
L'EDUCACIO: EL TEMA DE L'HOME

Octave FULLAT

Cada moment de la historia to els seus modes i els seus temes de moda.

N'hi ha un, no obstant, que traspassa totes les civilitzacions: em refereixo

a !'educacio dels homes. Les modes vestimentaries, musicals i adhuc cien-

tifiques van i venen; el terra de la crianca de 1'esser huma, en canvi, es quel-

com constant, tant si se'n pren consciencia com si no se'n pren. La rao es

ben simple: !'home existeix unicament en la mesura en que s'educa. Un es-

ser huma mancat de tota educacio -un nen llop, per exemple- s'assembla

mes al brut que a un individu de l'especie humana. Aixo es aixi a tal ex-

trem, que be podriem definir !'home com !'animal educand o animal que

cal que sigui educat, si no volem que se'ns quedi en pur animal -si mes

no davant una mirada descriptiva-.
No tan sols els pares i els mestres es troben ocupats en la tasca educa-

dora sing tambe totes les institucions socials -de sacerdots, politics, cien-

tifics, juristes, tecnolegs, artistes, periodistes, locutors de televisio...-. El

que succeeix es que Cant la familia com l'escola eduquen intencionadament,

a dretes i proposant-s'ho, mentre les empreses, 1'Esglesia, l'Estat, les socie-

tats cientifiques, els tribunals, els homes de la tecnica, els mass-media etc.,
eduquen sense pretendre-ho directament, puix apunten a altres objectius.

Des del paleolitic mes Ilunya fins al moment actual, la historia de la huma-

nitat ha coincidit amb la historia de !'educacio. L'educacio de tots els ho-

mes en el transcurs del temps constitueix una vasta antropogenesi o engen-

drament de 1'esser huma.
La pregunta previa als distints plantejaments practics educatius es la se-

guent: que es educar. He senyalat que educar es formar 1'esser huma, sigui
aixo a nivell de l'especie -educacio com historia- o be es tracti de cada
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individu -educacio com biografia-. Pero en que consisteix educar o pru-
duir ]'home?, es tracta amb tota claredat d'un interrogant del tot pertinent.

La primera mesura a prendre abans d'iniciar qualsevol intent de respos-
ta sera distingir dues preguntes en el si de l'interrogant formulat: que es edu-
car? Es molt distint preguntar que es, o ha estat, ]'educacio, que interes-
sar-se per que hauria de ser, o hauria d'haver estat ]'educacio. En el primer
dels casos ens interessem pets fets educatius, mentre que en el segon dels
suposits indaguem els ideals de ]'educacio. Nomes en aquesta ultima preo-
cupacio to sentit platicar de bona i de mala educacio. Sense finalitats edu-
cacionals a 1'horitz6 -educacio ideal-, acceptades per qualsevol o per un
grup, no hi ha forma de distingir entre educacions bones i educations do-
lentes. En el llenguatge colloquial es qualifica de bona educacio la que s'em-
motlla al model ideal acceptat, i es dolenta la que s'aparta d'aquest model;
fins a tal extrem aixo es aixi que s'acostuma a denominar simplement edu-
cacio el que s'accepta com a bo per un determinat grup social, que pot ser
reduit -per exempie una familia- o, pel contrari, molt ampli -per exem-
ple, una civilitzacio-.

Un cop feta aquesta distincio, no meravellara que ens ocupem per se-
parat de les dues preguntes a l'entorn del tema educatiu: que es ]'educacio
abans de ser bona o dolenta? i quina es ]'educacio excellent? La primera
pregunta esbrina els elements i les funcions que son constants en els acres
educadors de tots els temps i de tots els llocs; es a dir, el primer interro-
gant busca allo que tenen en coma tots els fets educatius, se'ls qualifiqui,
despres de bons o de dolents. La segona pregunta, en canvi, ens mena a
triar una resposta ideal entre varies de possibles.

Comencem amb la primera questio: den que consisteix educar, abans
d'ocupar-nos de la bona educacio? Tot proces educador -entre mare i fill,
entre mestres i alumne...-, en l'actualitat o en temps remots, es «una re-
lacio ternaria entre elements modificadors de la conducta, elements modi-
ficands en la seva conducta i elements als quals s'apunta en modificar la con-
ducta». L'educacio en una tribu massai de Tanzania o en una familia sueca
actual, en una antiga escola romana o en una universitat nord-americana d'a-
vui..., suposa relacionar progenitors i descendencia, professors i deixebles,
per tal d'obtenir nous comportaments -considerate corn a millors- en els
fills o en els alumnes. Educar es modificar conductes amb la intencio de
millorar-les: que el vailet passi de no parlar, que aprengui a usar els coberts
en els apats; que el nen i la nena vagin abandonant el seu egoisme i esde-
vinguin servicials; que la noia i el not posin valors en la pura fisiologia del
sexe; que els joves dominin els recursos de 1'electr6nica.

Les modificacions del comportament tenen hoc en tres grans ambits: el
de les informations, el de les actituds i el de les habilitats. Quan s'ensenya
el nom dels colors o be geografia fisica, s'esta canviant la conducta ja que
es muden els coneixements d'aquell que adquireix els nous. Les informa-
tions es guarden en una memoria, tant si es tracta d'un paper on es prenen
notes, com d'un petit ordinador, o be si s'usa el mateix cervell; memories
mecanica, electronica i neurofisiologica. Rebre informacio -sobre els se-
nyals de trafic o referent a la composicio de ]'atom- es modificar-se i, en
consequencia, educar-se. Els pares, els professors, els periodistes, els poli-
tics, els sacerdots, els locutors de radio i televisio, proporcionen gran quan-
titat d'informacions, siguin aquestes banals o serioses; no fa al cas aqui.
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A mes, en educar , es modifica no sols el grau i la qualitat d'informacio

que ja es te , sino que tambe s'altera la vida sentimental, es modifiquen les

actituds de 1'educand . Quan la mare acarona l'infant , quan el pare amones-

ta la noia, quan el sacerdot anima un love trist, quan el politic enardeix uns

militants o el militar arenga uns reclutes , quan l'artista en una pel-licula en-

tusiasma l'espectador ..., s'esta modificant la vida afectiva dels receptors; es

a dir, s'esta tambe educant . Aquesta modelacio dels ressorts sentimentals,

aquesta vertebracio afectiva dels educadors , es mes important , fins i tot,

que la modificacio informativa . Els homes queden existencialment mes ver-

tebrate pels sentiments que per allo que saben ; sentir - se segur o optimista,

per exemple , es de mes valua que no pas coneixer una formula de quimica

organica . Els pares son els primers i mes decisius formadors de l'afectivitat,

de les actituds.
Quan s'educa , es modifica tambe la conducta a base de 1'aprenentatge

d'habilitats . Habilitat de parlar, de menjar, de contar , de tocar el piano, d'a-

nar en bicicleta , de conduir un cotxe, de convencer la gent, de nadar, de

vendre productes comercials ... Els homes sabem cosec, sentim coses i rea-

litzem coses : heu's aci les tres principals linies de tot proces educatiu. Ni

que les hagi presentat per separat , salta a la vista que el coneixer , el sentir,

i el fer formers un tot funcional que denominem conducta humana. L'edu-

cacio consisteix en modificar l'esmentada conducta . Acabem de descobrir

allo nuclear que no pot faltar mai en un acte educador , sigui el que sigui i

passi el que passi: educar es modificar conductes , ho duguin a terme mndi-

vidus tradicionals o be progressistes.
Pot observar - se que la modificacio del comportament la realitzen indi-

vidus humans integrats ja en una societat i ho porten a terme sobre sub-

jectes que o be no han iniciat encara la seva realitzacio -cas de l'infant aca-

bat de neixer- o els falta encara molt per considerar - la acceptable pel grup

-cas de nens , pubers o joves-. Es veritat que passem la vida educant-nos

i que, propiament , nomes qudem educats del tot a 1'hora de la mort, pero

tambe es veritat que els primers anys de 1'existencia humana son els mes

acomodables i plastics , i els que constitueixen el moment per excellencia

de 1'educacio . D'aqui ve que , d'ordinari , emprem el terme educacio per de-

signar el proces que modificara les conductes durant els divuit primers anys

de la vida. Hi ha raons fins i tot biologiques perque es pensi en aquests pri-

mers anys quan es fa us del mot educacio . Fins als cinc anys, el cervell de

l'infant no assoleix la seva plenitud anatomica , per la qual coca la seva plas-

ticitat es enorme. Cal arribar als setze o disset anys per qq ue l'encefalograma

presenti les caracteristiques de l'encefalograma de 1'adult. Etapa , doncs,

molt rica per a modificar comportaments. Aquestes dades expliquen que

les societats , quan han institucionalitzat el proces educador , hagin pensat

principalment en la familia i en 1'escola.

La relacio educacional s'inicia entre la naturalesa -el cervell del nado-

i la societat , formada per les institucions la cultura i els factors infraestruc-

turals -geografia , produccio laboral, forca politica, nacio ...-. Un cervell

individual -el de 1'infant- va modelant - se, per obra dels representants de

les institucions -pares, mestres , sacerdots , politics, periodistes , artis-

tes...-, segons els models culturals -cientifics , ideologics, utopics, nor-

matius.. .- vigents a la societat on es neix. Educar es, d'antuvi , desindivi-

dualitzar - se, en part , a fi d'adaptar - se al medi ambient sociologic.
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Un educand arriba a 1'existencia amb un conjunt de mecanismes heretat
-fam, set, desig sexual , agressivitat ...-, que radiquen en una part del cer-
vell que s'anomena paleocortex . A mes, el cervell d'aquest mateix educand
disposa d ' altres funcions ; una d'elles li permet adquirir mecanismes que de
cap manera venien en el codi genetic -parlar, discorrer , retenir noms,
aprendre maneres i disposicions afectives , adaptar-se a codis morals i este-
tics-. El mesocortex rete tals mecanismes . Podria dir - se que el paleocor-
tex es el cervell de la naturalesa mentre que el mesocortex es el cervell de
la cultura. L'educacio treballa indefectiblement aquest segon cervell. Els
educadors poblen el mesocortex d'informacions , d'actituds i d'habilitats.
Les institucions socials traspassen la cultura als mesocortex que van arri-
bant a una civilitzacio . En l'Imperi Roma modelaven ciutadans romans, en
l'epoca feudal fabricaven senyors feudals i serfs de la gleva, a la Unio So-
vietica confeccionaven subdits marxistes.

L'educacio entesa com a learning , com a aprenentatge d'una cultura, es
duu a terme a base de tecniques que descansen sobre teories diverses, tals
com els reflexos condicionats -conductisme-, 1'adaptaci6 activa -Pia-
get- i 1'estructuraci6 de 1'inconscient -Freud-. L'educacio es conver-
teix, aixi , en tecnologia educativa.

Cal destacar la tragedia que s'origina en 1'educand , i en cada esser huma,
corn a resultat del proces educador . Els mecanismes heretats -que es tro-
ben en el paleocortex- s'afronten als mecanismes adquirits -que es tro-
ben en el mesocortex-. La fam, el sexe i 1'agressivitat -heretats- queden
reprimits i modelats pels models de cultura -apresos-; es menjara, es tin-
dra activitat sexual i s agredira el proxim, pero segons les pautes establertes
per les distintes civilitzacions . L'home, o animal educand, viu en la lluita i
de la lluita entre a116 que es natural i el que es culte . Educar es , d'alguna
forma, reprimir i encadenar la Ilibertat dels -animals en llibertat». Educar-
se es deixar de ser pura naturalesa per canviar - se, un mateix , en naturalesa
domada, domesticada , culta. Resulta il-lusori imaginar-se un acte educador
al marge de tota repressio.

Una tercera funcio que els neurolegs atribueixen al cervell huma es la
que abraca els mecanismes anomenats consciencia , Ilibertat i imaginacio
creadora o intel.ligencia . Aquests mecanismes es troben en el neocortex.
Pel que fa als neurolegs en tant que homes de ciencia , tals mecanismes, es-
pecifics de 1'especie humana, no son mes que aixo : mecanismes , que poden
reduir-se a bioquimica neuronal o del cervell , amb la qual cosa la llibertat
no es propiament llibertat , la conciencia es consciencia de ningu i la intel-li-
gencia no va mes enlla de ser un joc biomecanic , que pot permetre ' s un ani-
mal que gaudeix de gairebe catorze mil milions de neurones , cada una d'e-
lles enllacada amb altres . deu mil.

Vistes aixi les coses, succeeix que I'home, cada home, acaba sent el re-
sultat de la seva programacio , o codificacio , genetica -herencia- i de la
seva reprogramacto , o recodificacio , social -educacio-. El proces educa-
dor consistira en reprogramar el codi genetic que cadascu porta en neixer.
Del que es tracta , en aquesta perspectiva , es d'intel-ligir 1'esser huma se-
gons una antropologia metafisica de caracter monista materialista . L'home
ve a ser, d'aquesta forma, un complicadissim robot , que l'herencia munta
i que 1'educaci6 programa.
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En iniciar aquestes rattles he advertit que 1'educaci6 pot ser entesa com
a dada -l'educacio tal com es o ha estat- i corn a possibilitat ideal -l'e-
ducacio que hi hauria d'haver-. Acabem de considerar el primer aspecte,
se ggons el cual el proces educador acaba en reprogramacio social de la co-
dificacio genetica o herencia . Si no s'admet que 1'home pugui ser quelcom
mes que materia -fisica, biological psiquica i social-, no to cap sentit par-
lar propiament d'educacio ideal, o de valors -valuosos en ells mateixos-
de 1'educaci6 . Si la consciencia es un miratge i la llibertat un somni bio-
quimic, no hi ha mes valors que aquells que corren en el si d'una societat.
En tal suposit , manca d'interes objectiu perseguir uns ideals i rebutjar-ne
d'altres; sempre s'arriba a una preferencia segons hagi quedat cadascu pro-
gramat per la seva herencia i pel grup social que 1'hagi codificat . En tal su-
posit, 1'educaci6 es pura objectivitat factica que estudien pedagogs , psico-
legs, biolegs , historiadors , sociolegs , economistes, juristes... Deixa d'existir
1'educaci6 corn a ideal a escollir.

Ha quedat ara plantejat un tema greu que es troba en el pressuposit de
tota educacio : cal optar entre una visio metafisica materialista a proposit
de 1'esser huma -- l'home es unicament materia fisica , biologica , psiqq uica
i social >>- i una visio metafisica espiritualista referent a ell mateix -«1'ho-
me es materia i quelcom mes que no es redueix a materia, anomeni's ani-
ma, esperit , jo, consciencia , Ilibertat, creativitat , o com es vulgui >>-. A 1'i-
nici de tota reflexio filosofica al voltant de 1'educaci6 es planteja el terra
d'una cosmovisio metafisica : o materialisme o espiritualisme . No tindria
sentit demostrar Pun o l'altre, ja que, per definicio , es tracta de discursos
mes enlla de tota possible experiencia . Malgrat tot, la logica ens forca a ser
coherents amb el punt de partenca elegit. Si tot es materia , no pot parlar-se
seriosament de llibertat , i, sense aquesta , 1'educaci6 es mer treball de pro-
gramacio fatal, i tant 1'educand com 1'educador , es veurien privats d'inicia-
tiva i d'autonomia en el proces educatiu.

Personalment -i es tracta d'una confessio explicita- he optat per una
concepcio metafisica de 1'esser huma que l'intel-ligeix corn a materia -no
suprimeixo res de tot el que he escrit fins aqu% i corn a autonomia o ca-
pacitat de distanciar - se del context ; put cridar no de manera substanciosa
en lloc de fer-ho a l'estil d'un tic nervios. La meva antropologia es dualista
perque nomes d'aquesta faiso es permes referir-se amb tots els quatre sen-
tits a la llibertat , a la creativitat i a la consciencia humanes, que immedia-
tament proposo com a ideals educatius o com 1'educaci6 que, des de tal
perspectiva , caldria implantar . Es tracta de valors educacionals -Ilibertat,
creativitat i consciencia- prou amplis perque en el seu si hi capiguen con-
crecions diverses , encara que , aixo si, sempre dualistes.

Si 1'educaci6 com a fet, com a dada, consisteix en alteracio , en «ser-
allo-altre >> -el fet social-, 1'educaci6 corn a possibilitat , o valor proposat
en aquest cas per mi , consisteix en entotsolament , en «ser-si-mateix»
-aventura-. La primera manera d'enfocar el fet educational es objecte
d'estudi dels homes de la ciencia i de la tecnica ; la segona manera , en canvi,
es objecte de reflexio dels metafisics. Per tal que 1'educand pugui ser en si
mateix, ni que nomes sigui a manera d'assaig jamai aconseguit , cal ajudar-
lo perque s ' alliberi de les programacions genetica i social -en la mesura
del possible , per poc que sigui- a fi d'esdevenir lliure per ell mateix i pels
altres.
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La socialitzacio, o culturalitzacio, marcava 1'educaci6 entesa com un fet;
la socratitzacio, o descodificacio, senyala el que es tipic de l'educacio in-
tel.ligida com a possibilitat ideal. El dubte, la ironic, la critica, el silenci, el
reces i la societat constitueixen metodes excel-lents per a experimentar-se,
hom, com a substancia propia. Socrates, Descartes, Buda i Crist son per-
sonatges historics que han practicat una ascesi que els ha possibilitat d'en-
totsolar-se en floc d'anar constantment perduts en el joc alterador d'«esti-
mul-resposta». No es questio que 1'educand es desentengui de la seva so-
cietat, sing que s'hi integri com a algi i no pas com un instrument o una
pecca mes d'aquesta societat.

Ates el funcionament necessari de la materia, facilment ens condueix a
la dictadura en questions educacionals, i tambe en les altres. Educacions,
per exemple, hitleriana i castrista. Que hi fa que es sigui materialista de dre-
tes o be d'esquerres. Quan apareixen doctrines «posseidores de la veritat»
-tant si es tracta de la veritat eterna com de la veritat historica-, no ens
ha de fer estrany que aquelles imposin la seva veritat. Ni que a vegades par-
lin llenguatges espiritualistes, de fet la seva concepcio es objectivista, ma-
terialista. L'esperit, la consciencia, la llibertat son buscadors de la Veritat,
pero mai de mai propietaris d'aquesta Veritat. Qui nomes persegueix la Ve-
ritat, no pot imposar de cap manera els seus resultats tan insegurs. Una edu-
cacio que descansa sobre un dualisme antropologic sera sempre respectuo-
sa amb les perquisicions i recerques dels altres; sera indefectiblement una
educacio democratica.
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