
COMUNICA C iÓ 

Conrad Vilanou: El deixanl delllalura!isme pedagogic 

És sabUI que la publicació I'any 1762 de l 'Elllili de Rousseau 
marca un gir cerernica en la pedagogía contemporania. Ben míral, 
la professió de fe del vicari savoiñ -escenificada a les envistes 
deis Alps- significa un deis moments més algids de I 'exahació 
d'un naturalisme que, en enfrontar-se a la cosmovisió ncwtoniana 
de la naluralesa, ha comportat notables conseqüencies pedago
giques. A partir d 'un  plantejament d ' ascendencia estoica, 
Rousseau propasa -enfrant de I ' ideari de les Llums- una nova 
il ' lustració que emfasitza el papel" de ! 'educació natural que es pOl 
sintetitzar en la següent fórmula: educar segons natura. 

Tal vegada el naturalisme pedagogic -fidel tumbé als patrons 
de la Nalurphilosophie rom¿lntica- defensa una concepció 
organica i biocentrica que vol reconciliar I ' home amb la natura. 
Allrament, el naturalisme propugna un optimisme antropolagic 
-l'home és bo per naturalesa- que, a més de negar el pecat original, 
va confiar en el poder regenerador de I'educació. Tant és així que 
la pedagogia -nova disciplina sorgida a les darreries del seglexvlII 
a recer de la filosofia-es convertia en la clau de volla per a garantir 
la realització de tots aquells projectes de mil lora del genere huma 
que la Il' lustració havia difós profusament des de I'epoca de Vico 
i Lessing. 

D' alguna manera, el naturalisme -al marge del rebuig sistemalic 
de la cultura- reclama la idea de la unitat i infinirud d'un món que, 
a més de sintonitzar amb la Iradició pre-socratica de l' «U i 101» (En 
kai pan), se situa en la perspectiva de I'anima del món (allima 
IIIIII/di) del neoplatonisme. És lagic, dones, que el naturalisme 
reivindiqui la recuperació d 'un  temps original que el mateix 
Rousseau -més enlla del recurs retoric del Robinson- vema reflectit 
en la simplicitat de la vida espartana, la qual cosa comportara una 
exaltació de I'exercici físic i del contacte amb la natura. No per 
casualitat el desenvolupament de I'educació física -expressió que 
també sorgeix en Ilengua francesa per primera vegada l'any 1762-
té mol! a veure amb I 'expansió del naturalisme pedagógic que de
fensa la conveniencia deis exercicis físico-corporals per al correcte 
creixement deis infants. Moh abans que ¡ 'esport fas i ntroduH en 
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les Public Se/lOols britaniques durant l a  primera meitat del segle 
XIX per a la formació del cadlcter deis gel/t/ellJell, la gimnastica 
natural i I'excursionisme van guanyar adeptes entre els educadors 
que esta ven conven�uts deis beneficis del contacte amb la 
naturalesa, per bé que els sistemes d' instrucció pública deis estats
nació europeus van seguir un model de gimnastica pre-militar. 

Val a dir que el naturalisme pedagógic actualitza nous escenaris 
i estrategies didactiques relacionades amb I'educació. De fet, les 
idees pedagógiques de Rousseau van ser entomades pels 
pedagogs del romanticisme. que van intentar moralitzar el genere 
huma -somni i l · lustrat de ressonancies kantianes- partint d'una 
educació que exaltava el paper deis sentiments i ,  en conseqUencia, 
de tol alió que anava més enlla de la pura i simple educació 
intel·lectual. Per aquesta via el cor -alió emocional i sentimental
va ocupar un lIoc privilegiat en els discursos pedagogics deis 
autors romantics que van exaltar el paper de la mare-tal com va fer 
Pestalozzi- o del jardí d ' innlllcia (Kil1dergartel1), com va fer 
Froebel, que havia esta! -abans d'optar per la pedagogia- guarda 
forestal. En efecte, mentre Pestalozzi emfasitzava la importancia 
deis lIigams entre la mare i I ' infant com a la relació més proxima 
de Déu amb I'home, Froebel va assumir una filosofia de caire 
panteista. 

En realitat, ens trobem davant unes pedagogies que exalten la 
idea de circlllaritat en el cas de Pestalozzi (de I ' infant a la mare, de 
la mare al genere huma i a Déll a través d ' lIna serie de cercles 
concentrics) i la imatge de l'esfera pel que fa a la pedagogia 
froebel iana. A través deis recursos didactics elaborats amb 
materials naturals (fusla, llana, etc.), Froebel dissenya tota una 
bateria d'estrategies edllcatives encaminades a desenvolupar la 
creativitat infantil. Amb tot, la pilota sera lajoguina predilecta per 
a Froebel, ja que aspira que I ' infant prengui consciencia de la 
globalitat d'un món que s'ha copsar en la seva unitat primigenia. 

Ben mirar, el nalUralisme pedagogic -en exaltar els valors de la 
naturalesa- planteja una via educativa que destaca la importancia 
de la vida -que es perpetua de manera cíclica- per damunt d'una 
visió físico-matemalica que, al capdavall, sera assumida pel currí
culum escolar de la revolució burgesa l iberal del seglexlx, segons 
els postulats de ¡'enciclopedia comteana del saber. Talmenl fa la 
i mpressió que si els primers nivells de I 'ensenyament -sobrelOt 
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1 ' infantil i, en menor mesura, el primari- sintonitzen amb els tónics 
deis naturalisme pedagógic, I 'educació secundaria va assolir un 
plantejament de caracter cjentífico�practic que respon, nogens
menys, al criteri d'una utilitat que s'esmuny deis principis del 
naturalisme. 

Ara bé, les influencies del naturalisme pedagogic no solament 
es detecten en el món de l 'escola, sinó també en I'ambit de 
l 'educació no formal. No en va el romanticisme va promoure el 
gust pel plenairisllle, és a dir, per tot alió que es troba a l' aire l liure. 
En conseqüencia, el romanticisme potencia la passió pels espais 
naturals -la muntanya principalment-, tal com ho palesa la pintura 
d'uns deis millors paisatgistes de l'epoca, Caspar David Friedrich. 
Altrament, el pleflairisme -a més de guanyar adeptes entre els 
artistes- va ser un deis factors desencadenants de tot un seguit 
d'activitats recreatives a I'aire l I iure, més encara si tenim en compte 
les campanyes que es van dur a terme per tal de Huitar contra la 
morbositat infantil. Di! amb altres paraules: el naturalisme pedagogic 
va afavorir el desenvolupament d'una manera de vida més natural 
i higienica i,  per extensió, neo-nomada, que volia combatre el 
sedentarisme incipient de la societat moderna. 

En efecte, gracies al rescat pedagagic de l a  naturalesa, el 
romantic es conveneix en un namada que sent la necessitat de 
viatjar. D'aquesta manera es va consolidar la Iradició -ja iniciada 
en el segle XVI][- del gral/d tollr, és a dir, del gran viatge que els 
fills de les famílies benestants realitzaven -i aquí el Meister de 
Goethe constitueix un bon exemple- com a cloenda deis seu s anys 
d'aprenentatge. Igualment, aquesls viatges responien a interessos 
científics i culturals afegits, puix van facilitar -a través del 
muntanyisme i de l ' alpinisme- els estudis botanics, geolagics i 
climatolagics. De fet, I ' heroi romantic -empellat d'una bona dosi 
de naturalisme pedagagic- tresca per geografies intricades a fi de 
trobar la seva propia identitat personal per rnitja d'una acció que, 
pel seu tremp d 'aventura, comporta riscos manifestos que ajuden 
a fer que cadascú es formi a si mateix. Si H6lderlin fa pujar Hiperió 
al cim de l'Etna, lord Byron lravessa nedant I'any 1 8 10 el famós 
Hel-lespont_ 

En realitat, es pot dir que practiques com l 'excursionisme, el 
munlanyisme, I 'alpinisme, els banys de mar, I 'establimenl de les 
colanies d 'escolars -la primera de les quals es va realilzar a Zuric 
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I'any 1 876-, l'escoltisme -fundatperBaden-Powell l 'any 1907-, 
I 'acampada, els metodes naturals d'educació física (Hébert), el 
nudisme, el culteel sol, el mitede Tarzan, entre nitres manifestacions, 
es poden incloure també en el deixant del naturalisme pedagogic. 
Tal plegar va servir per a i nstaurar una mena de culte a la natura 
que propicia un seguil d 'activitats a ¡ 'aire \l iure, algunes de les 
quals no estigueren -com els moviments deis ocells errants 
(Walldervogel), antecedent Ilunya de les Joventuts I-litlerianes
exemples de perill. 

Sigui com sigui, no admet cap mena de dubte la importancia 
que ha tingut -j que encara avui manté- el naturalisrne en la  
construcció del discurs pedagogic modern perque -al  marge 
d 'altres possibles consideracions- és ciar que els educadors, en 
moltes ocasions, han tingut nostalgia d'aquell món originari on 
l ' i nfant era feli�, un món de somnis onírics que han acompanyat 
tota una línia d'argurnentació que va del romanticisme al moviment 
renovador de l'Escola Nova, amb la seva nomenclatura específica 
de l 'Escola del Mar a l 'Escola del Bosc. En conjunt, s'exalta un 
rerefons originari -quasi diví-de la infantesa que viu en un paradís 
natural-tan proper a la imatge del bon salvatge- que es malbarata 
quan hom creix. No debades, H6lderli n  escrigué: 

«En l ' i nfant hi ha pau; en el seu ésser no hi ha encara cap 
divisió. En ell hi ha riquesa. Coneix el seu cor, pero ignora la 
mesquinesa de la vida. És immortal perque no sap res de la 
m011. 

Pero aixo els homes no ha poden sofrie Volen que allo que 
és diví esdevingui com ells mateixos, que arribi a saber que 
ells també existeixen; i abans que la naturalesa tregui l ' infant 
del paradís, l ' arrosseguen cap a fora amb afalacs . . .  » 

1 12 



COL LOQUI 

Ignasi Roviró: És una bOlla cOl1lunicació. D'aqllcst"naturalisme 
pedagógic, encara en trobcm traces avui. Hi ha actituds urbanes 
respecte de la natura que son conseqüencia d'aqucst naturalismc. 
Per cxcmple, la manera COI11 les grans urbs con ceben les zones 
nlrals, COI11 veiem, poscm per cas, quan els nois de Barcelona surten 
d'excursió amb motxilles. Ara bé, hi ha conseqüencies d'aqucsta 
educació que no són positives. Veure la natura del bose COI11 un 
lloc per a anal" a buscar la pau perduda, per excmple, és una pura 
¡¡·¡usió. M'agradaria que féssiu aquesta distinció . .  

Ramon Muns: Es  poI comparar aixo amb alguns elcmcnts comcntats 
per Jordi Sales. Seria C0111 fer 1 'aprenentatge el 'un jardí. Segurament 
es va al bose amb noves técniques com les de l'escoltisme: 
l 'hostilitat de la natura es transforma de forma intennitent en 
I'acolliment del jarclí. El jardí de la casa és fix. Aquest és intelll1itenl. 
En tot aixó hi van tenir molta influencia els Cors d'en Clavé, els 
ateneus, etc. No és, doncs, només una qtiestió d'ensenyament 
formal, sinó un esfore; de la societat perque les classes desafavo
rides puguin accedir a la natura. 

Jordi Sales: El que voste ha explicat COI11 a moviment global 
correspon a la segona onada de modernitat: la pedagogia esta 
sobre aquest fonament rousseaunia. El problema es troba en el 
mite de I ' infant felie;. La pedagogia tradicional veu que la infantesa 
no és una situació definitiva i, doncs, que I ' infant no pot ser felie; 
(ha diu així, per exemple, Aristótil). Vegeu on es troba el problema: 
si I ' infant es felie;, aleshores els pares i I 'escola són dolents 
necessariament. Els pedagogs amonesten aleshores els qui valen 
fer grans els nens, perque voldrien deixar-los entrar en el seu 
paradís ... Al costat d 'aquest mite de la infantesa felie;, hi ha un mite 
paral·lel: que I 'adolescent ha de ser rebel, un altre mite que caldria 
judicar. 

Tornem al mite del nen felie; que se su posa que els gran S fan malbé. 
Cal no interpretar malament el fet que els grans eduquen des d'una 
ccrta instancia de poder. El jardí és una construcció humana feta 
amb 1110lt de treball que demana tenir poder i que va lI igada, dones, 
al poder. El jardí és producte del meu esfore; de construcció, perque 
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el que faig ho faig perque ha puc fer: «al la» on jo sóc m'ho deixa 
fer. Si pue fer de les p lantesjardí és perque les plantes m'ho deixen 
fer. Eljardí com a figura mítica no és, dones, la imatge d'un estadi 
inicial com a paradís, sinó la imatge d'una hannonia. 

Maribel Salvatierra: En u n  món tan globalitzat, 1 'home només té 
una sortida mitjanyant la racionalitat de fer un jardí a la terra. L'home 
només pot ser en aquesta gobalització si fa amb racionalitat una 
etica per a pensar la forma de posar en eomú la riquesa que la 
naturalesa ens dóna amb el trebal l ,  i que no sigui opressiva. En 
aquesta terra, posem per cas, hi ha molts purins. És veritat que 
necessitem menjar; pero preeisament per aixo cal un pensament 
per a arribar a un acord racional. Aquest és el treball del jardí. EIs 
homes hem de distribuir i de racionalitzar per a poder continuar 
vivint. No hi ha altre remei. 

Conrad Vilanou: Intentaré ser breu. El que diu l' Ignasi Roviró: té 
raó. És eert que els moderns som neosedentaris i que hi ha un  
neonomadisme. Jo m 'he  quedat en el 1 9 14 ,  pero és veritat que 
aquest naturalisme té eonseqüeneies no desitjades. El que diu en 
Muns: cal recordar, a favor de la seva observació, que la tradició 
proletaria anarquista es preocupa molt de la natura, evidenhnent 
per raons ideologiques. El que diu en Sales: té raó en la valoraeió 
del mite de I'infant felic;. Xirau es carrega Rousseau perque diu que 
a ixo no és amor i Eugeni d'Ors destrueix aquest mite en 1 9 14,  
perque, segons diu, «els catalans no estem per romantieismes» . 
Es pot observar que l a  versió no romantica de la pedagogia és 
l 'ortopedia. Sobre la imatge del jardí, en fi, I 'expressió «jardí 
d' infants» ve del Kindergarden de Foebel, i la imatge aquí és de 
jardí perque la metafora remet als parvuls com a edat en que els 
nens creixen d'una manera natural. Val a dir que en els anys quaranta 
fer de parvulista era un deis pocs oficis pennesos a les dones. 
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