
ció, tal com han posat de relleu alguns pedagogs que en la seva praxi pedagògi-
ca procedeixen, després de la deconstrucció, a una nova construcció de valors i
principis. 

Altrament, la filosofia postheideggeriana ofereix —juntament al gir lingüís-
tic— un gir hermenèutic que es troba present en el mateix Ésser i Temps (1927).
D’alguna manera, a través del lligam Heidegger-Gadamer es pot entroncar —en
un viatge vers el passat— amb Dilthey, un dels pedagogs desaprovats per Colom
que opta —quasi bé sense reserves— per Dewey. No recordarem aquí, per man-
ca d’espai, les crítiques d’Eugeni d’Ors al pragmatisme de Dewey (a qui va in-
troduir a Catalunya en una data tan primerenca com la de 1907), però sí que
potser sigui convenient remarcar la necessitat d’uns valors que narrativament
donin sentit a la història i a la tradició pedagògica, aspectes que queden elimi-
nats de soca-rel en el plantejament del professor Colom, que fa la impressió que
es mou en el pla d’un presentisme relativista. Nogensmenys, quan hom llegeix
la Carta sobre l’humanisme (1946) de Heidegger, hom troba un seguit de possi-
bilitats pedagògiques que tampoc són presents en el treball del professor Co-
lom, a qui —amb independència d’aquests comentaris— sempre s’ha de llegir
perquè les seves aportacions incorporen un plus de provocació que esperona obli-
gatòriament el nostre enginy pedagògic. 

Conrad Vilanou i Torrano

CHIARANDA, MIRELLA [ED.]. TEORIE EDUCATIVE E PROCESSI 
DI FORMAZIONE NELL’ETÀ GIOLITTIANA. LECCE: PENSA, 2005

Els ritmes, els mètodes, les tècniques, les paraules viuen en constants can-
vis. Alguna cosa, però, podem pensar, es manté invariable a través dels diferents
llenguatges. L’essència d’aquelles formes de vida formulades en Fröbel es fon,
tal vegada, en el si de les construccions significatives del moment contempora-
ni. I descobrir-les, jugar amb elles tot relacionant-les, ens implica de ben segur
aproximar-nos als pensaments, fets i fenòmens que en altres moments, especial-
ment en moments singulars, s’han escrit i vivenciat des de la pedagogia. 

Justament, el que se cerca en aquesta obra col·lectiva és caracteritzar una
època, un moment educatiu, aquell que es donà en la Itàlia de principis del se-
gle XX, que fou ferment d’iniciatives i renovacions pedagògiques. L’encert d’aquest
treball, doncs, és al temps que oferir al lector un recorregut que omple l’espai es-
crit des de la pedagogia, el traçat des de la política i la legislació educativa, l’in-
terrogat des de la Rivista Pedagogica, l’experimentat des de les institucions edu-
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catives de nova creació, ja fossin per a orfes, ja vinculades a l’educació popular o
la visualització des d’unes experiències de vida escolar conceptualitzades a través
del que la historiografia ens explica, dotar-nos d’una eina per tal de copsar la
continuïtat que emergia en les propostes pedagògiques d’aquesta època. 

Diguem-li paisatges, panorames o figuracions en blanc i negre, traçades aques-
tes amb tinta detallada no és, potser, important, atès que, com ens invita l’obra,
llegir aquest treball ens pot aportar, certament, elements per llegir el fenomen
educatiu que es donà en un context concret, però també ens possibilita tenir una
intuïció perceptiva i conceptual del complex que constitueix l’educació ara. És
més, veure a la distància com es gestà el moment de l’infant, el moment de l’e-
ducació de la qual encara avui som hereus, ens pot fer pensar en el perquè s’ha
oblidat el temps de «l’escola serena», de l’escola on el cos i el moviment har-
mònic encara tenien un valor. I tal vegada, en aquest instant, podrem suspendre
l’activitat desacompassada, apressada i recuperar el silenci d’una cadència que dei-
xa espai per respirar.

Eulàlia Collelldemont Pujadas 

ESTEBAN, JOAQUÍN. UNIVERSIDADES REFLEXIVAS: UNA
PERSPECTIVA FILOSÓFICA. BARCELONA: LAERTES, 2005

En moments en què la universitat es pregunta pel seu futur, la publicació
d’un text com el que tenim a les mans és més que agraïda. No debades Ortega
va dedicar un dels seus treballs a reflexionar sobre el sentit de la universitat, ja
que la qüestió universitària no és només un tema «instrumental», de gestió; es
tracta d’un tema de fons, amb substrat teòric i teleològic.5 El professor Esteban,
des de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid, ens convida
a pensar en la universitat que s’endevina, i ho fa a partir d’una proposta d’arre-
lament als temes més significatius i rellevants de la mateixa paideia. El llibre 
recull la participació de l’autor en un grup de recerca internacional coordinat
per la Universidade de Campinas (Brasil) i integrat per diverses institucions eu-
ropees i americanes, que treballen a l’entorn de la temàtica de l’educació supe-
rior i el desenvolupament sostenible.6
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5. J. ORTEGA, Misión de la universidad, a Obras Completas, vol. IV, Madrid, Revista de Oc-
cidente, 1966.

6. Es tracta del projecte ALFA titulat Planeamiento e Gestâo das Instituçoes de Ensino Su-
perior e Desenvolvimento Sustentable.
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