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La resposta tan generalitzada a la convo-
catòria de vaga d’ahir obliga a reflexio-
nar, a interrogar-se, a parar-se a pensar
per iniciar o reiniciar un procés de par-

ticipació i diàleg. La participació és per a nosal-
tres un valor bàsic. En la mesura que l’educa-
ció és un interès públic que ha d’incloure els
joves, les famílies, els mestres i professors, els
polítics, tots els ciutadans, per construir un
projecte comú, la participació és l’expressió de-
mocràtica d’una responsabilitat compartida.

LA PARTICIPACIÓ DEMANA tenir disposició al diàleg,
demana saber escoltar, argumentar, compren-
dre i acceptar les idees i els punts de vista, de
l’altre o dels altres. La participació i el diàleg,
des del nostre punt de vista, exigeixen trans-
parència, demanen temps, necessiten capaci-
tat de renúncia del particular en favor d’allò
que es contempla com a bé comú.

COM A ASSOCIACIÓ DE Mestres Rosa Sensat, no ens
cansarem de demanar participació i diàleg, per-
què pensem que el que avui està en joc, en edu-
cació, no és una qüestió simple, ni anodina, no
és qualsevol cosa. Per a nosaltres elaborar una
llei d’educació de Catalunya té una gran impor-
tància per al present i per al futur del país. Per
tant, cal garantir que la majoria de la societat
se la senti seva, perquè d’alguna manera ha
contribuït a fer-la, perquè l’ha pogut debatre.

PER A NOSALTRES, EL QUE ara està en joc per a l’edu-
cació a Catalunya, el que de fons cal debatre i
clarificar, és cap a on desitgem que s’orienti
l’educació al nostre país, amb quina de les dues
visions actuals sobre l’educació en el món ens
sentim identificats, perquè entenem que són
antagòniques: l’una respon als postulats que
es defensen des del Banc Mundial i l’altra a la
visió que propugna la UNESCO.

EL BANC MUNDIAL CONSIDERA l’educació una inver-
sió. En conseqüència, propugna que el que han
de fer els governs és reduir recursos, perquè el

que cal és una gestió més eficaç. El que recoma-
na, doncs, és incrementar la precarietat labo-
ral dels professionals. En aquesta visió, l’escola
es concep com una empresa, com un negoci
més que ha de competir en el mercat per tenir
clients. És una visió que parla d’elecció, de ca-
ràcter propi i de diversitat com si es tractés de
productes comercials. Una visió de l’escola com
un instrument per preparar mà d’obra que
s’adequi a la demanda del mercat, amb una
visió de l’educació amb valors i mètodes tradi-
cionals.

LA UNESCO CONSIDERA l’educació un dret de tota
persona des del naixement i al llarg de tota la
vida. Per tant, proposa que per fer realitat
aquest dret cal que els governs aportin més re-
cursos, considera que els mestres i professors
són l’element bàsic per a tot canvi o millora de
l’educació. La UNESCO diu que l’educació és
allò que té un tresor amagat a dins, i considera
l’escola un bé per a tots, sense discriminació
d’edat, de procedència, de gènere, de creença
o de capacitat. És l’escola la que ha de compen-
sar amb equitat les desigualtats existents en la
societat. En conseqüència, des d’aquesta
visió, l’escola ha de ser inclusiva; la diferèn-
cia i el pluralisme en són valors essencials, i
per tant les seves metodologies han de res-
pondre als reptes actuals respectant la digni-
tat i la llibertat dels infants i joves.

ÉS CLAR QUE DES DE l’Associació de Mestres Rosa
Sensat ens sentim plenament d’acord amb
les qüestions de fons que defensa la UNES-
CO, i és des d’aquesta posició que s’ha treba-
llat i es treballa en defensa de l’educació com
un dret de totes les persones, des del naixe-
ment al llarg de tota la vida. És també per la
mateixa raó que en relació al document de
bases per a una llei d’educació per a Catalu-
nya s’ha estat demanant al departament
d’Educació participació i diàleg, perquè tota
forma d’actuar també respon a la visió de
fons que es té de l’educació.

Irene Balaguer Mestra i pedagoga. Presidenta de l’Associació
de Mestres Rosa Sensat

Participació idiàleg
“Per a nosaltres el que està en
joc per a l’educació a Catalunya,
el que de fons cal debatre i
clarificar, és cap a on desitgem
que s’orienti l’educació al nostre
país, amb quina de les dues
visions actuals sobre l’educació
al món ens sentim identificats”

Literaturaprecària

Ferran Torrent ha vingut a
Barcelona a presentar la
seua última novel·la,
Només socis i, de pas, ha
fet declaracions. Tant es-
crivint com parlant, Tor-
rent sempre és divertit i

sovint és brillant. Té l’ha-
bilitat de posar el dit a la
nafra d’una manera molt
gràfica i esvaneix malen-
tesos. Entre altres coses,
va dir que la tan publicita-
da participació catalana a
la Fira de Frankfurt li
semblava un simulacre
compensatori per maqui-
llar una situació molt
greu (simulacre, sens
dubte, però amb matisos;
com el mateix Torrent va
reconèixer: ha servit per-
què alguns autors en ca-

talà venguen llibres i òbri-
guen portes, i això, ben
mirat, ens beneficia a
tots). També va constatar
que, per a un escriptor ca-
talà, viure exclusivament
de la literatura és impos-
sible, que la cosa està ma-
lament i amb tendència a
empitjorar. Sense voler
fer el discurs de Quim
Monzó, va dir, creu que a
aquest ritme a la literatu-
ra en català li queden 10
anys. Algú pot pensar que
és xocant que això ho

diga l’autor en català que,
probablement, ha venut
més llibres de tots. Jo
crec que convé que ho
diga, i que li correspon de
dir-ho precisament a ell.
Que Torrent exagera? Pot
ser, però aquesta exage-
ració vol ser un toc d’aler-
ta. Si l’autor amb més
èxit no pot viure digna-
ment del seu ofici com un
professional, ja em diran
vostès com està el pati.
Doncs està com el
novel·lista valencià sug-

gereix. La literatura cata-
lana té molts punts forts,
però també pateix d’una
manca de repercussió so-
cial i d’una fragilitat alar-
mants, perquè tot això in-
dica que sobreviu en un
context –des de les edito-
rials i els mitjans fins a la
societat mateixa– molt
precari. Si almenys es po-
guera consentir el luxe
d’uns quants escriptors
professionals, seria un
bon símptoma. Sembla
que no.

EN DIRECTE

Sobretot,
tàctil

Isis
Boet

Més de 57.000 corbates. Totes
amb cobertura. Efectivament,
és el Mobile World Congress,
que ahir s’acomiadava, se
suposa, fins a l’any vinent.
Les imatges que ens ha dei-
xat la fira mostren un món
d’homes, d’homes amb
mòbil i corbata. Bé, no tots,
perquè l’actor i director de
cinema Robert Redford, que
va assistir al 3GSM com a
conferenciant, no en duia.
També és cert que, si hagués
decidit anar sense samarre-
ta, cap problema.

Mentre que a la setmana
més fashion de Madrid es
debatia què es portarà la
tardor-hivern vinent, els as-
sistents a la fira ho tenien
clar: la camisa amb corbata
i el mòbil amb pantalla tàc-
til. I és que el Congrés Mun-
dial de Mòbils és, en el seu
sector, també una passa-
rel·la. En aquesta, però, no
hi ha problemes de talles,
índexs de massa corporal,
cilindris, campanes o diàbo-
los. El que es ven aquí són
tota mena de prestacions
per fer del mòbil una eina
imprescindible, tant, que
sense ell estaries perduda. I
mai millor dit, perquè algu-
nes de les novetats són
GPS, cinc megapíxels, Blue-
tooth, internet a velocitat
d’ADSL, funcions de targe-
ta de crèdit, televisió i pan-
talla tàctil. Sobretot, tàctil.
Així, tot estarà a l’abast del
nostre dit –que no, potser,
de la nostra butxaca.

Un apunt: hi ha llocs a
l’Àfrica i l’Àsia Central on no
hi ha electricitat. Punts on,
en canvi, és possible parlar
per telèfon mòbil (sigui o no
de pantalla tàctil). Nokia té
previst que el mercat dels
mòbils arribi a entre cinc i
deu milions de terminals a
finals d’aquest any. Afortu-
nats els qui visquin a l’Àfrica
o l’Àsia sense electricitat,
però tinguin un telèfon
mòbil. Ells podran veure la
televisió.
isis_boet@yahoo.es

Enric
Sòria

FRANK JENSEN
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