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' PERSP(:TIVES OC L'EDUCACIÓ EN El mON D'AVUI 

Aquest document,de b2se per al sogun claustre del SCV,s'estructura 
i'acord amb o~s_ següeht.~-~?.P...?.r.,!:Q._tg:. 

I.- 0e'senvolupament,història i educació 

II.- L' educació lligada al.::. nous camins dels homes 

III.- L'educaciÓ lligada als nous risc.a dels homes 

.- Dese·nvolupament,histÒria i edu:.:acaiÓ 
,-
' Ocs de sempre els hom~-s han anat desplegant el ventall dc les seves 
iques es a mesure quo les anaven realitzant en <o;L seu contact3 umb la terra que 
ls suporta i amb el Déu quo els crida.Hom pot dir que la història assenyala les 
ites del deser.valupament prograssiu de lGs potencialitnts de l'home i que al ~ntit 
0 1~ histèria os el sentit del desenvolupament de l'home. 

-Al llarg de la seva vida, tota persona va dGsplegant-se en tot el seu 
~lor,va arrelant les sev8s potencialitats on la situació material que li ha tocat 
e viure i va desenvolupant-se a 1 1 hore que contribueix- al desenvolupament de tots 

de tot el que l'envolta. 

EGucar significa ajudcr a realitzar-se,ajudar l'home en potencia que hi \11 ~ 
n dins de ccda infant a mar esdevenint real, vol dir ajudar al desenvolupament de 
~ pcrsonclitnt .. L 1 oducociÓ os , donç, unn contribució al desenvolupament do ,11 home 
ofal qúe lliga la cadena de l'hurrcnitat. 

/ 
Per aixa, deSenvolupament i educaciÓ son dos mots germans. 

P~Qj.xg l' educa.z~~-~.f.!~_c.2.!!-~E.~~~S ~A._ ~J __ .,de:senvo lupamen t de~ ,l} __ DQffi§,,.c?.Q 
n mamant concret de le seva ti. stòria. 
-~,~-----'--~---· .. ·-··-,-~·••---<'·'""'" ~ 

(_ · L.J ... Lebret En rccorrer ràpidament la història de la terra, 

Alain Birou 

Erich Fromm 

la història de la vida,la història de la humanit3t,se'ns 
imposa el pens:ament que,en el pld primitiu on presidHl. l'u-

' nitüt,la terra era oferta a tots els homes per tal que,.en 
l 1 nmor i en l'ajuda mDtua,exercíssin sobre ella llur domini 
en vista a una obro constructiva •. 

Els pensadors s~mblen bastant mal equipats 
conceptualment per a interpretar i desxifrar el futur de 
les societats.Però ,en la vidn dels pobles i en la voluntat 
o l'a spin.ció de l8s massss, veiem que hi ho un dinamisme,. 
unn empenta vital,un esforç continuornent renovat i incre
mentat por a dominar la natura ••• 
••• donem-li el nom que volguem:progrés,avenç humà,desen
volupamen:;,de qualsevol forma es un fet·,i aquest fet ha
emergit -dJ For1nes diversos en lo consci8ncin cie tots els 
pobles del m~n. 
I es quo ~l desenvolupament eS esencinlrnent i en primat lloc 
un movim8;1t de_ tots i de cadascú per n un millor acompli
ment dols homes en societat. 

Lu rc3litzBci6 de ln persono eS duto a terme 
per lo re.·üitzoci6 do lo personalitat tot::!l d8 l'home,por 
l 1 express_~~ octivo dc les seves potencialitats omocionz!ls 
i intol.l.;ctuols.Aquustcs potencialitats só'n P.rcsents en 

' " ' .... ,.. tothom,pe~o nomes esdevcnon reals on lo mnsuro en quo son 
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oxprcssa·-jGs.Altrcment dit, lo lHbertut positiva consisteix Gf'l 
1' <OC t i vi t:l t espcntònia ds- la personn to ttü i in t-.c~gr;:;dn. 

Educar vol dit njudor l' infwnt .1 fer ro2li tat 
les sc~ves pot8nr::ies.r el c:::mcaptc oposat do l•rxlucociÓ és lo 
manipulcció ••• 

II.- L'educDciÓ lljoada als nous camins dGls homes 

• ¡, 

Educar vol dir ajudar l 1 infnnt n fer reolitot les sGves potGncies,hem l 
dit,i afegim ara:njudnnt-lo a i:l.!:'telnr-los on la situ.::ció on qu8 viu.Es o dir,l'edu-' )\E-
cació e$ la tnsca d'ajudar l 1 infnnt u fer realitat el que duu o dins d'ell mateix 
confrontant-ho amb la sitm:ciÓ real quo viu. 

LI educ<.:lció, aportaciÓ ol des•mvolupoment du l'home, h<J. d'eSser plantejada 
tenint an compte quins són els comins ~n què es desenvolupa actualm(mt l'hcme,te
nint on compte cop o on oriento en l'actualitat el seu impuls do creixença, tenint 

{ en co~np te quines noves po ss i bili tots han sigut obertes ol seu Gesenvolupo.men t. 

Les bascs do partença més significatives dGl mÓn actual so"Íl les següon'ts:·· 

e 

1.w El domini dG lo notur?,cada dÍa més evident,que permet de fesoldre els prc
blemos do la supervivoncia: 

Vadim 
Ardatovsky 

La humanitat comença a esdevenir conscient 
de les sevGs im~enscs riqueses i de los seves possibili
tats d'explotaciÓ.Si aquests recursos son utilitzats con
voniontment,hom podria alliberar _:efinitivnment el poble 
de molts paisos subdesenvolupats da la fam i dc lu malal
tía, .• Si la humunitat fn una cridn ol seu propi geni i pen
sn a utilitzar als recursos de què dispcsc,podr~ realitzar
se plenoment;i això e escala universcl,perquè ·ha sortit ja 
dels l{mits d'atrncciÓ de lo terra. 

2.- Ln tecnificaciÓ,quo escurço el temps de trobnll i en redu\Uix les Servituds, 
esdevG un estri d' <:~lli bc ramEnt de- l' cnergHJ humona que pot oricnter-se a la 
rerüitznció de· noves tesques en la lÍnia d'une mcjo~ realitzaciÓ de les ¡:~er-
sones: 

.-... 

tamos dodicoble <:::. les tosques do l 1 ordennciÓ democrutic<i de la- con
vivtncia sooinl 
temps dedicable e lo formació personal i a la prapnració per a l.'au
togesÜó. dels afers d8 la ·pr~ducció. · 
temps dedicntYle a las aficions i als interessos personals, a 1 1 apra-· 
fundiment en la comprensió de les coses, dels fats i dels homes. 
temps m8s hum~,en una paraula. 

3.- El'neixement d'una moral"prospactiva",centrnda en 1 1 esforç de garantir el 
futur i de fer oquest futur més hum~.Una moral menys feta de normus hnreto
des des de sempre i mós feta d 1 obertura c<J.p al demà. 

Jeon Fourns- La crisi actual de la moral ans <:~pareix com 
tié uno etepc de transiciÓ dels mecnnismes inconscients(ins

tintius i tr<:!dicionals)cls mec<:~nismes conscients(-ln raó 
i la consciència personal) ••• 

••• els nous problemes que hn crcct la sus
tituciÓ Ccü medi natural pel medi t8cnic sÓn insolubles 
per l'instint que està fet a la mido dol medi natural ••• 

4 • ...: El reflex d 1 oqucsta novn ~or<:ü, filL3 de 1<:~ vida humana en un medi tecni
ficat, en uno grnn sume dlcsforços J'orgonitznció rncionrJl i da pl-anificn
ció del dosonvnlupomcnt futur do la comunit;:¡t ,unn nova forrr.o de vida QU'.J 
crido el millor que hi t-,8 en cntloscú ,1 un esforç int<ü.ligent per <J con:>
truir amb els altres, 

~·. 

( .,-. .•. 
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s.~ Unn consciencia,qua 2s desenvolupa d{a o d{o,de la neccssit~t personal 
dG pcrticipor an l~<:>..venç de la comunitat i de l 1 olienaciÓ,quan es pro
dueix, d 1 oques t<J par u::ipGcié, 

Erich Fmrrm NomSs es uno econom{o planificoda,on la 
q:.Jnl tot:. L:! nnciÓ hagi dominet rEtcionolmont los for
C8S oconÓmiques i socinls,l 1home pot compartir les res
ponscbili tots i emornr ln intel.ligencia creodor<1 en 
ol sou treball.El que importa es que sigui rGtornada 
a l 1 homo l1cportunitnt d'una octi·;itat a.uténtica,que 
els fins do la societat i els seus esdevinguin idén
tics •.• 

• •• hem do substituir la mnnipuloció dels 
hçmes per una coopcrnciÓ activa i intel.ligent i col 
estendre Dl principi del govern dol poble, pel poble 
i par al poble •••. 

1 Tot oixó que hom· dit ho cnta esboss<.mt una nova im::s.tgo d8 1 1 home,ln 
t imatge que L:nim nl davant, lluny, per construir, perb unB mica configurada en la p·ri-· mera cel.luln de cndosc.ú-r+o.ts --aqwest&· son~e-ls .. nous· camins· dels· homes, ols·· cnmins··no-· ·· 

oberts encnro,els camins por als que ho de dotar l'educaciÓ d'avui. 

III.- L'nducaciÓ lligada als nous riscos dels homes 

Fins uquÍ hem parlat dels nous camins da desenvolupament que son oberts cta'vont els homes d~avui.Aro bê,ens cal entendre molt clarament que totes les situo
cians -i los tcmdencies dels homes son quelcom d'ambivalent, que de l'expansió a ln 
regrGssiÓ només hi ha una pcre·t de pnper, que las frustracions fnn neixer el mal, que 
totn construcci6· engendra destruccions.,. 

Tots .:Jquests fets ens obliguen a ser conscionts de qye el descnvolupn
mont do l'home topo amb obstaclos que ha de supornr si vol continunr;obstnclcs con
cr8ts,que .. hom voldria oblidor dL vegndes,però que estan al mig del cnmí i quo DXi
gcixen unn lluita molt concreta par tel que tats els homes puguin continunr el seu 
camí cunjunt .. 

Tots nquests obstacles, tomt:Jé fan part de la situació real dels homes 
d'avui, fan. pert du la baaó Ce. partença amb què hem de comptar per a la construcció 

Cel ¡nÓn_~ de.l'home.Per aixó l'educació ha dè ser orientada tambG en el camí de la 
superac~o d'aquests obstacles,h2 de dota~ de la clarivid~ncia necessària i de la ca
pncitat d'afrontament que caldrà per a marxar avant. 

Els obstacles, evidents o impl{ci ts, que defineixen la si tuaci.Ó. present 
dels homes són els següents: 

1.- Els. excessos de la tecnocràcia que intenta de reduir l'home e quelcom d'a
daptable n les mèquines. 

Heleno Snña 

Edch Fromm 

Un factor essencial ha contribüit a ·tvtalitzar 
l'alienació de l'obrer eb el pla social!la trans
formaciÓ i complicaciÓ dels modes tècnics de pro
ducció ••• 

••• la producció he arribat 8 un nivoll 
tècnic generalment inaccessible els aoneixemonts 
de l'assalariat mitjà ••• 

• , • la producció hi3 esdevingut"miste
riosa", "incomprensible", "màgica11 .obra ·de l'home, 
malgrat tot,aquesta producciÓ no fa,n efectes im
mediats, altra cosa que subratllnr la radical in
significànciz de l'home enfront el cosmos t8cnic 
que l' envo.l to ••• 

Només ens snlv~rñ l'apariciÓ d'un nou 
home cnpaç d'utilitzar les seves forces t~cniques 
en profit de l'home i no utilitzar l 1 ho~e ol ser
vei de las casos. 
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La for-ma globa2. d' crç¡_¡~,i tzociÓ do la societat que os manta sobre lo base 
t·~cniCo da lo producció és el lloc des delquol es dónc une segona empenta 
quo ac!:lba • ..;J despl;:¡_çar 1 'hame~Aquestn segona Gmpenta es realitzo per etapes: 

-en primer llcc,la burò~=acia pren ol lloc de regulador 9e la vida col. 
lectiva,imposDnt-li un ritme que,oncara que os ciontificament estudiat 
i imposat,no és el de l'home concret 

- en segon lloc,a l'home amputat do les seves mani§ostncions socials bà
siques, és a dir,el treball crtwdor i 1 1 oriontociÓ dcmocròticc. del seu 
csforç,li és proporcionada una personalitat pre-fabricada que susti
tuaix l~ sav~ perscnalitat rcal:a través de tots els mitjnns dc difu
siÓ,la propago.ndD co.;l sistemb i la publicitat comercial bombardegen 
l'home proposant-li contínuament ndhesions,accions,compros~ .. quan en
cara no hn tingut t3,ilpS :J'nssimilnr les soduccions do lo vigÍlia. 

- cl'oquostu menura,scl enmig d'unn multitud~l'homo vn fent allÒ que la 
mGquinn, t8cnico i t·urocrhtica • espero d "ell; va oblidant-se de qui es 
ell i on rostc. tan satisfet perquè arriba o. crGurc que és n¡jf, hombre 
moderno,jovon,i dir6mico,;¡orque usa camises IKE". 

Evidcntmunt,oquest procés, cec i incontrolat, ens mena ~el camí de lo nega
ció t"é)·rson<~l i col.loct.ivo dc l'humà on nom de ••• ,da qu"ò? 

... ' ·"!··. 

AndrÓ Gorz ••. jugnr sobro les necessi tnts dc consum passü; 

Erich Fromm 

i individual, proposar modes de satisfacciÓ cadn vegadn més 
complicats i sofisticnts,impulsnr lo n~cessitnt d'·evasió, 
vendre els mitjons d'oblidar les pressions de l'organitza
ció irdustri8l,els mitjans por a somniar-so hum~,perquè 
no és possible de fer-se hum~ 1 nmb l'npropisciÚ do símbols 
d'humcnitat prefabricnts ••• 

L'home modern s'ha alliberat dols lligams ox-· 
terns quo quo l'impedien do pensar i fer el quo li sem
blavn.Podrio ser lliure i obrar d'acord amb lo seva volun
tat si sobio el que vol, e~ que penso i el quo sont.Perè 
no ho Süp.Es sotmet o unes autoritats cnònimes· i ndoptó. 
una pcrsonnlitat que no és lo seva. 
Com més ho fa,més feble s¡;¡ sont,mós forçat es. veu a sot
motrc's.malgrnt una certa nparen9a d'optimisme i d 1 inicia
ti'va,l1 home actoal se sent superat por un profund senti-· 
mont d 1 impòncia quo l'obliga a contemplar los catàstrofes 
quo s'ac~ston com si estigués parnlitzct. 

3· •. - Aquests dos abs tac los, lo tecnocròcin i la burocdiCia, es' rovostoixcn, com to
tos les construcci::<ns quo la historia ens mostra,dc grnns idees i do grans 
justificacions,és a dir,do grans. nngonys la.mnnifestació practica dels quals 
Ós molt evidÒnt quan,on ols moments dc l'afront8mont,npareix l'autèntica 
corn de l'opressiÓ política amb tots els seus tapobrut's legals. 
En definitiva, vull dir oue,ols dos obstoclos esmentats més umunt,s'hi afe
geix ol fet do quo tenen uno tendència irreprimible D institucionalitzar-so, 

·a logolitzar-so,o sontificnr-so,a justificar-se amb grans roons(giobuls p 
plens d'aire), i tot uix~ por o amagar els interessos roals quo són n lo bo
se. ç.le _llur naix .. l}ça: ol d:Jmini, ln _pr8dominnnçn, 1 "afirmació fUcil ••• 

4.- El darcor obstacle quo ha suscitat aquesta situació l'hom dc trobar en l'o
~osició radical n t.Jlla ~roteixo que ha fot néixer:què hi h<:1 n l'altre extrem? 
entro totes los veus honrades que s'aixequen per o denunciar uno siruoció 
de fet, quantes n'hi ha que aporten un ajut renl o lo soluciÓ del prob"leme?. 
Hous·_¡:.lqÜÍ l'lñCGitCSrïl:Ic!" fUl:.úr 'Ql.lCl-Con"strUid.l ·ln lmmeriso forÇD dO. PrO"tG"iS"tO·; 
nnixunt por o unn batalla quo té guanyada jo q~o jugo a favor de l'home. 
Heus aquí llincGrtoso do saber si trobarem la manera do concrGtor d'una ma
nera constructiva ••• una vida humana quG encora ha ac nóixor. 
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A,l>l. Honri (ponlnnt Ue la Revolució do mnig)Jiu: 
••. "~ oé,quc ons diguin què es el que volon"digu6 el çor dols nomes 
d 1 n;:drc: .:'.h! un Jesig inconsciont no és un vot.El qua volien,le ma
joria ho ignoravGn.Però tots aquells que, especialment entre els in.
tal.lectuals, els ho varen escarnir, no s 1 adonaren quG aquestn imp.os.si
bili tat d' CY.pressar els impulses més pro f un s dels estudiants, ex
pressava ~er si solo al peoblema que ells només enunciaven vagament. 

Jo dirin que el qus v~lien era recuperar-se enfront de la invasiÓ de la seva 
personau tnt per clamants es trnnys, subtilment imposats pul sis toma, el que voli on, 
en pro de l'home, era alliberar-so d1 oquest tipus de satisfacciÓ que proposa la 
societat de consum que, tot satisfent,suprimoix l'home ••. 

Raymond. 
Court 

marcuse utili tzu l r 8Xpressi6, apurontment contrn
dictòria, de "sntisfacciÓ reprGssivan :cal ;:mtJendre que aquest:::t satis
fncr.iÓ r8~rimciX ln llibertat en el sentit Jo qua 2dorm el pensnmont 
crític,nnuln tota uctivit.::t d,:- ncgnció 2 l 1 osgua~:d de l<J societat 
presont i parolitza d 1 oquestn- mnnora totn voluntat profunda d'-< c<Jnvi 
Aquesta ós la formo modornn Cel tctalitnrismo quo no s 1 imposa per 
la violència i ol torror.sinó per l'embotnment del punsament i de lo 
voluntat dodicndos n .la <;Dtisfacció de falsos necessitats. 

5.- A tots aquests nous problemes d8ls humcs,n'hi p_odriem nfogir d'altres .que s(ín 
igu~lmont prosonts en 8ls horitzons dols anys 70,encnrn que no en constitueixen 
la novetat: 

.. _: 

- l1opressió,encnra bon vivn,de pGrsanes sobre persanes en treball i on el 
reparti_ment ç!els productes que els homes creen conjuntament. 

- Gl dosnivell,de cap manera justificnblo,en els béns de què disposcn loS 
persones do diferents llocs del món o de diferents estaments dins d1Unn 
mateixa "comuni'tnt11

• 

ol- -COfttrol-e!-c--los- n-o-v8s·--r--unormas forc os que la c·iUnt:ia· h·a--· po~·a-e ··or'! fñtlrlà 
dels homes:l 1 onergin nuclear ,el coneixement de l'interior de l'home ••• 
En el sou darror missatge do N'ndal,Pnu VI ha expressat aquesta situ'"cié 
ambÍgua del món present. 11 Un fenomen grandiós i complex es dibuixa davnnt 
ln mirada atemorida de l'home contempornni.Sobretwt ,el mateix benestar 

que la intol.ligent i fatigosa activitat humana va suscitant es conver
teix fàcilment en font de noves necessitats i,de vegades,d"lim malestar 
mé's gru ••. " nl'home d'avui s'ha adonat do que tota la construcció del 
sistemn Gconòmic i social, que fatigosam(mt està construint amb sobor_bis 
resultats pràctics, amenaça convertir-se en la seva presó i privar-lo tiÓ 
1~ seva personalitat, per o tornar-lo sambl~nt o un instrument mecànic 
dc lo gran màquina de producci6,la qual,mantre ofereix nombroses i mc~a
vallosos millores externes, el subjScta a un colo sal nparall dominador". 

·\ · D'una banda,noves possibilitats de desenvolupcment de l'homo.De l'altra, nous lligams i noves troves.Un camí a triqr .A la base de les upcions dels homes do 
dcrn~,s'hi trobarh ol seu impuls bàsic d'esdevenir una expressi sempre miller d'ells 
mzteixo~:no és la tcsca de l 1 cducnció la de servir de guarde i reforç d'ells mateixos: 

·no és ln ·t:Jscu dc 1 1 educnci~ lu je servir dn guarda i refarç C:'nqucst impuls? 

Ens cal trobnr els comins concrets. 

Joaquim mc. Frnnck 


