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El mestre immers dins 
l'escola d'avui, poc se pot
recordar de Barbiana

Celso Calviño Andreu
MESTRE I LLICENCIAT EN GEOGRAFIA

C.P. RAFAL VELL. PALMA

EL temps passa i l’escola roman, rea-
litat enfrontada a les idees principals 
que Everett Reimer exposa a la seva 
obra La escuela ha muerto1 i que Ivan 
Illich també ho fa en el seu llibre La 
sociedad desescolarizada2. L’escola 
d’avui segueix com sempre immutable, 
any darrera any, cada grup d’alumnes 
dels diferents centres van promocio-
nant de nivell i, poc a poc, quasi sen-
se que els mestres ens adonem, van 
deixant l’escola i passen als instituts 
i, des d’allà, uns amb desil·lusió i pe-
na i altres amb més o menys glòria i 
satisfacció segueixen la formació pro-
fessional, el batxillerat per arribar a la  
Universitat o com fan la majoria, s’in-
corporen a la feina. Això de feina, avui 
en dia, és un dir, ja que la cosa no està 
per a bromes.

Feta aquesta petita introducció, vull 
donar l’enhorabona, per diferents mo-
tius, al meu amic Martí Canyelles per 
l’article que escriu en el passat núme-
ro de la revista Cantabou sobre el llibre 
Carta a una mestra, referent a l’escola 
de Barbiana. És una obra que he re-
llegit en nombroses ocasions. Però sí 
voldria fer algunes matisacions.

En primer lloc, per la satisfacció que 
m’ha produït la lectura de l’article per-
què em retreu a aquells anys ja llu-
nyans, dels anys setanta del passat 

segle, que per a molts dels joves 
que trepitjàvem l’escola de magis-
teri i que estàvem a punt d’acabar 
la carrera ens preparàvem, amb el 
novell títol, per a incorporar-nos a 
la feina de mestre. Era un temps en 
que crèiem que amb les eines pe-
dagògiques i didàctiques podríem 
canviar el món. Plens d’una gran 
fe, l’arribada a l’escola per a molts 
de nosaltres, més que exercir una 
professió era una devoció amb un 
important i clar referent social. Te-
níem unes ganes boges d’innovar, 
això és, d’experimentar didàctiques 
que ens pareixien originals i que la 
rutina escolar del moment ens ho 
permetia i demanava; també de re-
novar, és a dir, posar en pràctica al-
tres mètodes que companys nostres 
ja feien o que ens arribaven gràcies 
a diversos llibres; l’experimentació 
era una de les grans finalitats, i 
tot perquè res del que hi havia en 
aquells moments ens satisfeia. Volí-
em aplicar una pedagogia moderna 
d’acord amb el nostre temps. No sé, 
si a hores d’ara ho hem aconseguit.

És veritat que quan sortírem de l’es-
cola de magisteri com a novells en-
senyants, no teníem les coses clares 
com passa en moltes altres profes-
sions, però crec que tant tu com jo, 
que érem del Pla 1971, quasi no fé-
rem pràctiques, al revés de l’alum-
nat del Pla 67, que a més de fer-ne 
un curs complet, cobrant una part 
de sou, la feien a dins l’aula i da-

vant alumnes, sempre assessorats 
per un mestre-tutor amb una certa 
experiència. Actualment no és així 
i, segons opinió meva, el període de 
pràctiques s’hauria de perllongar. 

Per altra part, remarcar el que en 
Martí pensa sobre els canvis que 
s’han duit a terme des d’aquells 
temps a l’escola, fent un incís en 
els continguts que s’ensenyaven i 
actualment s’ensenyen. En aquells 
moments eren uns continguts abs-
tractes i allunyats que tenien poc a 
veure amb la realitat i l’entorn de 
l’alumnat, a més imperava el me-
morisme dur del concepte aïllat i el 
mecanicisme era l’única tònica di-
dàctica. És veritat que moltes coses 
han canviat, però així i tot, n’hi ha 
d’altres que segueixen igual. L’es-
cola sempre ha de ser innovadora, 
això és, anar per davant de l’em-
penta que ens marca la societat, i si 
no procurar anar el màxim acostat 
a ella. Actualment vivim en una so-
cietat globalitzada on els problemes 
es multipliquen i les solucions solen 
ser males de destriar. En una pa-
raula, la societat i el món, corren 
a velocitats supersòniques i l’esco-
la va a pas de tortuga. I l’escola?, 
què és l’escola actualment?, i què 
desitja a hores d’ara per al nostre 
alumnat?. 

Hi ha una frase del teu article que 
diu: “No sabíem com ensenyar pe-
rò teníem unes fites, uns objectius 

1 Reimer, E. (1974). La escuela ha muerto. Editores Barral. Barcelona.

2 Illich, I. (1974). La sociedad desescolarizada. Barral editores. Barcelona
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per l’escola i la societat”3. És ben 
veritat que la majoria dels alumnes 
que sortíem de l’Escola de Magiste-
ri ho fèiem sense saber com ense-
nyar, les metodologies del moment 
extretes dels manuals eren obsole-
tes, però en aquells moments tots  
nosaltres, i fins i tot, una part del 
nostre professorat feia més del que 
podia. Tu ho dónes a entendre molt 
bé, teníem molt clares dues coses: 
el que ens plantejàvem   ensenyar, 
i com fer-ho. Sens dubte són dues 
fites molt importants, però també és 
veritat que la societat, les famílies i 
l’alumnat eren en moltes i jo diria 
que en infinites coses  molt diferents 
a les actuals. Els problemes avui dins 
les aules no augmenten en progres-
sió aritmètica sinó en geomètrica. 
És una opinió o pensament perso-
nal que he recollit igualment d’altres 
companys i companyes. Avui l’agulla 
de la brúixola educativa ha perdut 
el nord i crec que no sabem ben bé 
el que a hores d’ara volem des del 
punt de vista pedagògic i didàctic, ni 
en els aprenentatges, ni en l’aspecte 
formatiu. No ho sap el sistema i molt 
manco els docents, hi ha massa di-
ferents i enfrontades opinions entre 
tots nosaltres per arribar a uns ne-
cessaris i ja imprescindibles acords.   

Sabíem que l’escola tradicional no 
atreia els nostres alumnes i que molts 
dels continguts que s’ensenyaven no 
eren els més adequats per a la forma-
ció integral de l’alumnat. Crèiem que 
els sabers, qualsevol contingut fos de 
l’àrea que fos, no era res si no estava 
emmarcat dins un context molt més 
ampli. Tu i jo que venim de geografia 
i història ho sabíem ben bé.

Igualment teníem molt present que la 
motivació era una de les peces claus 
per aconseguir un aprenentatge el 
més efectiu i significatiu possible, i 
per això era necessari aplicar meto-
dologies actives. Les exposicions fo-

ra de l’aula on els alumnes eren els 
principals protagonistes i duien a 
terme experiències on observaven, 
deduïen, comparaven... supliren les 
lliçons magistrals on el mestre ho 
era tot i imperava la passivitat de 
l’alumnat. Aquest canvi dins la pra-
xis metodològica va donar en aquells 
moments resultats molt positius. Ac-
tualment l’alumnat és un altre i avui 
l’aplicació de la metodologia activa 
pareix que no aconsegueix els resul-
tats sociològics i pedagògics desitjats. 
El professor quan cada matí entra a 
l’aula es demana quina és la pedra fi-
losofal que ha d’aplicar per a motivar 
els seus alumnes. La tasca educativa 
quotidiana és molt difícil i les filosofi-
es i teories no donen solució als pro-
blemes diaris al quals ens enfrontam 
els docents. 

Quan començàrem ens trobàrem amb 
uns currículums emmarcats dins un 
context tancat mentre que nosaltres 
crèiem que havien de ser oberts i 
adequats a la realitat de l’escola, i so-
bretot els claustres havien d’opinar i 
poder intervenir en la programació.

Ha passat molt de temps, hem recor-
regut un llarg camí i quantes vega-
des he recordat, igualment com ho 
has fet tu a la introducció de l’arti-
cle, aquelles paraules dels escolars 
de Barbiana que deien al mestre que 
havien tengut: 

• “Vostè segur que no es recordarà 
de mi, ni de quin és el meu nom. 
N’ha suspès tants...”

• “Vostè ens suspèn i ens envia al 
camp i a les fàbriques on es podrà 
oblidar tranquil·lament de nosal-
tres...Jo en canvi he pensat sovint 
en vostè i en la institució que ano-
menau escola..4.”

Aquests paràgrafs em retreuen a un 
dels objectius més importants que 
ens plantejàrem en aquells moments 
que era aconseguir una escola el més 

humanista possible, on un alumne 
no era el número de llista sinó una 
persona amb una problemàtica molt 
complexa dins un món que de cada 
dia es feia més complex. I que els 
aprenentatges no ho eren tot sinó que 
el més primordial era la seva forma-
ció integral i el seu desenvolupament 
personal el més complet i satisfacto-
ri possible; persones que compren-
guessin l’entorn on vivien, els proble-
mes que afectaven el nostre món i 
a la vegada integrar-se a la societat 
com a persones responsables i crí-
tiques. Volíem en resum, una escola 
més que humanista, humana. 

Però així com aquestes cites, expo-
sades anteriorment, han de fer pen-
sar qualsevol ensenyant, igualment 
també haurien d’arribar als nostres 
alumnes i a les seves famílies. Ganes 
d’aprendre, d’esforçar-se, d’adquirir 
una cultura, de respectar els altres, 
tenir uns referents morals i ètics molt 
clars...hauria de ser una fita per a tot 
l’alumnat, però...

Al llarg dels anys hem aconseguit 
molts d’objectius que en part ens 
semblava inaconseguibles, hem vist 
moltes lleis d’educació que com a 
docents ens han pogut més o manco 
satisfer però sí que és veritat que la 
realitat actual de les nostres aules ne-
cessita solucions dràstiques ja i l’úni-
ca solució és deixar-se de postulats 
teòrics i filosofies meravelloses i que 
s’arribi a un consens de totes les for-
ces polítiques per aconseguir un gran 
pacte real i efectiu per a l’educació. 

Pel bé dels alumnes així s’hauria de 
fer... L’escola o l’institut d’avui per 
desgràcia no és l’escola de Barbiana 
i molt manco Summerhill i tampoc 
l’alumnat no és aquell que en el lli-
bre sobre Lorenzo Milani, tant i tan bé 
descrit, sabia el que volia. Realitats i 
no somnis és el que cal aplicar avui 
en educació. Ens hi jugam molt com 
a poble.

3 Canyelles, M. (2008). Qui se’n recorda de Barbiana avui. Revista Cantabou. Núm. 29. Pàg. 23.

4. Canyelles, M. (2008). Qui se’n recorda de Barbiana avui. Revista Cantabou. Núm. 29. Pàg. 22.


