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Preambul 

Actualment, quan parlem de rescola rural, tots sabem que ens referim 
a un tipus d'escola especial, peculiar, original i mera vellosa per als qui 
creiem en formes escolars atípiques i diferents de les que predominen en 
els grans nuclis urbans. Tot i aixo, estic convengut que no tots coincidim 
en la identificació deis trets que li donen originalitat. Així doncs, hi ha qui 
la defineix per tenir poc nombre d'alumnes, o per ésser I'única escola del 
poble, o per tenir una sola aula, i així podríem anar continuant fins a obte
nir una casuística ben diversa. Personalment, penso que rescola rural és 
una realitat escolar complexa que es defineix per unes característiques or
ganitzatives, espacials i, en menor mesura, també mediambientals. L'es
cola rural és I'escola unitaria 1 o cíclica2 que durant molt temps ha predo
minat en el medi rural. Per aixo considero que, si volem comprendre des 
d'una perspectiva global la realitat d'aquesta escola, cal analitzar fona
mentalment dos elements: el medi i I'estructura organitzativa. Aixo és el 
que trobareu en aquest article. 

A la primera part, després d'advertir sobre la dificultat d'oferir una de
finició estandard de ruralitat i de presentar les diferents perspectives que 
ens permeten estudiar aquesta realitat, explico les principals transforma
cions economiques, demografiques i culturals que s'han produ'it en I'entorn 
rural de l'Estat espanyol durant els darrers cinquanta anys. És en base a 
aquests canvis que parlo de dos tipus ideals d'espais rurals considerable-

• Jordi Feu i Gelis és socióleg i professor del Departament de Pedagogia de la Universi
tat de Girona. Des del curs 1995-96 forma part del Grup Interuniversitari d'Escola Rural i ac
tualment realitza la tesi doctoral sobre l'Escola Rural a les comarques gironines. 

Adrega professional: Universitat de Girona. Facultat de Ciencies de l'Educació. Departa
ment de Pedagogia. PI. Sant Domenec, 9. 17071 Girona. 
(1) Escola amb una sola aula i regida per un sol mestre que té sota la seva responsabilitat 

alumnes de diferents edats i nivells. 
(2) Escola que té actualment entre 2 i 5 aules i un mestre per a cada aula. 
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ment diferents: el tradicional (vigent en el nostre context fins a finals de la 
decada deis cinquanta) i el modern (que comenga als anys seixanta i per
dura fins els dia d'avui). 

A la segona part de I'article, més breu que la primera, em qüestiono la 
conveniencia de defensar la continuHat de l' escala rural tot considerant les 
potencialitats pedagógiques, didactiques i sobretot relacionals que ofereix 
aquest model escolar. Tots els avantatges que poso de manifest parteixen 
de I'aplicació del marc teóric de Bernstein i, més concretament, de I'anali
si d'alguns conceptes claus del seu pensament, com per exemple text pe
dag6gic, categoria, classificació, emmarcament, etc. 

1. Que és el món rural? 

1.1. SOBRE LES DIFICULTATS D'OFERIR UNA DEFINICIÓ ESTANDARD DE RURAlITAT 

Donar una definició de ruralitat és difícil, per no dir impossible. Part d'a
questa dificultat ve donada perque es tracta d'una realitat mutable que, a 
més, va a remolc de les transformacions que es produeixen en un marc 
més ampli. Cada vegada que hi ha hagut una modificació substancial de 
I'estructura socioeconómica global d'una area geopolíticament delimitada, 
canvia I'entorn rural d'aquesta, i és en base a aquest canvi que els espe
cialistes han de repensar la definició que n'acaben elaborant. 

A tall d'il'lustració val la pena recordar que, a l'Estat espanyol, el món 
rural de la postguerra té ben poc a veure amb el de després deis Planes 
de Desarrollo, i aquest també difereix del que tenim un cop hem entrat a 
formar part de la Comunitat Económica Europea (ara UE). Ha de quedar 
ben ciar, doncs, que tota estructura rural, així com la definició que se'n fa, 
esta subjecte al temps i als condicionaments polítics i económics de cada 
període. 

Peró si I'estructura i el concepte de ruralitat estan condicionats pel fac
tor temporal, també ho estan pel factor espacial. És ben evident que el món 
rural catala d'avui és diferent del marroquí, del frances, o del fines. Fins i tot, 
dintre de cadascun d'aquests territoris podem trobar diferencies substan
cials que ens obliguen a parlar de diferents ruralitats. 3 Aquest és un altre 
factor que ens dificulta elaborar una definició estandard de ruralitat. 

(3) Per coneixer les diferents ruralitats existents a I'Estat espanyol podeu consultar Pérez Yrue
la, M.: "La sociedad rural .. a Giner, S.: España, sociedad y política. Madrid: Espasa Calpe, 
1990. 
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Deixant de banda els condicionants espacials i temporals, hi ha un al
tre element que condiciona I'explicació: em refereixo a la perspectiva ana
lítica o, el que és el mateix, al plantejament teoric que acabem escollint. A 
grosso modo, el fe nomen rural es pot abordar des de dos punts de vista 
oposats: el ruralocéntric i /'urbanocéntric. 4 

La perspectiva ruralocentrica estudia la situació, I'evolució i la pro
blematica de les zones rurals des de la mateixa ruralitat, i partint deis in
teressos de les persones que treballen i viuen en aquest medio S'intenta 
explicar el fenomen rural per si mateix, posant-Io a I'al<;:ada d'altres entitats 
-com per exemple les urbanes, les suburbanes, etc.- perque inicialment 
no hi ha cap motiu per pensar que és menys important o que esta subor
dinat a al tres estructures. Els que s'identifiquen amb aquesta perspectiva 
consideren que el món rural, de la mateixa manera que I'urba, esta influ'lt 
per altres estructures i forma part d'un tot que esta en moviment i transfor
mació constants. 

Bona part deis autors que adopten aquesta perspectiva defensen la 
pervivéncia de les zones rurals amb I'objectiu de preservar determinades 
formes socials i culturals amena<;:ades pels processos de globalització i 
uniformització típics de la nostra era. La defensa del medi rural, pero, no 
passa per la constitució de reserves natura/s descontextualitzades, artifi
cials i folkloriques, sinó pel manteniment d'espais singulars que es juxta
posen a d'altres de naturalesa simplement diferent. 

El punt de vista urbanocéntric, en canvi, parteix d'esquemes i de reali
tats típicament urbanes. El món rural és definit a partir de les mancances 
que s'observen quan se'l compara amb la ciutat. Les arees rurals són per 
definició zones amb déficits economics, productius, demografics, culturals, 
educatius, etc. Els sociolegs, antropolegs, historiadors i altres especialis
tes en el camp de les ciéncies socials que han utilitzat aquesta perspecti
va, acaben presentant-nos un espai social i economic de segona o terce
ra categoria, una realitat desolada, pobre, decadent, retardada, residual, 
arcaica i, naturalment, poc atractiva. 

Aquesta perspectiva no hauria de preocupar massa als defensors del 
medi rural si només influís en la producció d'estudis i de reflexions teori
ques que no tenen cap incidéncia a la realitat. Pero tots sabem que aquest 
no és el cas. La perspectiva urbanocentrica, a partir de la segona guerra 
mundial fins els nostres dies, ha orientat bona part de polítiques economi
ques5 projectades per organismes internacionals i estatals. Pel que fa a 
Espanya, un bon exemple el trobem amb els Planes de desarrollo posats 

(4) Per a conéixer altres punts de vista consulteu García Bartolomé, J.M.: "Sobre el concepto 
de ruralidad: crisis y renacimiento» a Política y Sociedad, núm. 8, Madrid, 1991, pp. 88-94. 

(5) Aquestes polítiques pretenen ter créixer el PIB en base a un augment deis outputs en el 
segon i en el tercer sectors. 
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en marxa a finals de la decada deis anys cinquanta. L'aplicació de la nova 
política econ6mica va tenir com a conseqüencia I'elaboració d'un nou 
constructe del món rural. Per aix6 no ens ha d'estranyar que: 

«Durante mucho tiempo hablar de campesinado era tratar de imponer las 
categorías habituales del discurso convencional ... Se ha presentado el campe
sinado como un colectivo que se perpetua por una subcultura de lo tradicional 
como modo de vida. Una peculiar cultura de la pobreza ... estructurada por la 
adaptación más o menos funcional a un estado de subconsumo considerado 
como tradicional, natural e inamovible, presentada de una manera autolimitada 
y casi masoquista" 6 

Cal insistir que la perspectiva urbanocentrica produeix un conjunt de 
prejudicis i d'estereotips summament negatius per a tot all6 relacionat amb 
el medi rural en tant que el deslegitimen i el ridiculitzen. Aquests prejudi
cis han estat reprodu'lts per diverses agencies de socialització, especial
ment els mass media i l'escola.7 

1.2. L'EVOLUCI6 DEL M6N RURAL A CATALUNYA I A ESPANYA 

DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX 

Tot seguit, i considerant alguns aspectes derivats de la perspectiva ru
ralocentrica, explico breument quina ha estat I'evolució del món rural a Es
panya i a Catalunya en els darrers cinquanta anys. He escollit aquest pe
ríode perque em possibilita discórrer entorn de dues realitats rurals bastant 
diferents: la tradicional i la moderna. 

Fent una simplificació del que trobareu més endavant, concebeixo la 
ruralitat tradicional com una estructura social i econ6mica relativament sen
zilla, homogénia a tots nivells, que perdura fin s a finals deis anys cinquan
ta, mentre que la ruralitat moderna es tracta d'una formació sociecon6mi
ca complexa i heterogénia que apare ix a principis deis anys seixanta i per
dura fins a I'actualitat. Tot i aix6, si considerem les grans transformacions 
que s'han produ'lt durant aquest darrer període, és convenient establir 
dues etapes, la que va del 1960 fins a 1980 i la que s'inicia a la decada 
deis vuitanta i es perllonga fins a I'actualitat. 

(6) Alonso, l.E.; Arribas, M.J.; Ortí, A.: "Evolución y perspectivas de la agricultura familiar: de 
propietarios muy pobres a agricultores empresarios .. a Política y sociedad, núm. 8. Madrid, 
1991, p. 35. 

(7) L'escola, tant la que está ubicada en el medi rural com en I'urbá, ha transmés moltes ve
gades una concepció negativa del camperolat a través de I'acció pedagógica i més con
cretament a través deis llibres de texto Per a més informació vegeu Ortega, M.A.: La pa
rienta pobre (significante y significados de La Escuela Rural). Madrid: MEC & CIDE, 1995. 
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1.2. 1. El medi rural tradicional 

El medi rural que perdura a Catalunya i a Espanya fins a I'acabament 
de la década deis cinquanta s'estructura entorn d'un sistema economic i 
cultural propi de les societats precapitalistes i preindustrials. Hi ha qui el 
defineix com: 

«una sociedad cerrada por los sistemas hereditarios de la actividad agraria 
como identidad básica del campesinado, con unos roles sexual mente fijados 
desde la organización social, con una formulación ritualizada del tiempo agrario 
como tiempo circular y con unos códigos de aprendizaje de unos saberes tras
mitidos oralmente y verificados a partir de la rutina del trabajo en los cam
pOS ... ,,8 

Tal com hem anunciat, es tracta d'un món rural amb una estructura so
cioeconomica relativament senzilla i homogénia. Vegem tot seguit alguns 
elements de la seva estructura. 

L' activitat económica i productiva 

En el món rural tradicional, la major part de la població activa desen
volupa les activitats productives únicament i de manera exclusiva en el 
sector de I'agricultura o de la ramaderia. Les persones capacitades per 
treballar (recordem que la capacitació venia donada per les característi
ques físiques de cada individu) ocuparen la totalitat del temps productiu 
en tasques com ara la manipulació de la terra (preparació, sembra, colli
tal, la cura del bestiar i de I'aviram, la recol'lecció (recollida de Ilenya i d'a
liments per als animals), i poca cosa més. És cert que ocasionalment es 
dedicaren a la transformació de determinats productes com per exemple 
I'elaboració de melmelades, de confitures, d'embotits, etc. pero no cal obli
dar, a diferéncia del que passa en el món rural modern, que foren trans
formats a partir de sistemes totalment pre-industrials, i quasi sempre ana
ren destinats al consum familiar. 

A Catalunya, on I'estructura de la propietat de la terra es basava fona
mentalment en el minifundisme i en la petita propietat familiar, els campe
rols van desenvolupar majoritariament Ilurs tasques productives en el ma
teix Iloc on residien. O'aquesta manera, el mas o la masoveria -que per 
definició constitueix la unitat familiar- era a la vegada centre d'habitatge, 
de producció i de consumo Aquesta és també una de les particularitats del 
món rural tradicional. 

(8) Mazariegos, J.v.: "Presentación" a Política y sociedad, núm. 8. Madrid. 1991, p. 3. 
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Tal com s'ha insinuat, el factor edat comptava ben poc a I'hora de dis
criminar les persones que podien entrar a formar part de la població acti
va. Aixo afavoria que tots els membres de la unitat familiar, independent
ment que fossin infants, adolescents, joves o vells, participessin d'una ma
nera o altra en les tasques productives i a voltes reproductives. O'aquesta 
manera, la integració en el món laboral -utilitzant els parametres ac
tuals- es realitzava a una edat prompta i d'una manera relativament natu
ral. Les unitats familiars que tenien excedent de ma d'obra o que no po
dien ocupar-se de la cria deis fills arran de la situació economica, els en
viaven a altres masos perqué s'ocupessin del servei, del bestiar, o simple
ment perqué col'laboressin en les tasques agrícoles. 

El mode de producció 

El mode de producció del món rural tradicional, en tant que practica
ment només havia de cobrir les necessitats basiques familiars, es va ca
racteritzar per emprar molt poca tecnologia. La minsa tecnologia, que d'al
tra banda era primaria i poc desenvolupada, era compensada, només en 
els masos més grans i economicament més solvents, amb I'ús intensiu de 
ma d'obra. 

El mode de consum 

El mode de consum es caracteritza per ésser modest i auster en tots 
els aspectes. Hi ha qui diu que es tracta d'un con su m orientat única i ex
clusivament a satisfer les necessitats més basiques i fonamentals, com per 
exemple I'alimentació, i en menor mesura el vestit i el calyat. No cal obli
dar que durant molt temps, bona part deis articles considerats indispen
sables foren produHs dins la mateixa unitat familiar. 

El mercat 

El mercat, és a dir, I'espai on s'efectuen les transaccions económiques 
de compra-venda o d'intercanvi de mercaderies, va quedar practicament 
limitat a I'area local o, en el millor deis casos, comarcal. Així dones, els ca
nals mercantils aptes per a realitzar les transaccions comercials, centrats 
fonamentalment amb productes animals i vegetals, eren ben restringits si 
tenim present I'espai comercial del mercat actual. 

Les pautes relaciona/s 

Les pautes relacionals i les interaccions entre els membres de la rura
lia classica es desenvoluparen en arees geografiques relativament redu'j-
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des. Els tipus d'interaccions, tant pel que fa al contingut com a la forma, 
eren regits per costums ancestrals, transmesos de pares a fills, durant la 
socialització primaria, i consolidats sobretot durant la secundaria. 

" ... La jerarquització deis sentiments entre els pagesos és un fenomen extre
mament viu i real. És el fenomen d'una societat constru·ida. Hom té els senti
ments graduats, cosa que vol dir que a cada moment s'ha de fer precisament 
el que s'ha de fer, ni més ni menys. No s'ha de caure ni en I'excés ni el defec
te. A cadascú el que sigui seu. El pages sap a quin pobre ha de donar un ro
segó de pa i a quin altre ha de donar mitja lIesca de pa, o una lIesca de pa o 
un plat de vianda. Com sap amb qui ha de parlar una mica, o més, o gens. 
Aquesta projecció de la matematica sobre la virtut, realitat típica d'una societat 
estratificada, potser és una reminiscencia feudal ... ,,9 

El sistema organitzatiu 

Segons es despren de les teories marxistes, el camperolat tradicional 
s'ha caracteritzat per estar escassament integrat com a subjecte organit
zat. O'aquí s'infereix la dificultat més que evident per poder crear vincles 
organics potents, per organitzar-se com a classe social "per a si mateixa» 
i, en última instancia, per transformar I'ordre social dominant que per defi
nició és explotador i desigual. Des d'aquesta perspectiva, la pagesia, en 
tant que s'aboca cap al petit món, cap a la comunitat "primitiva», cap al 
passat, etc., ha estat responsabilitzada d'haver bloquejat I'organització po
lítica, económica i social en el medi rural. 

Si bé les consideracions que s'acaben d'apuntar són en bona mesura 
certes, també s'ha de reconeixer que, en alguns indrets (Andalusia, Extre
madura, etc.), determinats pagesos assalariats organitzaren protestes de 
gran transcendencia que tot sovint tendeixen a passar inadvertides. 

La ideologia/mentalitat 

La mentalitat de la pagesia de la ruralitat tradicional s'ha descrit com 
un estat estructural del món heretat d'un passat Ilunya que es subjectiva i 
objectiva entorn de la memória col, lectiva, d'un conjunt de tradicions, de 
creences seculars i irraciona/s, del culte als avantpassats i a la terra, etc. 
El sistema rural tradicional se caracteriza por e/ peso de la costumbres, 
tradiciones y creencias religiosas, etc. 10 

(9) Pla, J.: Els pagesos. Obra completa. Vol. VIII, Barcelona: Ed. Destino, 1975, p. 163. 
(10) García Bartolomé, J.M.: Op. Cit., 1991, p. 91. 
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Hom afirma que aquest ti pus d'ideologia tingué com a resultat -utilit
zant la terminologia weberiana- la producció d'un món encantat i harmo
nic que legitimava una manera d'ésser i de viure molt diferent a les que co
neixem actualment. 

El tipus de solidaritat 

La solidaritat que es desenvolupa en la societat rural tradicional fou de 
tipus mecanic. En paraules de Ourkheim, la solidaritat mecanica és aquella 
que es fonamenta en els sentiments i creences tot sovint de caire religiós, 
compartits per tots els membres de la societat o comunitat. Es tracta d'una 
solidaritat automatica, espontania, donada per descomptat i integrada per
fectament en els dispositius intrínsecs de la mateixa comunitat que dóna 
com a resultat un alt grau de cohesió i de col'laboració entre els membres. 

El sistema de socialització 

La socialització en el món rural tradicional, així com la socialització de 
tota societat tradicional actual, es realitza mitjanr;;ant la influencia directa 
d'agents no especialitzats. En són un exemple: la família -amb rols de ge
nere clarament definits-, els amics i la comunitat de ve·ins. O'altra banda, 
la transmissió d'actituds, de valors, de normes, de pautes comportamen
tals, peró també de coneixements, es produ'ia en el medi obert, i de ma
nera natural i espontania. L'objectiu últim d'aquesta socialització era repro
duir fidelment I'univers simbolic i material, i dotar I'individu d'una destresa 
comuna per tal que fos el maxim d'útil a la societat. Aquest model de so
cialització 11 queda parcialment desvirtuat en la mesura que I'escola s'es
tengué al Ilarg de la geografia i es féu obligatoria. 

1.2.2. El medi rural modern 

1.2.2.1. El món rural modern de la primera etapa: 1960-80 

El món rural modern de Catalunya i de la resta de l'Estat és fruit, tal i 
com he apuntat anteriorment, d'un procés de reestructuració profund ini
ciat a finals deis anys cinquanta que coincideix amb la fi de l'autarquia. 12 

(11) Per saber quelcom més respecte a la socialització de les societats rurals tradicionals o 
simples vegeu Dahlberg, D.: .. El contacte del nen amb la socialització pública al parvula
ri i a I'escola .. a Temps d'Educaci6. Revista de la Divisió de Ciéncies de l'Educació, núm. 
2, 2n semestre de 1989. Universitat de Barcelona, pp. 29-36. 

(12) .. Durante la larga época de la autarquía, desde 1939 hasta 1959, la dificultades de la re
construcción económica -con un país destrozado por la guerra, con centenares de mi-
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Fou I'any 1959 quan, des d'una perspectiva tecn6crata, es posa en marxa 
la nova política econ6mica concretada en els famosos Planes de Desarro
llo. Amb les accions derivades d'aquest pla, I'espai rural -que ocupava 
una part considerable de la geografia de I'Estat- deixa d'ésser una qües
tió prioritaria per a les instancies político-administratives i, per contra, la in
dústria comen9a a ésser un sector productiu potencial. 

Quines conseqüencies van tenir per al medi rural les directrius econ6mi
ques deis anys seixanta? Com es va veure afectada I'estructura de I'entorn 
rural? Fent una retrospectiva, all6 que més predomina és tot un seguit d'as
pectes negatius. En primer lIoc es produí un exode intens de families sen
ceres, les quals es despla9aren a diferents ciutats i petits nuclis industrials,13 
per trobar un nou modus vivendi. En segon Iloc, es produí una davallada im
portant del contingent huma que accelera el procés d'envelliment de molts 
assentaments. En tercer lIoc, el degoteig constant de població, la clausura 
de masos i masoveries, el tancament de petites escoles, I'abandonament de 
la terra, etc., va fer que es creés un constructe que tendia a negativitzar tot 
all6 que tenia a veure amb el món rural. A diferencia del que succe'ia abans 
deis anys seixanta, ara s'interpretava que al camp ningú no hi podia viure, i 
que la vida a pagés constituYa una realitat dura, que el progrés i el benestar 
es trobava en les grans ciutats, que el món rural no tenia futur, etc. 14 Els po
lítics i analistes de I'epoca, així com el conjunt de la societat espanyola, ra
pidament es desinteressa i s'oblida d'all6 que succe'ia en el medi rural. 

El món rural modern de la primera fase no només es va caracteritzar 
per perdre efectius de població, sinó també per introduir canvis substan
cials, per bé que parcials, en el camp de la producció. El nou mode de 
producció es distingí per incorporar tecnologia industrial a algunes activi
tats agrícoles i ramaderes. Aquest canvi fou iniciat tímidament als anys cin
quanta i intensificat durant els seixanta i setanta. 

llares de trabajadores en el exilio, en los campos de concentración, en la cárcel o en la 
fosa común; con un cerco internacional que obstruía cualquier posibilidad de comerciar 
y de obtener equipos industriales- enmascararon el contenido de las fuerzas victoriosas. 
En esa etapa, a falta de industrias pero en medio de los grandes negocios de los cupos 
y del estraperlo, se dio rienda suelta a un sueño económico inviable y como tal, irreal. En 
la mente de los planes de los verdaderos ganadores de la guerra estaba el propósito de 
acelerar y de culminar el proceso de industrialización .... pero durante la larga autarquía, 
los intereses industriales, aún siendo prioritarios, tuvieron que convivir con los intereses 
agrarios. Téngase en cuenta que el período de máximo autoritarismo, de mayor rigidez y 
de más dura opresión política, cultural y social, coincide con el estancamiento del proce
so de industrialización y con el triunfo efímero de la pequeña burguesía y de los campe
sinos medios. En esa época, el falangismo y la iglesia soñaban no sólo con el imperio, 
sino con un país de campesinos ... Contreras Hernández, J.: .. Cultura rural, educación es
colar y dependencia campesina .. a Cuadernos de Pedagogía, núm. 2, 1976, p. 32. 

(13) No cal dir que aquests enclavaments s'estructuraven entorn d'uns referents culturals to
talment estranys als immigrants del campo 

(14) Aquest relat prové d'un pagés originari de Joanetes (Garrotxa) que emigrá a Olot I'any 1965. 
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La introducció de tecnologia va fer innecessaria molta ma d'obra i va 
posar en evidéncia la poca competitivitat i rendibilitat de petites explota
cions fins aleshores dedicades a I'autoconsum. En els decurs deis anys 
seixanta i setanta, el nombre d'efectius agrícoles disminuí vertiginosament 
i, en conseqüéncia, s'accentua I'emigració cap a la ciutat o cap a nuclis 
de població més importants. 

TAULA 1. Evolució de la població activa agraria 1950-70 

Població activa Percentatge de índex 
agraria població activa Nombre de mecanització 

Anys (en milers) respecte el total de tractors (C.V. ha. lIaurada) 

1950 5.237,2 48,5 11.600 1,9 
1960 4.672,3 39,5 56.845 9,9 
1970 2.916,5 24,5 259.819 59,8 

Font: Instituto Nacional de Estadística. 

La reforma tecnol6gica va afavorir I'aparició d'una nova pagesia: una 
pagesia moderna que s'amotlla progressivament als esquemes de pro
ducció, comercialització i consum típics de la societat industrial capitalis
ta. Les modificacions substancials que es donaren en I'espai econ6mic i 
naturalment productiu tingueren com a conseqüéncia un canvi radical en 
els valors, en les pautes comportamentals, en els habits de consum i en la 
cultura en general de bona part de la població rural. A partir deis anys sei
xanta, a la majoria d'espais rurals, el culte al passat ja no fou tan practicat. 
el mirar enrere fou substitu"it pel mirar endavant (mirar cap al futur), el con
sum modest fou rellevat pel consum ostentós, i de mica en mica s'incor
pora I'individualisme possessiu tan característic de la burgesia. urbana. 
Tots aquests canvis produ'iren una auténtica catarsi cultural que avui dia 
encara no s'ha resolt per complet. 

1.2.2.2. El món rural modern de la segona etapa: 1980-1998 

En el decurs de la década deis vuitanta i sobretot a inicis deis noran
ta,15 el món rural ha adoptat una nova fisonomia arran de tot un seguit de 
canvis no pas poc transcendents. Alguns d'aquests són una perllongació 
deis que s'havien iniciat a la década deis seixanta i setanta, per6 d'altres 
són relativament nous i esperan<;:adors. A grans trets podem parlar de tres 

(15) Per un bon retrat del món rural espanyol deis anys noranta vegeu Calcedo Ordóñez, 
V.:"Oisparidades regionales en la agricultura española" a Papeles de Economía Españo
la, núm. 67. 6,1996, pp. 110-133. També és d'utilitat I'article de Sumpsi, J.M.: "Situación 
actual de la agricultura española» a Papeles de Economía Española, núm. 62, 1995, 
pp. 172-187. . 

296 



Reflexions i recerques 

grans modificacions: modernització del camp i penetració ferotge de les 
estructures capitalistes; diversificació de I'activitat económica; i estanca
ment de la davallada demografica. 

Modernització del camp i penetració de les estructures capitalistes 

Durant els anys vuitanta i noranta s'intensifica el que ja havíem vist du
rant el període anterior: s'introdueix tecnologia punta 16 en el sector agríco
la i ramader amb I'objectiu d'incrementar la productivitat i poder competir 
amb mercats més amplis d'abast europeu i internacionals. Recentment, 
fins i tot s'hi han incorporat innovacions realitzades en el camp de la bio
tecnologia i de I'enginyeria genética que estimulen: 

«una convergencia creciente de las prácticas agrícolas e industriales. Esta evo
lución suscitará una reorientación de las relaciones entre suministradores de 
productores y equipos agrícolas, los agricultores y el sector de la transformación 
de alimentos, así como en el interior mismo de estas categorías y ocasionará la 
aparición de una nueva generación de empresas agrícolas ... Otro cambio tec
nológico que se considera de relevancia ... es la difusión de las nuevas tecnolo
gías de información y telecomunicación, que contribuirá a difuminar aún más las 
diferencias entre el mundo rural y el urbano».17 

Conseqüentment, I'espai rural modern actual cada vegada té més 
punts en comú amb el sector secundari (I'activitat primaria és quasi indus
trial) i necessita menys ma d'obra per aconseguir les quotes de producció 
exigides per ser competitius. És per aixó que el nombre d'actius en el sec
tor primari ha continuat disminu'lt. 

TAULA 2. Pob/ació ocupada en agricultura (i pesca') 

Catalunya 
Espanya 

1986 
% ocupats 

4,7 
14,2 

1990 
% ocupats 

3,4 
14,2 

Font:: EPA de I'lnstitut Nacional d'Estadistica (1986-1995) .. 

1995 
% ocupats 

3,2 
8,4 

• La població activa en la pesca entre 1990-1995 representava entre el 6 i 7% de la po
blació total activa en el sector primari. 

(16) Per a un estudi detallat de modernització de les activitats agricoles i ramaderes, vegeu 
Genovés, J.C.: "Modernización de la agricultura» a Papeles de Economía. núm. 60-61. 
1994, pp. 174-182. 

(17) García Bartolomé, J.M.: Op. Cit., 1991, p. 93. Per a més informació sobre la enginyeria 
genética aplicada al primer sector i els efectes que se'n deriven podeu consultar I'article 
de Garcia Olmedo, F.: "La ingeniería genética en el desarrollo de nuevos productos vege
tales no alimenticios» a Papeles de Economía Española, núm. 60-61, 1994. pp. 183-190. 
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Diversificació de I'activitat economica 

Un altre deis canvis importants que es dóna en el medi rural actual és 
I'atomització de I'activitat productiva. Si fins a finals deis anys setanta en 
el medi rural s'hi desenvoluparen activitats que només tenien a veure amb 
I'agricultura i la ramaderia, avui dia també hi podem trobar petites i mitja
nes empreses dedicades a la producció o serveis. Algunes d'aquestes 
empreses estan directament relacionades amb les activitats agrícoles i ra
maderes propies de la zona (en indrets on abunda el cultiu de fruita sor
geixen cooperatives que envasen o reelaboren el producte), pero d'altres 
no hi tenen res a veure. Els empresaris del sector secundari (em refereixo 
fonamentalment a la indústria productiva) establerts tradicionalment a.les 
ciutats, a les arees metropolitanes o als nuclis industrials, s'interessen 
cada vegada més per instal'lar Ilurs negocis a zones rurals ben comuni
cades. L'objectiu fonamental és trobar sol industrial a bon preu per tal de 
construir noves empreses o simplement per ampliar les que posseeixen. 
Cal recordar que determinats espais rurals ofereixen sol industrial barat i 
importants exempcions fiscal s que ajuden a rendibilitzar rapidament les 
inversions. 

El medi rural deis darrers 15 anys també ha estat cobejat per a desen
volupar-hi activitats d'oci i de turisme. Pensem només per uns moments 
amb els esports d'aventura o amb el popular turisme rural. És en base a 
I'extensió d'aquestes noves formes d'oci i de lIeure que una part conside
rable del món rural ha experimentat una terciarització important de la seva 
activitat economica. 18 Tanmateix, cal ser crític amb aquesta reconversió, 
perqué no sempre ha beneficiat a la pagesia, i molt menys ha contribu'it a 
manten ir I'equilibri de I'entorn. 

Hom afirma que no sempre ha comportat beneficis directes als page
sos perqué bona part d'aquest negocis, especialment els que requereixen 
més preparació, han anat a raure en mans forasteres, les quals, a part de 
capitalitzar els beneficis, mostren ben poca sensibilitat i interés per I'entorn 
i per la cultura rural. D'altra banda, he afirmat que el desenvolupament 
d'activitats turístiques i d'oci pot ésser nociu per a I'equilibri del medi na
tural perqué tot sovint es tracta d'activitats subjectes a la mercantilització i 
explotació desenfrenada, on I'únic objectiu és fer diners amb el menor 
temps possible. L'especulació ferotge del medi natural per part de petits i 
grans empresaris es tracta d'un fet denunciat reiteradament per associa
cions ecologistes, naturalistes, que Iluiten per la preservació de la natura i 
del medi ambient. 

(18) Pobles i comarques que fins fa relativament poc s'havien dedicat a I'agricultura i a la ra
maderia, ara viuen quasi exclusivament del turisme. La Val d'Aran n'és un exemple. 
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T AULA 3. La immigració a les zones rura/s actua/s 

Expectatives que 
Lloc de Motiu de es fan del nou 

CoHectiu procedencia I'emigració lIoc de residencia 

Professiona/s • Ciutat • «Cansament» • Recerca d'un es-
IIibera/s i de la ciutat, «can- pai reposat, tran-
funcionaris sament de I'as- quil per a viure-hi 

fal!», estres del rit- durant els caps de 
me de vida de la setmana i després 
ciutat. de la jornada labo-

ral. 
• Incrementar la 
qualitat de vida de 
la familia. 

Treballadors • Ciutat, arees • Dificultat de tro- • Obtenir habitat-
industria/s metropolitanes i bar habitatges a ges a un preu mo-
(obrers nuclis industrials. baix preu. dic. 
semiqua/ificats 
i no qua/ificats) 

/mmigrants • Africa (Marroc, • Necessitat impe- • Obtenir un Iloc 
extracomunitaris Gambia, Sene- riosa de trobar fei- de treball i habitat-

gal, etc.) na i quotes de be- ges barats. 
nestar social. Emi-
gració Iligada a 
motius economics. 

/mmigrants • Diversos estats • Diversos (a ve- • Diversos (repos, 
europeus de la UE. gades relacionada tranquil'litat, estar 

amb I'activitat pro- propers als Iloc de 
fessional sector --7 treball, etc.). 
hostaleria). 

Jubi/ats • Originiariament • Retornar a les • Retornar a la llar 
nascuts en el arrels. d'origen, retrobar la 
medi rural al qual familia i els com-
retornen, pero panys, etc. 
arran de la crisi 
historica d'aquest 
medi es desplaga-
ren entre els anys 
50-80 a la ciutat. 

«Neorura/s» • Procedencia • Desempellegar- • Viure altres estils 
diversa (per bé se de les practi- de vida en estreta 
que molts prove- ques i valors als comunió amb la 
nen de la ciutat). quals estan sotme- natura. 

sos i en discrepen. • Establir una so-
• A/ternació cietat/comunitat al-
• Reconversió ternativa. 
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Estancament de la davallada demografica i tímida recuperació 
de la població 

Un deis fets més sorprenents i esperangadors que ha viscut el món ru
ral en I'última década ha estat I'estroncament de la pérdua de població. 
Fins i tot alguns nuclis -sobretot els que estan ben comunicats, o que no 
disten massa de petites i mitjanes ciutats- han constatat com la piramide 
demografica augmentava moderadament en la franja intermitja 19 i, en me
nor intensitat, també en la franja inferior. 2o 

O'aquesta manera, algunes zones del medi rural catala, espanyol i fins 
i tot europeu, han passat d'expulsar contingents importants de població a 
rebre'n una quantitat modesta peró significativa. És per aixó que hem de 
parlar amb discreció d'un nou i complex corrent migratori que, en la me
sura que es consolidi, possibilitara el reflotament d'algunes localitats que 
fins fa relativament poc temps estaven en perill de desaparéixer. 

Sembla ser que bona part d'aquest flux migratori es concentra en per
sones de determinada posició económica, les quals, després de residir i 
de treballar uns anys a la ciutat, decideixen anar a viure a zones rurals. 
Peró també és cert que s'hi troben persones, famílies, etc. de nivells 
económics modestos que busquen, per exemple, habitatges a un preu as
sequible. Aquesta nova emigració, malgrat ésser encara poc estudiada,21 
sabem que no només té a veure amb la pérdua d'atracció generalitzada 
de les arees urbanes, amb la crisi de confianga amb la ciutat, amb un nou 
discurs sobre la qualitat de vida, etc. Amb I'objectiu de recollir la diversa 
casuística entorn d'aquest nou fenomen, presento de manera provisional 
una taula on s'especifiquen les diferents categories d'immigrants que ac
tualment estan arribant a algunes zones rurals. 

1.3. És APROPIAT PARLAR DE RURALlTAT EN EL CONTEXT DEL MÓN MODERN D'AVUI? 

Tots els elements que he presentat fins aquí ens han servit per a carac
teritzar el que he convingut en anomenar la ruralitat moderna: un espai 
complex i difícil de delimitar a causa de la seva complexitat morfológica. La 
dificultat objectiva per definir el món rural actual en els pa'isos desenvolu
pats, fa que alguns autors22 considerin inapropiat utilitzar aquest concepte 

(19) Franja on es concentra la població que té entre 16 i 65 anys. 
(20) Franja que aplega els efectius de població que compten entre O i 15 anys. 
(21) Un estudi prospectiu d'aquest fenomen el trobem en I'article de García Sanz, B.: "Nuevas 

claves para entender la recuperación de la sociedad rural .. a Papeles de Economía Es
pañola, núm 60-61,1994, pp. 204-218. 

(22) En el V Congrés de Socíologia (Granada, setembre de 1995), els sociólegs Baigorri i Ca
marero, entre d'altres, van deixar ben ciar que en I'actualitat és francament difícil parlar 
de societat rural. 
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perqué, per a ells, la ruralitat no existeix. I no existeix, perqué els processos 
de globalització de I'economia i la uniformització de les pautes culturals han 
esborrat per complet les diferéncies que es podien establir entre el món ru
ral i I'urba, entre el món agrícola-ramader i I'industrial, etc. Des d'aquesta 
perspectiva s'interpreta que ambdós espais es regeixen actualment per les 
mateixes pautes de producció i de consum, participen de les mateixes es
tratégies comercial s i, en definitiva, generen i reprodueixen la mateixa cul
tura. El món rural actual deis pa'isos avan<;:ats no té cap especificitat. 23 

En contraposició a la perspectiva anterior, considero que la ruralitat de 
finals de segle és una realitat que perviu enmig d'una estructura complexa 
caracteritzada per transformacions profundes i permanents. I si bé aques
tes transformacions cada vegada ens fan més difícil posar fronteres ciares 
entre el que és rural i el que és urba, en capeas no són excusa per afir
mar que la ruralitat s'ha esvaH, s'ha desintegrat.24 

Els espais moderns actuals, tal i com ja he apuntat en la descripció del 
món rural deis anys vuitanta i noranta, es caracteritzen per la diversificació 
de les activitats econ6miques i productives, per I'heterogeneització de I'es
tructura de la població i sobretot per la fragmentació de la cultura i deis es
tils de vida. 

La diversifica ció de les activitats económiques i productives 

En els espais rurals actuals es desenvolupen, no pas amb plena har
monia, activitats econ6miques diverses entroncades amb I'agricultura, 
amb la ramaderia, amb la indústria i amb tot tipus de serveis. 

(23) Burkart Lutz afirma que el món rural ha deixat d'existir perqué fins i tot ha perdut la fun
ció d'exportar ma d'obra barata i dócil cap a la ciutat. Aquesta (unció, segons el mateix 
autor, la fan actualment els pa'isos del tercer món. 

"la pérdida de una fuente de reclutamiento desde el sector tradicional hacia el tra
bajo industrial ha de verse poco a poco. la industria de los países del Norte de Eu
ropa ya no puede contar con este suministro. de mano de obra ... dispuesta a traba
jar con sueldos bajos y en condiciones físicas y psíquicas penosas. Estos problemas 
se han venido mitigando ... por la inmigración desde países mediterráneos en "vías 
de desarrollo"». Burkart Lutz: "Los campesinos y la industrialización. Una contribu
ción al estudio de la discontinuidad en el desarrollo de las sociedades industriales 
capitalistas» a Política y Sociedad, núm. 8, 1991, p. 85. 

Moyana Estrada també recalza aquesta perspectiva en tant que ha afirmat el següent: 

"parto de la tesis que no cabe hablar del mundo rural como un mundo aparte, con 
sus particularismos y singularidades y con un sistema de valores diferente del que 
puede observarse como dominante en el conjunto de la sociedad española». Moya
na Estrada, E.: "Acción colectiva y cambio social en la agricultura española» a Pa
peles de Economía Española, núm. 60-61, 1994, p. 193. 

(24) Aquesta tesi la pode m trabar ampliament desenvolupada en García Sanz, B.: La socie
dad rural ante el siglo XXI. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1996. 
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Pel que fa a I'agricultura i a la ramaderia, val la pena destacar que 
cada vegada és més capitalitzada, necessita menys ma d'obra, i esta més 
integrada en els circuits comercials nacionals i internacionals. Fruit d'a
questa tendencia es consoliden dos ti pus de camperols: els camperols 
professionals, que es dediquen plenament a les tasques agrícola-ramade
res, i els camperols que comparteixen I'activitat primaria amb altres activi
tats típiques del sector secundari o terciario Tot i aix6 no podem oblidar la 
presencia d'un col'lectiu redu'it de pagesos dedicats exclusivament a les 
activitats agrícoles i ramaderes que, a diferencia deis pagesos professio
nals, les exploten mitjangant els sistemes tradicionals. 

Pel que fa al sector deis serveis, i mes concretament en el subsector 
del turisme, ha estat una valvula d'escapament -mai una solució definiti
va- per a uns camperols que s'han vist obligats a reduir I'activitat pro
ductiva que havien desenvolupat tradicionalment. Malgrat tot, també ha 
servit perque empresaris d'origen urba s'hi hagin instal·lat, exportant amb 
certa prepotencia determinats valors, pautes de comportament, modes, 
etc. típicament urbans. 

Fragmentació de I'estructura de la població 

Part del territori rural actual ha experimentat darrerament un fre a la da
vallada de la població. Fins i tot algunes localitats han augmentat Ileuge
rament els efectius de població a costa de la incorporació de persones de 
distinta procedencia geografica, etnica, social, etc. Aix6 és un fet relativa
ment ins61it en el món rural, perque fins practicament el dia d'avui I'estruc
tura poblacional de les comunitats rurals era bastant homogenia pel que fa 
si més no a les qüestions etniques i a la procedencia geografica. 

Fragmentació cultural 

El fet que les persones que habiten actualment en el medi rural provin
guin de diversos indrets i treballin en diferents sectors productius facilita el 
debilitament de la coherencia interna que tradicionalment havia tingut el 
medi rural. Consegüentment, es dóna I'emergencia d'una pluralitat de va
lors, de normes, de pautes comportamentals i de codis d'orientació social, 
de sistemes de jerarquització, de formes de distribució i d'assignació de 
rols, de modus d'organització del treball, etc., propis de qualsevol societat 
complexa. 

També cal fer esment de la dissolució parcial deis espais de sociabili
tat i deis agents de socialització classics que permetien construir una imat
ge particular del món. En I'actualitat, la construcció d'a116 social ja no es fa 
només a partir de la tradició, del passat, etc. sinó també considerant el 
present i el futur a mig i a lIarg termini. 
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1.4. EL FUTUR DEL MÓN RURAL: VERS LA CONSTEL'LACIÓ 

DE LES SOCIETATS LOCALS 

Les observacions que acabe m de realitzar entorn de la ruralitat moder
na no ens priven de pensar que passara en un futur més o menys Ilunya. 
Com seran els espais rurals de les properes decades? Augmentaran o dis
minuiran? S'enfortiran o es debilitaran? 

Sense intenció de fer profecies, tinc la impressió que els espais rurals, 
els assentaments i pobles amb una estructura socioeconómica rural, per a 
ésser més precisos, tendiran a diluir-se amb el pas del temps. I aixó s'es
devindra, en la mesura que substitueixin lIurs activitats agrícoles-ramade
res per d'altres que estan relacionades amb la indústria, amb el comen;:, 
amb el turisme, amb la construcció, etc. De fet, nombrosos pobles de les 
comarques de Catalunya han vist ens els darrers anys com disminu'ia sig
nificativament el nombre d'ocupats en el primer sector. Localitats on en els 
anys seixanta més del 50% de la població activa treballava en I'agricultu
ra o la ramaderia, actualment no superen el 3 o el 4%. Una part conside
rable de la població activa s'ha desplayat cap a altres sectors económics 
que no tenen res a veure amb I'agricultura o la ramaderia. Aquesta tenden
cia segurament es refermara en els propers anys, perque els gustos i pre
ferencies de les generacions joves no sembla pas que vagin adreyats cap 
al camp i, a més, la política económica europea tampoc no ho afavoreix. 

Dit aixó, doncs, és que potser el món rural desapareixera en un futur? 
Que passara amb els pobles que abandonin per complet les tasques agrí
coles i ramaderes? Esdevindran entitats urbanes com qualsevol altra o 
adoptaran una estructura peculiar? 

Pel que fa a la primera qüestió, és ben probable que les arees rurals 
que anomenem modernes vagin en declivi, sense que per aixó arribin a de
sapareixer. A Catalunya, a Espanya, a la resta d'Europa, etc. per més que 
a mig i a Ilarg termini el tercer sector vagi en augment, sempre hi haura per
sones que viuran de I'agricultura o de la ramaderia. És per aixó que em re
sisteixo a pensar en la desaparició total i absoluta del món rural. 25 

Pel que fa al futur deis municipis que abandonin per complet les tasques 
del primer sector, ja és més complicat. Tot i aixó, si tenim en compte la mor
fologia que han adoptat les petites entitats de població (em refereixo als po
bies petits, als que tenen entre 2.000 i 5.000 habitants) que en la darrera de-

(25) En canvi, el que ja no es pot assegurar és la continu'itat deis assentaments rurals tradi
cionals. Si bé en I'actualitat aquest tipus d'assentaments els podem trobar en algunes zo
nes de I'estat (a la franja pirenaica de Catalunya i d' Aragó, al nord de Castella i Lleó, a 
Galícia, etc.), la incapacitat de la societat moderna (altrament dit avangada) de tolerar i 
respectar formes d'organització distintes a les hegemóniques, fara que en les properes 
décades es dissipin per complet. 
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cada s'han abocat per complet a la indústria i als serveis, tenim arguments 
suficients per pensar que no esdevenen entitats plenament urbanes. 

Aquests municipis, malgrat la revolució que han experimentat en Ilur 
estructura productiva, compten amb un ti pus d'interaccions diferents a les 
que podem trobar a la ciutat i disposen d'un sistema de control particular 
que ben poca cosa té a veure amb el que s'estila a les grans conurba
cions. D'altra banda, les agéncies de socialització classiques -com per 
exemple la família, I'escola, el grup d'iguals, i el mass media- intervenen 
d'una manera distinta respecte a com ho fan a la ciutat. 

Així doncs, no podem afirmar que les zones rurals modernes que en un 
futur es desruralitzin acabaran convertint-se en entitats plenament urba
nes. Cal utilitzar al tres conceptes per referir-nos a realitats intermedies, a 
espais que estan a cavall del món rural modern i de I'urba, a espais amal
gamats. Per a I'ocasió crec encertat utilitzar I'expressió: medi local. El 
medi, espai o societat local, és aquella unitat políticoadministrativa que es 
distingeix fonamentalment per tenir un nombre redu'it d'habitants. És 
aquest factor el que propicia el desenvolupament d'una vida quotidiana 
d'un estil de vida diferent al que domina a les grans ciutats. 

2. Té sentit defensar «I'escola rural» en un medi 
que es desruralitza? 

2.1. DE out: DEPt:N EL FUTUR DE L'ESCOLA RURAL? 

En aquest apartat de I'article crec, per més paradoxal que sembli, que 
la continu'itat de /'escala rural no ha d'estar condicionada a la pervivéncia 
del medi rural. A I'actualitat no són les característiques medioambientals 
les que ens han de servir per a determinar el destí d'aquesta escola, sinó 
més aviat les possibilitats que es deriven de Ilur organització. Així doncs, 
és convenient que ens interroguem entorn de les possibilitats pedagogi
ques, didactiques i socials que brinda I'escala rural. 

Els mestres de les escoles rurals, recolzats per diverses organitzacions 
professionals, sindicals i polítiques, han elaborat des de principis de la dé
cada deis anys vuitanta un discurs teoric que prestigia aquesta escola. 
Aquest discurs, acompanyat naturalment de tot un seguit d'accions tant a 
dintre com a fora deis centres, ha posat de manifest que I'escala rural 
constitueix un model idoni per a desenvolupar noves estratégies educati
ves, per a establir sistemes de comunicació horitzontals, per a diluir el 
frac as escolar, per a generar grups de treball cooperatius, etc. Aquestes 
afirmacions crec que es poden refermar i fins i tot ampliar quan ho analit
zem amb clau sociologica. 
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2.2. LA DEFENSA DE L'ESCOLA RURAL A PARTIR DE LA REFLEXIÓ SOCIOLÓGICA: 

L'APLlCACIÓ DEL MARC TEÓRIC DE BERNSTEIN 

El marc te6ric de Bernstein autor que ha investigat des d'una perspec
tiva amplia i integradora diferents aspectes educatius relacionats amb el 
poder, amb la dominació, amb el Ilenguatge,26 etc. -aplicat a la realitat de 
I'escola rural-, permet establir determinades relacions que ens fan valo
rar positivament I'estructura organitzativa de I'escola rural i indirectament 
n'aconsellen lIur continuHat. L'analisi d'alguns conceptes claus del seu 
pensament -com per exemple el text pedag6gic, les categories, la clas
sificació, I'emmarcament, etc.- permet afirmar que I'escola rural disposa 
d'una estructura adequada per a democratitzar les relacions escolars i ex
traescolars, dissoldre el control i la disciplina, flexibilitzar la utilització de 
I'espai escolar, "informalitzar" la practica educativa, etc. Amb I'objectiu de 
raonar aquestes sentencies, tot seguit presento I'analisi que he realitzat 
deis conceptes esmentats.27 

El text pedagógic a /'escola rural 

Per a Bernstein, el text pedag6gic en la versió restringida és el conei
xement (currículum implícit i explícit ) que es transmet dins d'un espai edu
catiu particular, en el nostre cas I'escola, i que obeeix a una selecció de la 
realitat. Des d'una perspectiva oberta, el text pedag6gic abasta una reali
tat molt més complexa que compren, a banda del currículum, <da práctica 
pedagógica dominante ... cualquier representación pedagógica hablada, 
escrita, visual, postural, de la vestimenta, etc.".28 

En el marc escolar, el text pedag6gic, tant en I'accepció restringida 
com en I'oberta, es diu que és privilegiant «cuando confiere directa o in
directamente privilegio de clase, de género o de raza" ;29 quan transmet 

(26) Per conéixer amb més profunditat I'obra de Bernstein podeu consultar Temp d'Educació. 
Revista de la Divisió de Ciéncies de I'Educació, núm 2, 20n semestre de 1989. Universi
tat de Barcelona, Barcelona, pp. 1-148. 

(27) Vull insistir que aquests conceptes els he interpretat d'una manera bastant particular per
qué, d'una banda he incorporat les aportacions teóriques d'altres autors i, d'altra banda, 
perqué molts deis conceptes que ha elaborat Bernstein pateixen certa indefinició. En 
aquest sentit estic plenament d'acord amb Atkinson quan afirma: "les idees principals "de 
Bernstein" són extremadament generals, abstractes i difuses, estan obertes a moltes in
terpretacions i els exemples empírics no es poden establir facilment..." Atkinson, P.: "In
terrupció, reproducció i colonització pedagógica de la vida quotdiana: Classificació i em
marcament de I'experiéncia del treball i de I'educació" a Temps d'Educació. Revista de la 
Divisió de Ciéncies de I'Educació, núm. 2, 2n semestre de 1989. Universitat de Barcelo
na, Barcelona, 1998, p. 48. 

(28) Bernstein, B.: Poder. educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural. Bar
celona: El Roure, 1990, p. 21. 

(29) Bernstein, B.: Op. cit., 1990, p. 21. 
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informació desconnectada de I'entorn immediat de I'alumnat; quan des
prestigia el medi en el qual viuen els alumnes; quan ridiculitza els agents 
de socialització externs a I'escola; quan de manera subtil o descarada su
bestima la cultura local, etc. El text pedagógic privilegiant es distingeix 
per ésser un tex! selecte i restringit, apte només per a una minoria. En 
conseqüéncia, dones, obvia a un sector d'alumnes, concretament aquells 
que han estat socialitzats en el si d'una practica pedag6gica locapo i deis 
que han sido posicionados desfavorablemente debido a su hábitus dife
rente. 31 

Considerant I'accepció restringida del text pedagógic, quina mena de 
text predomina a les escoles rurals actuals? La informació de qué disposo 
en aquests moments em fa pensar que ens trobem davant d'un text es
cassament discriminador i conseqüentment poc privilegiant. 

Bona part deis mestres rurals des de principis deis anys vuitanta fins al 
dia d'avui s'han caracteritzat per utilitzar un currículum ample, obert, facil
ment modificable, proper al món i a les experiéncies deis alumnes i lIurs 
famílies. Es tracta d'un text que incorpora amb certa naturalitat la cultura 
local -la que és própia de la família, del ve'inat, etc.- dins I'escola, que 
facilita I'arrelament de I'alumne al medi i a la comunitat, etc. L'acceptació i 
reconeixement de la cultura local per part de la institució fa, entre altres co
ses, que s'escurci la distancia entre la pedagogia oficial i la local, així com 
entre el text oficial i el local. 

No és exagerat afirmar que l' escola rural s'ha esforc;;at, i en part ho ha 
aconseguit, per transmetre uns coneixements que, tant en el contingut com 
en la forma, eviten la ruptura deis diferents espais educatius. El fet que el 
currículum, tant en la dimensió de les relacions dins de com en la de les 
relacions amb, tingui en compte I'especificitat del medi i la veu d'altres 
membres afavoreix, sens dubte, la disminució de les resisténcies i el frac as 
escolar de I'alumnat. Per aixó afirmo que I'escola rural utilitza genéricament 
un text bastant integrador. 

La categoria i la classificació de les categories escolars 

La categoria és la fragmentació que fem de la realitat per tal d'ordenar
la d'acord amb uns principis reguladors que constitueixen el fonament d'un 
determinat ordre social. Utilitzant una expressió més senzilla també es pot 
definir com a conjunt d'elements que formen part d'una realitat global do
tada de certa identitat. 

(30) Per practica pedagógica local entenem el conjunt d'accions socialitzadores que es pro
dueixen dins d'espais d'educació no formals i informals, com per exemple la familia, el 
grup d'amics, els ve'ins, etc. 

(31) Bernstein, B.: ob. cit., 1990, p. 23. 
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Si estudiem la realitat escolar haurem de parlar de la categoria d'a
gents, de discursos,32 de recursos. També s'hi pot afegir la categoria d'es
pai, la del grup classe, la de temps, la d'avaluació, i fins i tot podríem par
lar d'una categoria més genérica que segons Bernstein condiciona la res
ta: em refereixo a la divisió social del treball. 

Pero allo més interessant de les categories -pertanyin o no al món es
colar- és el grau d'especialització que assoleixen i la relació que esta
bleixen entre elles. És en aquest punt que es fa necessari parlar de tres 
conceptes més: especialització, classificació i emmarcament. 

L'especialització és el grau de fragmentació al qual arriba cada una de 
les categories. Quan més especialitzada sigui una categoria, més subca
tegories tindrem. Així, per exemple, la categoria agent, en una escola gra
duada,33 es subdivideix en un primer nivell en adquirents (alumnes) i trans
missors (mestres). Pero, en un segon nivell, haurem de parlar deis alum
nes de primer curs, deis de segon curs ... fins arribar als de sisé. El mateix 
passa quan ens referim als transmissors: mestres de primer curs, de se
gon, de tercer, etc. En aquest cas, la categoria agent direm que compta 
amb un grau d'especialització considerable. 

La classificació es refereix a I'estructura que s'estableix dins de cada 
categoria i a les relacions que es produeixen entre elles. Des d'una postu
ra més ortodoxa s'entén com la separació que es produeix entre les dis
tintes categories constitutives de realitats que tenen entitat per sí mateixes. 
L'emmarcament, en canvi, és el tipus de regulació que es dóna sobre els 
processos comunicatius establerts entre els transmissors i els adquirents.34 

Els elements fonamentals de tot procés comunicatiu generat en un context 
escolar són: la selecció del contingut a comunicar, I'elecció del significat, 
la selecció de les seqüéncies i del ritme.35 Per a Bernstein el criteri de clas
sificació i d'emmarcament pot ésser: fort o débil. Quan més fortes siguin la 
classificació i I'emmarcament, més especialitzades, més rígides i més a"i
lIades seran Ilurs categories i els elements del procés comunicatiu.36 

(32) Quan Sernstein parla de discursos es refereix a les matéries, assignatures, i també con
tinguts que es transmeten a I'escola. 

(33) L'escola graduada, a diferéncia de I'escala rural, compta amb una aula específica per a 
cada un deis cursos de I'ensenyament primari. O'altra banda, els grups-classe estan for
mats per alumnes d'edats homogénies. 

(34) Sernstein defineix I'emmarcament com .. los límites o aislamientos entre prácticas comuni
cativas de las relaciones sociales, mantenidas y reproducidas por los principios del con
trol social: principio que regula la realización de las relaciones de poder entre las cate
gorías ... Sernstein, S.: Op. cit., 1990, pp. 152 i 153. 

(35) Queda ben ciar que els elements que formen part deis processos comunicatius tenen a 
veure amb I'emmarcament. Tot i aixó, la frontera entre aquests i els que hem esmentat 
quan he parlat de la classificació no sempre és massa nítida. 

(36) Per a una exemplificació del que és una classificació i emmarcament forts, vegeu Atkin
son. P.: Op. cit., 1989, pp. 45 i 56. 
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Una escola amb una classificació i un emmarcament rígids es distingira 
fonamentalment per tenir un espai escolar bastant fragmentat (I'escola comp
ta amb diverses arees o zones); per delimitar les funcions de cada un deis 
espais (cada zona compleix una funció específica i només s'hi poden de
senvolupar unes activitats molts concretes); per conformar grups-classe rela
tivament homogenis (cada aula esta composada per alumnes de la mateixa 
edat cronologica); per concentrar I'activitat educativa en el mestre (el mestre 
és qui s'ocupa de manera gairebé exclusiva de la tasca docent); per impo
sar un ritme de treball homogeni a tots els alumnes del grup classe (tots els 
nens de I'aula fan les mateixes activitats al llarg del dia i se su posa que les 
han d'acabar al mateix temps); per imposar un únic temps escolar a tots els 
alumnes de I'escola; per establir sistemes de control i d'avaluació visibles i 
durs, etc. Una escola amb un emmarcament i classificació forts també es ca
racteritza per compartimentar els coneixements que es subministren al llarg 
del curs; per programar i seleccionar els continguts sense tenir en compte 
els interessos deis alumnes; per evitar qualsevol possibilitat de negociació, 
etc. Bona part d'aquests exemples, sobretot els que he esmentat en la pri
mera part del paragraf, considero que els trobem gairebé a totes les escoles 
graduades. Unes escoles on es dóna una forta divisió social del treball. 

L'escola rural, en canvi, a causa de la seva estructura organitzativa i en 
menor mesura deis condicionants mediambientals, ha generat una realitat 
escolar caracteritzada per una classificació i un emmarcament bastant fe
bles. En la taula de la pagina següent, presento esquematicament la mor
fologia que adopten algunes de les categories i deis elements deis pro
cessos comunicatius del món escolar. 

L'escola rural, en tant que fa ús d'un espai obert, en tant que utilitza un 
currículum adaptat al medi, uns sistemes de control i de disciplina relati
vament tous, etc., es pot considerar que esta més propera a la pedagogia 
invisible37 que no pas a la visible. És en base a aquesta consideració que 
penso que es tracta d'una escola oberta, és a dir una «escuela en que el 
orden simbólico celebra la mezcla o diversidad de categorías, el principio 
de integración social es la solidaridad orgánica, la estructura es diferen
ciada, los límites porosos y la estructura de la autoridad debilitada. "Esta 
escuela" promueve la educación en extensión». 

Totes aquestes consideracions volen dir que es tracta d'una escola allibe
radora i transformadora? Bernstein afirma reiteradament que els espais edu
catius regits per les pedagogies invisibles no foragiten el poder sinó que el 
dissimulen, no desterren la dominació sinó que I'oculten i en últim terme, no 
ens porten a un espai de llibertat tan gran com de vegades aparenta. Malgrat 

(37) Per a Bernstein, la pedagogia invisible es caracteritza, entre d'altres, per tenir una em
marcació i una c1assificació feble de I'espai escolar, del temps, de la jerarquia, de les re
gles de seqüéncia, de I'avaluació i, en últim terme, de la divisió social del treball. 
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aixo, estic convenQut que en aquestes escoles I'espontane'itat hi té cabuda, la 
provisionalitat hi té entrada i la coerció té certes dificultats per a implantar-s'hi, 
almenys com ho fa en la majoria d'escoles graduades. Per aixo penso que cal 
vetllar per la pervivencia i consolidació del que s'anomena escala rural. 

TAULA 4 

Categories i Escola rural 
elements constitutius 

deis processos Arguments que justifiquen una classificació 
comunicatius i uns emmarcaments febles 

L'espai escolar - En general I'escola disposa de pocs espais propis i, a 
més, són escassament compartimentats. Algunes esco-
les rurals compten només amb una aula. 

- L'espai escolar resta obert a tota la comunitat i aquesta 
I'utilitza amb certa freqüencia per a realitzar-hi activitats 
diverses. 

- L'alumnat utilitza espais municipals per a realitzar-hi ac-
tivitats escolars. 

- Els espais utilitzats per I'escola (tant els propis com els 
que no ho són) es caracteritzen per ésser flexibles i 
multifuncionals. Aixó implica: un aprofitament social im-
portant de I'espai. 

Agents: Els trans- - Si bé el maxim responsable de la tasca educativa és el 
missors mestre, aquesta és compartida ocasionalment per per-

sones externes a I'escola (pares, ve"ins, etc.) i pels ma-
teixos alumnes (sobretot els de més edat). Aixó implica 
varietat i flexibilitat deis agents educatius i perdua del 
mono poli per part del mestre. 

- Hi ha pocs mestres a I'escola per la qual cosa és ne-
cessari que desenvolupin tasques i funcions diverses 
(les escoles unitaries compten amb un sol mestre men-
tre que les cícliques entre 2 i 5). Aixó implica escassa 
divisió social del trebal!. 

- Les escoles rurals compten amb mestres polivalents i 
integra/s. 

Agents: Els recep- - Els alumnes es reuneixen en grups-classe heterogenis. A 
tors cada aula hi ha alumnes de diferent sexe i edat. Dissolu-

ció de les franteres establertes pel factor sexe o edat. 
- La dinamica de treball exigeix que I'alumne sigui mes-

tre d'ell mateix. S'afavoreix I'autonomia, la col'laboració 
i la responsabilitat individual i col·lectiva. 

- Elevat grau d'interacció entre alumnes (alumnes de diferent 
edat), entre alumnes i mestre, i entre alumnes i escola. 

- S'estimula la interacció entre agents de diferent natura-
lesa tant dins de I'espai escolar com I'extraescolar. 
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TAULA 4. (Continuació) 

Categories i Escola rural 
elements constitutius 

deis processos Arguments que justifiquen una classificació 
comunicatius i uns emmarcaments febles 

El temps i el ritme - El temps (és a dir I'horari) és flexible. Així doncs, amb 
certa facilitat es pot adaptar a les circumstancies can-
viants. 

- El ritme de treball i les seqüéncies deis alumnes són 
generalment flexibles i negociables. En determinades 
escoles I'alumne fixa el ritme del treball setmanal. 

- El ralentiment del ritme d'aprenentatge no es tradueix 
automaticament en "fracas escolar ... 

- L'alumne que no ha assolit els coneixements i destreses 
considerades mínimes pot seguir compartint amb els 
seus companys el mateix espai. Desdramatització del 
"fracas escolar ... Acceptació de diferents ritmes d'a-
prenentatge. 

El control i I'avalua- - Escassa necessitat d'establir sistemes de control i de 
ció vigilancia. El control que existeix sol ésser tou. 

- El control i les normes disciplinaries ocasionalment són 
establerts conjuntament amb els alumnes. 

- L'avaluació és global, contínua i flexible. 
- En molts aspectes, I'alumne s'autoavalua. 

Els discursos (les - Programació curricular unificada al lIarg deis tres cicles 
assignatures, les ma- d'educació primaria. 
téries i Ilurs contin- - Discurs integrat a I'entorn social i natural. 
guts) - Discurs flexible i adaptable als interessos i a les neces-

sitats deis infants. 
- Discurs obert a aspectes no estrictament escolars. 

Recursos i material - Recursos diversos, poc sofisticats, i amb certa freqüén-
didactic cia provenen del medi social i natural. 

Divisió social del tre- - Escassa. 
ball 

Epíleg 

En el decurs d'aquest article he tractat, tot i que de manera desigual, 
dos aspectes que considero fonamentals per a comprendre el present i el 
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futur de l' escola rural. En primer Iloc he discursejat entorn de la rura lita t, 
una realitat difícil de definir en tant que esta sotmesa a la transformació 
constant i, d'altra banda, he parlat de les potencialitats pedagógiques i 
didactiques de I'escola que tradicionalment ha ocupat I'espai rural. De tot 
el que s'ha dit, tinc interes a destacar tan sois quatre idees. 

En primer lIoc, considero que el món rural que actualment predomina 
a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol es una realitat socioeconómi
ca més propera a I'estructura de qualsevol societat moderna que no a la 
de les societats tradicionals. La introducció de la tecnologia en el primer 
sector i la diversificació de les activitats económiques i productives ens 
donen prou arguments per pensar que ens trobem amb una nova socie
tat rural que ben poca cosa té a veure amb I'anterior als anys seixanta. 
Així dones, el mestre de les escoles rurals actuals ha d'ésser conscient 
d'aquests canvis per tal de no idealitzar una societat que practicament ja 
no existeix. 

En segon Iloc, cal afirmar que una part deis municipis amb una estruc
tura rural moderna han iniciat darrerament un procés de recuperació im
portant en tant que han passat de ser expulsors de població a modestos 
receptors. Des deis anys vuitanta, i més clarament a partir deis noranta, 
una nova tendencia migratória ha possibilitat el creixement i consolidació 
de determinats pobles. Cada dia és menys estrany que famílies d'orígens 
geografics diversos, amb interessos diferenciats, amb diferents estils de 
vida, etc., s'instal'lin en poblats relativament periferics. L' escola rural ubi
cada en aquests pobles ha d'estar suficientment preparada per oferir una 
educació integradora i que respecti la diversitat cultural. Aquest és segu
rament un deis reptes més importants de I'escola rural deis deu propers 
anys. 

En tercer Iloc, és possible que I'evolució de I'estructura productiva de 
Catalunya i de la resta de I'estat, sotmesa a la política económica europea 
i mundial, acabi per modificar completament la fisonomia de molts pobles 
que fins al dia d'avui s'assenten sobre una estructura rural moderna. En 
conseqüencia, cada vegada hi haura menys municipis rurals i, per contra, 
augmentaran els que he convingut en anomenar locals. Les entitats políti
coadministratives competents en la qüestió escolar han de saber que la 
consolidació de les comunitats locals depen en bona mesura de I'escola. 
El model escolar ideal per a aquests pobles, amb poc nombre d'habitants 
i amb un baix nombre de nens/es amb edat escolar, és indubtablement 
I'escola rural. 

La pervivencia de /'escola rural a casa nostra (com a qualsevol altre in
dret) considero que és sobradament justificada. I ho és, no per la futura ex
pansió del medi rural (cosa totalment falsa) ni tampoc pel previsible aug
ment de les entitats locals (afirmació certa), sinó perque és un model es
colar que possibilita la flexibilització i obertura de I'espai escolar; que po-
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tencia la integració d'agents no especialitzats en la tasca educativa; que 
estimula la cultura de la participació i de la responsabilitat entre I'alumnat; 
que permet la flexibilització del temps escolar i del ritme d'aprenentage; 
que suavitza les formes de control i de disciplina (i a voltes fins i tot les de
mocratitza). Una escola amb aquestes característiques, en tant que gene
ra una practica educativa menys constrenyidora i més integradora, val la 
pena potenciar-la. 
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Jordi Feu i Gelis 

El contenido de este artícu
lo analiza las transforma
ciones económicas, demo
gráficas y culturales que se 
han producido en el medio 
rural catalán y español en 
los últimos cincuenta años. 
Se pretende con ello ofre
cer al lector una visión ge
neral del medio sobre el 
cual se ha establecido lo 
que maestros, pedagogos 
y científicos sociales con
venimos en l/amar escuela 
rural. Por otra parte, utili
zando el marco teórico de 
Basil Bernstein y analizan
do detalladamente algunos 
conceptos básicos de su 
pensamiento (texto peda
gógico, categoría, clasifica
ción y enmarcaminento) se 
presentan las potencialida
des pedagógicas, didácti
cas y sociales que contie
ne este tipo de escuela. En 
opinión del autor son preci
samente estas potenciali
dades y no otras conside
raciones (como por ejem
plo la evolución del medio 
rural) las que legitiman el 
futuro de la escuela rural. 
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Abstract 

Le contenu de cet article 
analyse les transformations 
économiques, démographi
ques et culture l/es qui se 
sont produites dans le mi
lieu rural catalan et espag
nol dans les derniers cin
quante ans. L'intention est 
d'offrir au lecteur une vision 
générale du milieu Ol! a été 
établi ce que les maUres, 
les pédagogues et les 
scientifiques sociaux ont 
convenu d'appeler I'école 
rurale. De plus, en utilisant 
le cadre théorique de Basil 
Bernstein et en analysant 
en détail quelques con
cepts de base de sa pen
sée (texte pédagogique, 
catégorie, classification et 
encadrement) les poten tia
lités pédagogiques, didac
tiques el' sociales que ce 
type d'école contient sont 
présentées. Suivant /'opi
nion de /'auteur ce sont 
précisément ces potentiali
tés et non d'autres consi
dérations (tel/es que, par 
exemple, /'évolution du mi
lieu rural) qui légitiment le 
futur de /'école rurale. 

This article analyses the 
economic, demographic 
and cultural transformations 
that have been brought 
about in spanish and cata
lan rural areas in the lasl 
fifty years. The article thus 
seeks lo pro vide a general 
outline of the phenomenon 
to which school teachers, 
pedagogues and social 
scientists have given the 
name «rural school". More
over, working within the 
theoretical framework esta
blished by Basil Bernstein 
and analyzing a number of 
the basic concepts of his 
thinking in depth (pedago
gical text, category, classi
fication and framework) the 
pedagogic, didactic and 
social potential offered by 
this type of school are des
cribed. It is argued that it 
is this potential and not ot
her considerations (inclu
ding, for example, the evo
lution of the rural environ
ment) that legitimize the fu
ture of rural schoo/s. 


	Page 1

