment
present, a cap de nosal-
tres no ens cal desitjar la
mort, perquè estem a
anys llumde la plenitud
de la derrota.

En definitiva, en les cir-
cumstàncies actuals hau-
ríemde defugir els barro-
quismes estètics, i els nos-
tres discursos haurien de
ser tan reals, tossuts i pre-
cisos comels fets que pre-
tenen definir.
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Salvar
Madrid

Enric
Vila

Es va introduint en tertúlies
i diaris i em faporqueaviat
es convertirà en la cançóde
la temporada,en l’adapta-
ció local i folklòrica de la
demagògia que la crisi
està generant a tot elmón.
Hemde salvarMadrid,
aviat ho sentiremdir a
tort i a dret. Tornarema
escoltar discursos sobre el
nostre seny i la nostra ca-
pacitat de treball; torna-
remaparlar d’estadistes i
de l’Espanya gran. Es dirà
que, ara sí, és l’última ve-
gada, i salvaremMadrid
comCambó el 1919, com
Companys el 1936, com
Sardà als anys 60 oPujol
als anys 90. Ami, tot això
de salvarMadrid em re-
corda aquells intel·lectu-
als convergents que tres
dies abans del tripartit
deien que calia salvar el
PSC. AMadrid fa segles
que estan salvats. Ara han
estiratmés el braç que la
màniga, perquè quan vius
dels diners dels altres no
ve d’un pam i fas excessos,
comels han fet a Londres,
París i NovaYork. Però la
necessitat famiracles. De
vegades, fins forja reali-
tatsmillors. Aquesta crisi
té un valor educatiu cab-
dal que s’hauria d’assu-
mir: l’economia s’enfonsa
si no es treballa, no es pot
viure de l’aire. Així doncs,
jo seria partidari que la
lliçó s’aprengui i que aquí,
i a tot elmón, la festa la
paguin els qui l’han gau-
dit. Ja séqueésdifícil i
que, per complicar-ho,hi
haSarkozy,Brown,
Obama iZapatero.Peròels
catalans tenimunares-
ponsabilitat: aquesta crisi
vaa favordelsnostres va-
lors i delsnostres interes-
sos.Tenimeldeuredede-
fensar-los.Nocal patir tant
perMadrid, treballant se’n
sortiran.Déués català.
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