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1. Introducció. 

El mestre Fiorenzo Alfieri ha estat un dels elements cata

litzadors del Moviment de CooperaciÓ Educativa cue ha contribuit 

de forma deciss~ria a la renovació pBdac~oica a la It~lia cont~m-

porània. 

Al nostre país s;han publicat dues de les seves obres: 

"El oficio de maestro 11 (Ed. Avance, Barcelona) i 11 Profesión m~es

tro11 (Ed. Reforma de la Escuela, Barcelona, de moment han apare

gut dos dels quatre volums ~ue componen el total de l;obra). 

Al si de l;MCE ha representat una eoortaciÓ rue c~valca 

les dimensions pedagògica i polítice del discurs del Moviment. 

De 1 'any 73 ' en ça ~a viatjat sovint al nostre p?Ís amb 

motiu de diverses escoles d'estiu i ha mantin9ut un vincle perso

nal amb els editors de Cuadernos de Pedacooia (rabrizio Caivano, 

Jaume Carjonell) i amb membres de l'eruip de Reforma de la Escue

la (Lluis Crespo, Carme Sala). 

Va iniciar el seu parlament al Sal6 d0 Cent eludint a 

les seves vingudes a Espeny? i els frerUsnts D?legrin~tges de mes-

tres i reçidors espanyols a Torí -on exerceix des de 1975 com a 

regidor d'ensenyament, joventut i esport-, afscint ~ue creu ~ue 

ha arribat el moment que els pelegrinatges esdevinguin recíprocs 

ja oue li sembla ~ue la diversitat i imaoinació de les reelitza

cions ~ue he pogut observar directament al nostre país forneixen 

una excel.lent plat?.forma per a 1 'intercanvi per a mestres, fun-

cionaris i polítics. 

Per establir les coordenndes del discurs nue havia pre

vist de desenvolupar, va fer refer~ncia a les premises segU~nts: 

'-"j~;,j.~~{:;;,;_i -: ·,·.: .. : -
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19 Un toc d'atenció prevenint contra el risc de fer per fer, 
amb la intenció lloable perD potser poc seriosa de donar 
imatge de disponibilitat del municipi. 

29 La seva intenció de no destinar la conferència a exposar 
experi~ncies sinó a fer palesos els criteris oua els han 
orientat en els anys de çestió municipal ~ue han efectuat 
a Torí ( 75-82). 

31 L·estructura "oue pensa donar al discurs~ 

a. Hipòtesis oue varen reçir el seu treball en un pri
mer moment (any 75 i immediats). 

b. Raons que han dut 1 'eruip de govern de Torí a rUestio
nar-se acuestes hipòtesis. 

c. Hipòtesi que apunten en aruest moment. 

Pel aue fa a les ratlles ~ue seçueixen, intenter~ de 

transcriure els mots c•Alfieri amb tanta fidBlitat com pugui. No 

prendré cura de la forma tant com de l2 transcrioció. Això és pos

sible perauè l'estructura del discurs és for-a simple. 

2. Les hipètesis de l'any 75. 

------------------
2.1 Situació. 

Torí és una ci0tat aue ha sofert un creixsment molt gran i 

descompensat el nue ha dut a una greu pèrdua de la irlentitat 

cultural. 

2.2 Hipòtesi central del discurs polític 1 'any 75. 

l ' ' ' En aquest con':.ext, al ~ _g'::_~ es cre\:1_ !:=:$~ __ cu_e .. nD ___ í,:!_$ .... t.an __ o_e .. ke..s.::-

.:._,~EL.i..~-~ t i r _ _t:.t::_J_§ .. § __ ÇQê..ê.ê. .. __ ç __ t:J.I_n f .!?. [:-.ho_ .. ~- fl ____ ! ~-: ... ~~-~ ~:::_: ~ -~--. 
Si 6s cert que els nens són les nersones grans de dem~, la 

inversió priorit~ria -~ue és la rue asseGura el desenvolu-

pament hum~ da.la ciutat a llarg termini- ha d'efectuar-se 

en els nens. 

Si és cert que 1 'estructura institucional que acull els nens 

i n'assegura la formació és l'escola, aGuesta ha d'ésser una 
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-destinatària preferent ds la inversió i de l'esforc públic. 

2.3 Com es fa efectiva anuesta hioòtesi. 

L'escola ~s insuficient, en la sev? realitat material i en 

els recursos de oue disposa, per ? acomplir les finalit?ts 

que s'esperen d'ella. 

Mai no podrà formar el ciutadà si la ciutat entera no hi 

col.labora. 

La ciutat ha de posar-se 2 disposiciÓ de l'escola, ha d'esde

venir un ~-~-~-;~~ambl:_~~---:_r:!_~-~-~_L.l,!,! _ _) L'escola ha d'~sser tota 1;; 

realitat urbana. Es com si esdigués als mestres: feu servir 

tota la ciutat. 

2.4 La resposta de la ciutat. 

Ha estat positiva, la ciutat -administració, empreses, ser

veis, institucions cult~rals, esportives, el món de l'espec-

tacle, etc.- na mostrat interès per la proposta municiPal. 

L'Ajuntament ha fet d'intermediari entre l'escola i tot 3llÒ 

que la ciutat .ofereix a 1 'aprenentatge i .ha fornit una astruc 

tura de suport a aquesta aProximació entre l'escola i la 

ciutat. 

2.5 La resposta de l'escolE. 

L'escola m~s sensible 2 2ruest plantejament h? respost :~pi-

ment i positivc. 

L'escola menys sensible ha elabGrat amb més dificultat una 

resposta positiva. Ara b~, el fet oue les propostes emana

des de L'Ajuntament fossin concretes -ha subratllat ar.uest 

tret- hi ha contribuït molt f2.vorablement i ha aproximct la 

propoSta a les escoles més tradicionals. 

¡ 
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3. Revisió d'aquestes hipòtesis. 
=~~~-~---~--~ ............. ~-.. ~. ---· --------
3.1 RevisiÓ de la concepció del cohtext. 

El ritme i la complexitat dels canvis nue es produeixen en 
la nostra societat -científics, tècnics, institucionels, so
cials- fan qüestionar-se si a 1 'escola li és possible de 
fer-ho tot. 

3.2 LÍmits de l'escola. 

I 
I 
I 

d1 

Algunes oUestions concretes tal com va formular-les Alfieri: 
no es tracta tant de carregar tota la responsabilitat a 
l'escola com si fos una m~nuina cue elabora nens ''educats", 

• 

• 

• 

• 

és suficient o no de donar a l'escola unes possibilitats 
i dir-li oue en faci el ~ue vulgui? 

1 'oferta de recursos i de possibilitats nue s'està fent a 
l'escola, és una oferta mesurada o bé supera la seva prò
pia capacitat d'?.ssumir materialment les propostes? 

és legítim o no de deixar a una sola institució la respon
sabilitat d'educar ciutadans conscients? 

fins a nuin punt aouesta opció comporta un risc ~uan la 
constitució reconeix la llibertat d'ensenyament i anussta 

-·llibertat pot ésser emprada de moltas ·maneres. 

finalment, hi ha la ~üestió ~ue la concentraciÓ de recur
sos a l'escola pot convertir a8uesta en un petit micro
cosmos artificiós i, possiblement, tancat en si mateix 

3.3 Resumint i obrint una nova reflexió. 

• 

• 

L'escola, ha d'~sser un petit món a part ~ua renrodueixi 
bé o malament, el món real? 

Els mestres, s'aountaran a oJcions progressistes? • 

Poden, els mestres i !~escolA, fer-ho tot? 

; I 
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4.1 

4.2 

5. 

Les hipÒtesis de 1 ~any 82. 

Els dos moments del procés educatiu. 

Alfieri proposa d'isolar, per a identificar-los separadament, 

dos moments del procé-s educetiu: 

1. 

2. 

El mom::mt 

efectuada 
de l'experiència concreta, 
sobre la realitat. 

viva, directament 

;_ 

l 
I 
J 

I 
El moment i la part de l'escola. ] 

Ja ha estat dit a !~apartat anterior rue !~escola no ~s !'~nie -.¡J 

lloc de l'educació i s'han apu1·-tat els riscs ~ue comporta 

¿¡ moment de la transformaciÓ d'aouesta experiència ma
terial en reflexió-, coneixe-ment, ••• exoer-iència cultu-
ral 

a8uesta concepció. 

L'escola té una gart, nue és la seva: ass .. ~_gurar la formació -· -----~~----~----- -- ---·- --- -------------
cultura¡, -transformar l'ex-perièncie directa en __ cçmei_X.ê_m_g_Q.t: __ 
------ --~---------~---" ... -- ·- --------------·- _________ ,_ -- . - - -- ·- - ·-' ' 

ra 

• isolar les dades significatives d~enueste experiència 

sistem~titzar-les lòoicament, històricament, territo
rialment, segons sioui el m;tode e emprar en cada cas. 

' -f ----~- - " ---.. 
una breu referència .'al lloc del pl_q__er)en el procés d'e or~ 

nsntatge aue no vaig copsar del tot: ve 2 dir cue en un ma-

m8nt difícil i complex com el oue vivim • r:o es aconsellable 

de posar-hi u~ èmfasi excessiu. 

4.3 Altres moments i la part d~altres actors socials. 

Els nois necessiten també relaci6 directa amb les coses, ob

viant-·sl filtre nue -constitueix !~escola. H~ ~a- oferiments 

oue han d'arribar al noi sense passar per aruesta. 

La ciutat ha de fer-se responsable dels nois i, en el lí

mit, ha de tenir el seu propi projecte educatiu. 

Altrament dit, si la ciutat no t~ el seu projecte educatiu, 

és difícil nue !;escola trobi el seu lloc. 

4.4 Com es fa això. 

Alfieri no hi ha fet referències explícites, ell veu ~ue 

'·---' 
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aquestes hipòtesis no seran opèratives immediatament. 
S'ha limitat a dir que és convenient formular a empreses, 
9erveis i institucions oue han d'organitzar la seva presència 
en la societat de forma cue possibilitin l'experiència di-
recta i el coneixement i he concret~t tres operacions: in
formació, formació, participació, tot això fet de forma 
concreta -ha tornat a emf2sitzar el mot-. 

AixÒ implica: 

Organitzar moments d'exDeriència directe de la realit~t 
~\!o pensar en el noi Únicament com a 11 escolar11 , sinó conL-~- .templar;;;lo en la seve dimensió de ciut;o.dà. 

Tendir a una t~gar.itzacíó de la ciutat nue f2'-i possible 
aquesta forma d'experiència nue proposa i suprimir, per 
a __ tot_~ll~ oue Qo ~s necessari, el canal escolar 

que l'escola es reidentifi~ui en unes funcions m~s espgcÍ
fioues, més centrades en 1 'elaboraciÓ de la cultura Par
tint de l'experi~ncia directa que s'efectuar~ p~r una mul 
tiplicitat de canals. 

5. Una reflexió oersonal. 

Voldria cloure a~uesta ~resentació a~b un recull, potser 
prematurament ordenat -i, per tant, poc orden~t-, de les refle
xions ~ue m~ha suggerit. 

ler. No trobo punts de desacord en l'essencial del discurs d'Al-

fieri, per bé que em sembla rue és un discurs marc~t per 
una visió clarament política de la pedagogia i, inversa8ent, 
per una visió clarament oedagògica de la polÍtica. 

o." altra .. banda, cone-ixent el ca-ràcter pragmàtic i la capaci
tat prganitzativa de !;equip que 1 'envolta no tinc elements 
clars que suportin un raonable dubte oue no se n'hagin de 
sortir. 

11 
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El que no acabo de veure és pèr on se'n sortiran. D;a0.uÍ 

que la primera reacció és de perplexitat. 

-·2nn. Una constatació.i una opció. 

Nosaltres no hem arribat encara a fer efectives les conse

qUències del que Alfieri ha presentat com les hipÒtesis 

aue els semblaven adenuades l;any 75. 

En aquest sentit, hi ha una opci6 nue es presenta més cla

ra en els termes aue en les vies de sortida: 

• és preferible recorrer el camí partint de premisses sem
blants a les del 75 i comprovar on ens duu? 

o bé és preferible de saltar a~uesta et~pa cue, des d'una 
perspectiva molt ~mplia, Alfieri ens presenta com ~ li
mitada per uns topBnts oue ha establert prou bé i reolan
tejar-se el treball a partir de les premises sctualitza
des? 

3er. Una segona constatació. 

Els mestres de Cirona són, en general, persones grans ~ue, 

si bé reuneixen en molts cassos condicions d'hu~anisme i . 
oualitats professionals forca estimables, no són pas en con-

dicions d'empènyer grans renovacions. 

No voldria oue aix~ s'entenou~s com un judici de menvspreu. 

Hi ha excepcions, i n'hi ha de totes les 8dats, però em 

sembla que aquesta característica d'eda~ t~, en conjunt, 

un pes determinant. 

I crec oue caldria afegir-hi el oue pot saber-se de la ~ua

líficació professional i de l'actualització dels seus co

neixements cientÍfics i de les tècnic,ues d'actuació peda

gÒgica que posseeixen. 

4rt. Sortides (només insinuades). 

1. Mantenir una pr~ctica municipal basada parcialmen~ en 
les hipòtesis del 75 (utilitzo 1 ~argot de la conferèn
cia que ressenyo). 
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B. 

Es a- dir, mantenir 1 'oferiment de: 

• 

• 

recursos educatius pel'contacte amb la realitat: els 
m{nims b~sics pels coneixement de Girona en medi am-
bient, museu, itineraris per la ciutat. 

- r-ecursos--educ-at.ius- per -1 'expressió i le creativi-tat 
i contribuents a crear sentiment d'escola: teatre, 
caral, jocs florals, pl~stica, etc. 

;, 

·-¡ 

2. Augmentar la rendibilitat d'anuests recursos mitjançant 

3. 

una mi.llor,.ser:¡sibilitzac.ió. dels mestres a !"ús- dd"aques-ts ,¡ 

recursos. I deixar-ho en les seves mans, sobretot MM. 

Iniciar a poc a poc una pràctica més propera a les hipò
tesis del 82 .. 

Això implica: 

3.1 Demanda a serveis, empreses i institucions nue 
elaborin oferiments d'informació, formació i 02r
ticipaci6 adressades als ciutarlans patits. 

3.2 Recerca de auins poden ésser els catalitzadors 
d'acuestes accions d'aproxim~ció a 1~ realitat: 
AAPP, AAVV, grups de nois organitzats, esplais, 
famÍlies 

3.3 Veure nuina incidència oot representar això en la 
necessitat d'enri~uir la vida ruotidiana dels nois 
en el marc de la seva familia i dels çrups de 
companys. 

3.4 Reeleborar les fronters~ ~'edat en les octivitats 
culturals nue tinguin lloc e le ciutat. 

3.5 ~n la línia d'incrementer els canals d'oferiment 
i de col.laboraci6 dels crans en l'aoroximaci6 
dels nois a la realitat, reconsiderar aruells. as
p ·etes de la participaci6 ciutadana ~ue semblin 
més propicis. 

3.6 Demanar als serveis públics nue pensin de nuina 
manera poden contribuïr a l'educaci6 -~ue ho fan 
per mitj~ns sovint indirectes: publicitat, campa
nyes, escola, etc.--

Penso en salut, seguredat, espectacles, govern lo
cal, festes ...... 

Joaquim F ran eh 
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