
Donada la prolixa caracterització que es fa de les pràctiques morals, de ma-
nera molt sintètica i malgrat el risc de caure en reduccionismes, podríem dir que
tenen a veure amb aquells espais d’intervenció educativa on el subjecte i el medi
cultural es constitueixen i creen mútuament. Cal dir, no obstant això, que mal-
grat que coincideixen en l’optimització de la tasca pedagògica, no totes les pràc-
tiques morals tenen el mateix sentit moral; així doncs, unes són procedimentals
i les altres, substantives. Respecte a les primeres, l’autor distingeix entre pràcti-
ques de reflexivitat, és a dir, aquelles que proporcionen mitjans per al coneixe-
ment del jo i les de deliberació, relatives a la utilització del diàleg, la compren-
sió i l’intercanvi constructiu per tractar qüestions morals. Quant al segon tipus
de pràctiques, cal destacar les de virtut, que cristal·litzen valors i demanen una
acció cooperativa —per tant, també comunicativa— per satisfer qualsevol ne-
cessitat de la vida col·lectiva, i, finalment, les normatives, a partir de les quals
s’aprèn a utilitzar les normes i a reflexionar-hi i deliberar-hi. Des del punt de
vista teòric, aquesta categorització resulta útil en la mesura que expressa lúcida-
ment el sentit, la naturalesa i l’abast de les pràctiques morals; no obstant això,
s’ha d’apuntar que, en la pràctica educativa, segurament les trobarem entremes-
clades i actuant de manera complementària. 

Per acabar, amb la finalitat de posar unes gotes d’acidesa a l’interessant lli-
bre de Puig, cal remarcar una vegada més la tendència sistemàtica a pensar l’e-
ducació moral des de i per al context escolar. Des d’aquesta perspectiva, resul-
taria encoratjador desplaçar el punt de mira cap a altres contextos socioeducatius
igualment formatius, ja que així també s’avançaria en una millor i més rica com-
prensió de l’educació moral com a construcció. 

José Manuel Rodríguez Rodríguez 

G. TISON, LE ROMAN DE L’ÉCOLE AU XIXÈ SIÈCLE, PARÍS,
BELIN, 2004

Le roman de l’école au XIXè siècle no és, certament, la primera obra que
vincula educació i literatura. Els referents literaris han estat, freqüentment, em-
prats com a pretext per il·lustrar una mirada d’època, com a documentació per
ambientar un estudi tècnic o, també, com a excusa per iniciar la narració d’un
pensament projectiu. Tanmateix, allò que despunta en aquest treball de Gui-
llemette Tison és el fet que aconsegueix trobar un equilibri entre aquells estudis
que neixen fruit de la reflexió intensiva o, per contra, de l’anàlisi extensiva. És a
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dir, entre aquells escrits que, plens a vessar d’una intensitat lluminosa, s’escriuen
amb pretext d’una anàlisi o una reflexió entorn d’un obra específica o d’un au-
tor en concret, i aquells que, en canvi, talment com si provessin de destacar la
referència educativa en la història de la literatura —massa sovint, encara, com
una manera d’afirmar que l’educació és part de la cultura— ens presenten una
visió extensa de les connexions establertes entre ambdues disciplines. 

Probablement, alguns dels factors que permeten l’equilibri esmentat respo-
nen, en part, a l’ús de referents concrets, però abundants, d’obres literàries que
versen sobre l’escola —potser hauríem de parlar d’educació en comptes d’escola—,
a la seva anàlisi rigorosa, al subsegüent pensament que se’n desenvolupa —la qual
cosa permet, per exemple, diferenciar entre la utopia de l’escriptor, la referència a
la realitat o la crítica d’aquesta— i a la forma narrativa, entesa tant des de la pre-
sentació general de l’obra com des del desplegament dels apartats de l’estudi. 

Així, si bé l’estudi se centra en l’anàlisi de les novel·les de temàtica educa-
tiva escrites a França durant el segle XIX i principis del XX, el recorregut que fa
l’escriptora ens permet enllaçar els continguts temàtics d’aquestes amb les escri-
tes en altres moments i altres espais. Al cap i a la fi, la visió històrica que ens
ofereix i que ha extret dels relats estudiats no és tan distant de la que es relata-
va a Anglaterra, a Alemanya o en el nostre entorn. 

Fet i fet, una de les dificultats amb què es troba l’autora és, justament, te-
màtica. Aquesta és la corresponent a desgranar el pensament pedagògic, atès
que, per mitjà dels escrits, sabem més de les preocupacions personals dels edu-
cadors, de les actituds i les conductes dels infants o, fins i tot, de les discussions
entorn de les lleis educatives que no de les pràctiques pedagògiques concretes o
de les materialitzacions del pensament pedagògic o del legislatiu. Dificultat amb
la qual, sens dubte, tot historiador o historiadora de l’educació s’ha hagut d’en-
frontar quan ha provat de descobrir el passat a través de fonts documentals ha-
bitualment marginals en la història de la pedagogia, com ara les de l’anàlisi d’o-
bres artístiques i literàries.

Eulàlia Collelldemont

J. TORT BONADA, PAU VILA: L’ESPERIT DE LA TERRA, BARCELONA,
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, 2004

La pedagogia catalana actual és hereva d’una rica tradició educativa. Aquest
passat pedagògic s’ha construït amb la dedicació i l’esforç de moltes persones.
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