
en un joc de miralls: és l’altre el que m’accepta o el que em rebutja, i dóna una
justificació a la meva vida o, al contrari, la projecta en les ombres d’un vagar
infinit. La meva imatge, que em representa com a normal, l’altre me la torna,
com en un mirall, invertida. Sóc jo, però sóc un altre, i puc mirar-me d’una altra
manera, no igual a mi mateix. D’aquesta manera, cadascun anhela mesurar la
normalitat de la seva existència localitzant-ne signes en l’estima que l’altre té de
mi, però també atribuint errors als altres. L’home normal és el que creu en la
seva normalitat contra la patologia dels altres, el que, potser, atribueix als altres
la patologia que en la seva pròpia representació de la normalitat mai no adme-
tria. Per això, la normalitat està íntimament lligada al reconeixement, al senti-
ment d’identitat acceptat i reconegut fora d’un. No es tracta, de cap manera, de
fer o pensar una pedagogia instal·lada en el culte romàntic al desviat, sinó
de preguntar-se per què és útil per a l’educació pensar les coses d’una altra
manera, explorar què expulsa la recerca implacable del normal com a paradigma
del perfecte i també què oblida aquesta mateixa temptativa. Comprendre, en fi,
que la normalitat també és una victòria sobre l’esdevenir, de la identitat i l’ajust
a una norma sobre la diferència, i que la diferència no es pot reduir ni a un mer
problema tècnic a resoldre ni tampoc a termes de coneixement. Perquè «la me-
diocritat i la imperfecció també són a la cistella de la condició humana» (p. 207).
El llibre de Joaquín García Carrasco és un excel·lent llibre, un veritable assaig.
Té el millor que un llibre pot donar-nos: ens fa pensar.

Fernando Bárcena

MARTÍN-MORENO CERRILLO, QUINTINA.ORGANIZACIÓN
Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS INNOVADORES:
EL CENTRO EDUCATIVO VERSÁTIL.MADRID: MCGRAW-HILL, 2006

L’escola es troba en crisi. Queden lluny avui les utopies de canvi dels anys
setanta o l’ebullició d’idees dels vuitanta. Les il·lusions de veure una escola millor
han estat quasi apagades pel degoteig constant de lleis orgàniques que tot minis-
tre d’Educació se sent en l’obligació de promulgar. De totes aquelles il·lusions, a
la pràctica, l’única cosa que n’ha restat es pot resumir en una sola paraula: buro-
cratització. Burocràcia escolar que intensifica el treball del professorat sense
millorar-ne la qualitat i que provoca desànim i malestar en els docents. Enmig
d’aquest camp erm ens trobem amb llibres com el que comentem,Organización
y dirección de centros educativos innovadores: El centro educativo versátil. Lli-
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bres com aquest són els que llancen un signe d’esperança, no tant pel que mos-
tren, sinó pels nous camins que assenyalen i que inviten a seguir.

Davant del panorama grisenc dels centres educatius «d’influència tayloris-
ta», és a dir, la major part de les nostres escoles i instituts, l’autora (catedràtica
d’universitat, especialista en organització i direcció de centres educatius) advoca
pels que denomina «centres educatius versàtils», segons el model que va propo-
sar en anteriors publicacions i que desenvolupa en major grau en el present
volum, caracteritzats per «una organització més flexible i diversificada», més
adequada per al tipus de societat actual.

La societat ha canviat, però els centres educatius sembla que no se n’ado-
nin. La sensació dominant entre els docents és la d’impotència per a afrontar els
nous reptes que la societat els planteja. Els canvis, quan es produeixen per la
força de l’imperatiu legal, solen quedar com a canvis formals, que no arriben a
perforar la dura closca d’una institució fossilitzada per tants anys de burocràcia.
D’aquí ve la importància d’aquest llibre, on, a través de dotze capítols, la profes-
sora Martín-Moreno Cerrillo esmicola, basant-se en metàfores i paradigmes, la
realitat organitzativa dels centres educatius i ens ofereix una anàlisi detallada
dels nous enfocaments organitzatius, detenint-se en el paradigma cultural plura-
lista que «emfasitza en l’organització i direcció de centres educatius l’atenció a
les necessitats educatives dels alumnes i de la comunitat a què pertanyen, desen-
volupant estratègies per a la participació externa en els centres escolars».

Si un proverbi africà assenyala que fa falta tota una tribu per a educar un
infant, és evident que en les nostres societats complexes es necessita una mica
més que una família i un centre educatiu, fa falta tota una comunitat. Es necessi-
ta, per tant, «mobilitzar tota la comunitat per a millorar l’escola».

Aquesta és la tasca a la qual aquesta autora consagra part de la seva produc-
ció intel·lectual i a aquesta crida hi contribueix a través d’un esforç integrador
de les dues perspectives dominants, la perspectiva tecnicoracional i la perspecti-
va interpretativocrítica. Aquesta integració podria aconseguir-se en els centres
educatius comunitaris. Per a això, l’autora baixa fins als aspectes més quotidians
de l’organització escolar (considera que el centre educatiu és «una creació di-
nàmica en cada establiment escolar»), perquè sap molt bé que els canvis legisla-
tius poden ser molt importants, però és en l’entorn d’aprenentatge de l’alum-
nat, en la seva aula, en els seus patis, en els seus temps i en les seves pràctiques
avaluatives on s’han de produir els canvis, si és que es pretén que els centres can-
viïn de veritat.

El volum inclou també un capítol dedicat a les organitzacions educatives
virtuals —no en va l’autora és catedràtica de la Universitat Nacional d’Educació
a Distància— i a les seves possibilitats transformadores.
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Els dos últims capítols estan dedicats a la investigació sobre l’organització i
direcció de centres educatius, així com al marc epistemològic per a generar
coneixement sobre aquestes importants qüestions, molt interessants per a estu-
diants de postgrau i investigadors docents. Un llibre molt útil, sens dubte, que
hauria de ser continuat amb una segona part on es plasmessin experiències con-
cretes, com ja va fer en altres textos anteriors la doctora Quintina Martín-More-
no Cerrillo.

Blas Jiménez Cobo

PINKER, S. CÓMO FUNCIONA LA MENTE. BARCELONA: DESTINO,
2007 [1A ED. EN ANGLÈS, 1997]

Pinker és el director del Centre de Neurociència del MIT i ha escrit aquest
llibre al Center for Evolutionary Psychology (Universitat de Califòrnia, Santa
Bàrbara). És autor també d’El instinto del lenguaje, en què defensa brillantment
el caràcter hereditari d’un llenguatge natural. Egan parla d’aquest llibre en ter-
mes elogiosos i el cita diverses vegades quan explica el llenguatge. En l’obra que
ara comentem, el cercle s’amplia a tota la ment.

Compagina dues revolucions científiques: la que ell en diu psicologia cogni-
tiva (explica els mecanismes del pensament i les emocions en termes d’informa-
ció i computacions) i la biologia evolutiva (explica el complex disseny adaptatiu
dels éssers vius en termes de selecció entre replicants). A partir d’aquestes dues
teories, el llibre explica les principals facultats de la ment en capítols sobre: per-
cepció («4. El ojo de la mente»), raonament («5. Buenas ideas»), emocions
(«6. Exaltados impulsivos»), relacions socials («7. Valores de la familia») i art,
música, literatura, humor, religió, filosofia, els nostres reptes i desafiaments més
elevats («8. El significado de la vida»). Abans hi ha un capítol introductori
(«1. Dotación de serie») i dos que expliquen les teories en què es fonamenta: la
computacional («2. Máquinas pensantes») i la de l’evolució («3. La venganza de
los torpes»).

Destinat no només a professors i estudiants sinó també —com diu l’au-
tor— a qualsevol que tingui curiositat, és prou clar, en vista de la complexitat
dels temes que toca. No obstant això, pel fet d’explicar en poques ratlles qües-
tions i recerques complexes de molts autors diferents, la lectura segurament no
és fàcil per al no especialista. Utilitza fins a l’excés l’humor, explica acudits, suc-
cessos... Desmunta molts prejudicis i explicacions populars habituals i, a vega-
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