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COMUNICA CIÓ 

Albert L10rca (Societat Catalana de Filosofia): La idelltilal 
narrativa com a gellealogia antropologica de l'educació 
(prolegomens persollalistes a tata edllcació) 

In memoriam Paul Ricoeur 

Lafilosofia de l'edllcadó eH el marc inteUectllal i vital de la 
identitat personal, avul. La present comunicació vol ser un 
humil testimoni de la contribució que el pensament personalista 
d'origen mouniera fa a I 'antropologia, I 'any en que cornmemorern 
el centenari del naixement d'Emmanuel Mounier! . Els dos nuclis 
d'aquesta comunicació són, a parer meu, de gruix personalista: la 
persona humana i la  seva educació. 1 ambdós tenen un lligarn 
comú i alhora dialogic: la identitat i la narrativitat de la persona 
humana. 1 aquest lligam requereix avui una reflexió imprescindible 
i urgent en quant, des de la nostra óptica personalista, desitja 
constituir el preambul genealogic d'un discurs profitós i sensat 
sobre I 'educació. Sóc de I'opinió que I 'educació de I 'ésser huma 
requereix, avui corn en al tres epoques, un discurs filosofic que 
dibuixi els lírnits i les capacitats de tota mena que I'estructura de la 
persona ofereix, com a preparació per a un procés de creixement
assentament (narratiu-identitari) en pro de I'assoliment de sentit, 
per damunt -i també a través de- I 'adopció d' actituds i mecanismes 
psicologics descriptibles enfront de l 'entorn2 . 

l .  Vull dir també que aquesta celebració, a la qual el Grupde Filosofia 
Personalistade la Societat Catalana de Filosofia s'afegira amb l'organitació 
propera --octubre-desembrc d'enguany- de tres jornades dedicades al 
pensament personalista, també vol ser un homenatge a la figura de Paul 
Ricoeur, mort el 20 de maig d' enguany, pensador profund dins el 
pcnsamcnt personalista i amic d' Emmanuel Mounier. Precisamenl l' obra 
de Ricoeur és central en el tema que ens ocupa en els presenls Col'loquis, 
a la qual fem en aquesta comunicació di verses referencies. 

2. En el recent Congrés Internacional del Centenari d'Emmanue\ 
Mounicr celebrat a Madrid (juliol 2005), vaig presentar, precisamcnt, la 
comunicació titulada: «La educación en valores o la utopia de los debe
res». 
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En el món actual s 'ha  accentuat en excés la dimensió 
psicologitzadora de I'educació que ha convertit aquesta en una 
pura conseqüencia d'un estat de coses social i cultural. La «societat 
del risc» (Beck) ha posat en relleu la inestabilitat del fenomen 
educatiu en general, concretada en perdua de I'autoritat paterna, 
manca del sentit de I'esfon;:, domini de I 'atractiu de I 'oci, reducció 
del paper de I 'escola, sk/¡olé, a tasques de recolliment-control 50-
cial 3 .  Les propostes psicologiques adaptacionistes no semblen 
pas morgar, amb el seu taranna monopolitzador. aquest sentit que 
esperem que adquireixi I 'educació de les persones. El context so
cial i cultural d'avui penso que no admet espera. Cal refer, regene
rar o revaloritzar les bases d'una educació al servei de la persona 
humana: aquest és el repte i I 'oportunitat. Pero aixó no sera posi
ble si no reafirmem i argumentem la textura i disposició de la 
condició personal de l'ésser huma. Aixo és el que pretenem 
d'esbossar en la present comunicació. 

1. Postulats axiologics persollalisfes: el trlmsit dialogic en
tre idelllitat i Ilarració. El meu punt de parten�a metodologic és 
l'eidetica practica o filosofia fenomenologica de la voluntae ; i ,  
dins aquesta, em centraré en el vessant complementari involuntari, 
el qual constitueix,justament amb la voluntat i les seves estructures, 
el jo praclic o encarnatj . Que és la involuntarietat? En el discurs 
de I 'eidetica practica, la descripció del contorn del jo personal es 
desenvolupa a través de les «formes) de la voluntat: decisió, 
projecte, acció, avaluació de I 'acció . . .  � pero aquesta diversitat 
d'actes essencials practics amb els quals es va definint el jo  
requereix, recíprocament, el «concurs» dócil i complementari de 
les potencies i disposicions del cos, mitjan¡;am el qual obrem: 
heus aquí la involuntarietat fonamental que acompanya ,'ésser 
huma: la corporalitat. El cos, així mateix, és divers en les seves 

3 .  Aquest tema ha generat suficient informaci6 i cstudis autorilzats a 
I 'al.;ada de les afirmacions quc m' alreveixo a fer. 

4. L'cidctica practica constilueix una determinada direcció i eslil de 
desenvolupament de la fenomenologia practica centrada en la descripció 
de les estructures anlropológiques de la voluntat i del seu complement 
involuntari- que fou ex posada per primera vegada per Paul Ricoeur en la 
se va obra Le Vololllaire el l'llIvololllaire, de 1950. 

5.  Tcrmc, aquest últim, nctament pcrsonaJisla d'origen mounieria. 
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estructures ¡nvoluntaries, que es xifren en tres vessants basics: 
caracter, inconscient i vida6 • En terminología més explícita, la ma
nera de ser singularitzada i finita (caracter), I 'opacitat inherent a 
tot ésser huma en quant encarnat (inconscient) i l 'equipatge 
compJex i organitzatiu de les opcions i inclinacions de J'ésser huma 
(vida) constitueixen els factors antropológics involuntaris inevi
tables a I 'hora de configurar-se tota identitat personal. Hom pot 
afirmar d'antuvi que eljo practic, dones, es fa mitjanc;ant les seves 
própies J imitacions que Ji procura la corporalitat: heus aquí com la 
narració del que ens passa, a mena de «drama», condueix a la  
vertebració de la identitat personal. 1 afegirem que, tal com afirma 
Paul Ricoeur, la involuntarietat de la vida resumeix tot alió que no 
hem escollit ni podem canviar; de manera que som, no pas el que 
volem, sinó el que podem; en la mesura en que, en quant pluralitat 
diversificada -la vida ens «obre» a altres condicionants i incerteses: 
és fonl de necessitats, d' inquietuds i d'amenaces-, «obliga» a 
una tasca recuperadora i donadora de sentit: heus ací novament la 
noció d'identitat personal. 

Per al subjecte personal, la vida és, en conseqüencia, font de 
poders, font de diversitat, de circumstancies, que contribuiran al 
posicionament o afirmació del jo en el decurs regit pel temps o 
horitzó en e l  qual  l a  nostra s i tuacionalitat contingent es 
desenvolupa. Novament trobem aquí els indicis de la «narrativitat» 
possibilitadora de la identitat personal, ara a través del temps: les 
nostres fidelitats, els nostres projectes, els nostres desigs i 
desencisos . . .  adquireixen sentit «en» el temps, sense naufragar
hi . . .  La «narrativitat» brolla així a manera d ' una condició 
antropológico-transcendental per a tota identitat personal, sota 
dues estrategies profundament humanes: la lIibertat afirmadora 
del jo, que diu «no» a la diversitat involuntaria; la necessitat 
condicionant del jo, que diu «no» en oposar resistencia a la decisió 
l liure. 

6. Aquesta triple estructura involuntaria corporal és exposada per 
Paul Ricoeur en l 'obra ja  citada. Per la nostra part, en altres estudis ens 
hem fet resso d'aquesta triplicitat involuntaria (<<Eros i Malaltia», en 
Eros i Tillla/os, Barcelona: La Busca, 2003). 
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Aquesta «narrativitat», per tant, es fa «dramática» -el 
personalisme més actiu en diu «tragica»- en la mesura en que mai 
no trencara una harmonia definitiva entre ll ibertat i necessitat. 

1 a tenim l' esbós eidetico-antropológic de l' itinerari narratiu del 
jo en pro de la identitat constitu'ida com a «reconciliació-recuperació 
del jo», que se les heu sempre amb un entorn davant el qual les 
nostres prom eses i projectes no depenen solament de la nostra ma, 

Arribats aquí, la «dialr�ctica» de la involuntarietat corporal 
succintament descrita amb l'aplicació de l'aparell fenomenológico
practic sobre un jo  personal -encarnat, existent, dialógic, 
situacional, necessitant i patidor- ens aboca a una estructura 
antropológica cabdal en la fenomenologia practica ricoeriana que 
fem nostra: el consentiment o acte de la voluntat «travessat» per 
tal involuntarietat i que es caracteritza per la virtut de «recuperar» 
i assumir les conseqüencies deis actes del jo ,  alorgant una 
significació humana no redu'ible a la mera circumstancialitat tem
poral. Resta així oberta la porta a la tasca interpretativa que la  
«narrativitat» pugui oferir en el  si del jo identitari: aixó és 
I'hermeneutica de si7 ,  Vegem-ne les passes, 

L'hermeneutica esdevinguda narrativitat reorganitzadora i 
interpretadora del jo huma com a ésser existent adquireix la doble 
tasca horitzontal-re-situadora i vertical-recercadora de sentit, so
bre la base d 'un jo situacional i dialógic recuperador de si «passant» 
per la diversitat del que no és la seva identitat «joica» -
I'involuntari-, peró de la qual aquesta depen, 

Que aporta, l Iavors, la c1au hermeneutico-personalista a la 
narrativitat, en pro de I'aprofundiment en el coneixement i en el 
desenvolupament de la persona humana? 

Assenyalem tres observacions fonamentals: 
Estem parlant d'una clau o estil de reflexió antropológica en la  

qual es posa en relleu la situacionalitat involuntaria humana com a 
condició infranquejable (<<pre-compresa», diu el discurs existencial) 
que el jo troba dins de si i que ha d'assumir i resignificar (<<narraf») 
en el seu si. 

7. L' herll/el/haiea de si conslitueix l '  ambit de reOexió hermeneutica 
al voltant del jo huma com a subjecle encarnat i recercador de sentit, 
endegat a partir de la fenomenologia practica, 
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Aquesta tasca s 'oeupara, sobretot, de fer brollar I ' ésser 
« amagat» o fose que rau en la eondició humana. Es traeta, dones, 
de saber «ressaltar» el que el jo diu i fa sobre el que I'afeeta pero 
que no controla del tot: heus ací eom la interpretació mostrara 
«narrativament», o sigui indirectament, ¡ 'ésser finit de I'ésser huma 
en quant persona, mitjanyant qüestions paradoxalment humanes i 
problematiques: l a  llibertat, la lIei, el l lenguatge, l ' aeeió, la  
eulpabilitat, e l  mal, la historia, la  civil itzaeió, I'educaeió . . .  

Pero aquesta línia reflexiva-interpretativa que fa palesa l a  
incommensurabi litat entre e l  que «jo sé  de mi»  i el que «jo sóc», 
manté una direceió amb inteneió asintetica a partir del jo situacional
factie per la qual hom pretén d'aeonseguir una signifieació o sentit 
huma orientatiu i planificador. Aixo és el que el pensament 
personalista anomena personalitzaeió o procés pel qual la identitat 
és al hora iniei i finalitat ontologics. 

la veiem com I 'hermeneutica personalista atorga gruix 
antropologie i ontologie a la  «narraeió» eom a experiencia humana 
del pas del temps que configura la faetieitat en que es desenvolupa 
la persona humana. Així, m 'atreviria a eoneloure que la narraeió, 
que en paraules de Ricoeur es presenta eom a redescripeió de la  
realitat mitjanyant el llenguatge metaforie8 , treballa en la eonstitució 
del sentit -o identitat- a través de la diversitat experienciada en el 
temps. 

Quina eoneepció de la persona humana en resulta, a la fi, 
d'aquesta narrativitat hermeneutiea interpretadora i que sera útil 
de tenir present en el terreny edueatiu? La pregunta és lIarga i 
d' excesi va envergadura per a ser contestada satisfactoriament en 
una comunicació com aquesta. Assenyalem, si més no, els esglaons 

8. En I'article de 1980, titulal «La fonction narrative et I 'expériencc 
humaine du lempS)" Ricoeur afirma en la primera pagina: ��La meya pri
mera hipótesi de treball és que narrativitat i temporalitat van eslrelament 
Iligades. Mantinc la lemporalilat per a I 'estructurade I'existencia-diguem 
la forma de vida-que ve al llenguatge en la narrativitat, i la narrativilal per 
a I'estructura del llenguatge -diguem el joc de lIenguatge- que té per 
referent últim la temporalitat. La relació és, dones, recírpoca». Archivio 
di Filosofia. Esislenza. milo, ermeneulica. Scritti per El/rico Castelli (vol . 
I). Padova: Cedam, I980. 
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mínims que ens permetin d'accedir a l 'anunciada genealogia 
antropológica per a l 'educació. 

Per comen<;ar, la perspectiva fenomenologico-hermeneutica de 
segell mouniera i ricoeuria ofereix pistes orientatives: el taran na 
relatador-narrador que permet d'endegar el llenguatge, l'acció de 
la persona i el compromís etic en són testimonio En efecte, el 
lIenguatge -expressió de l'home parlant-, la responsabilitat etica 
-una acció, una promesa, una intenció- i I'acció -praxi significati
va-.. .  col· laboren en la configuració del jo personal com a identitat 
narrativa. Que su posa aquesta? Basicament, unjoc dialectic entre 
identitat i ipse'ltat o permanencia (manteniment del «que» jo sóc 
en la promesa des del «qui» sóc): heus ad, alhora, el taranna dinamic 
i ontológic de la persona, anomenat també «disponibilitat», per la 
qual la persona es fa persona en el decurs de la narració de les 
seves especificitats i mancances. La identitat personal resultant, 
lIavors, prové, en terminología ricoeuriana, de la conjuminació de 
la singularitat del subjecte huma amb la fidelitat de la seva acció en 
el món. La definició de la persona parla de la «unitat narrativa 
d'una vida a través del temps»9. 

Pel que fa als suposits ideológico-educatius coherents amb 
aquesta versió de la persona, caldra ten i r  presents les 
consideracions següents: 

L'educació té un to institucional, en el benentes que tota 
institució sera també una « identitat narrativa» construi"da sobre la 
base de la persona i al servei d'aquesta. 

Com la cultura i la diversitat historica i social, I 'educació 
constitueix un factor « involuntari» sobre el qual la voluntat de la 
persona ha de desenvolupar-crear un sentit que transcendeix la 
propia instituciólO. Per tant, I 'educació i els medis social s (l'escola, 
la família) estan al servei del creixementde la persona, i no a I'inrevés: 
la «construcció narrativa» de la persona no és de la  mateixa 
naturalesa que la «construcció» d'alló instituH per a educar la 
persona. Ambdós trets ens atorguen el pas vers el següent punto 

9. Aproches a la perSOlllle. Lectures, 2. Lo COlltrée des philosop/¡es. 
Paris: Seuil, 1992, p. 2 19. 

10 Deia Emmanuel Mounier que la persona de I' infanl no és propictat 
de I 'estat ni de la família (Le persollalisme, p. 64). 
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II. Narrativitat personal i diversitat sociocultural i educati
va. Allo primer que mostra el problema de I'educació en la societat 
actual és la confusió entre el que hi ha o succeeix en la vida social 
i el que hauria de succeir-hi: en podríem die «faHacia sociocultural»? 
No queda prou clara la frontera i ,  així, hom considera «normal» que 
la complexitat i la diversitat socials han de repercutir de manera 
directa en el «fet» educatiu en termes d'adaptació als «fets socials». 
Hi ha aquí una previa concepció de I 'educació diferent de la que 
proposavem més amunt i que s intetitzo així: ara ja no és la  
«reconciliació del jo» el  que marca l 'objectiu educatiu, sinó el 
funcionament social. Insistiré, dones, en el fet que el procés 
educatiu de la persona -la seva «identitat narrativable» en quant 
d iversa- no pot ser confós o barrejat amb la d iversitat 
periferica (sociocultural) .  1,  per consegüent, e l  vessant 
institucional -I'escola, la família, l 'estat, I'ambient social i l 'opinió 
pública . . .  - no tenen dret ni capacitat a determinar aquest procés, 
tal com ja advertia Emmanuel Mounier en el seu momentl l .  I 
m' atreviria a afegir, usant termes mounierians, que a una educació 
«periferica»12 tal com la descrivÍem l i  manca allo més esencial: el 
caracter de ser «guia» (educo), reduint-se a mera adaptació, i restant 
«víctima» de la inercia socia¡J 3 .  

Que és  e l  que  ha de  constituir, l Iavors, una praxi educadora 
de l a  « narrativ i ta t  identiülr ia»?  Parlavem aban s de l a  
«reconciliació del jo» com a prioritat educativa que emana d e  l a  
condició d e  la  persona. L a  seva perllongació ens descobreix 

1 1 . MOUNIER; E., Manifiesto al servicio del personalismo. Obras 
Completas, vol. 1, Barcelona: Laía, 1975, pp. 637-639. 

12. Aspecte ja tractat en el meu artide «De l 'educacíó periférica a la 
practicitat pedagógica», en Cátedra, 14, novembre 2001 .  Escau aquí 
d'invocar la distinció zubiriana entre personalitat i personeYtat: la pri
mera respon a la vorera antropológico-psicológica, mentre que la segona 
fa referencia al vessant ontológic de la persona. Aquella, afegiríem, té pIe 
sentit com a expressió d'aquesta. Aital distinció penso que no és banal en 
l '  ambit educatiu. 

13 .  Deia el mestre Joaquim Xirau que «la pedagogía, cosa d'escoJa, 
com a obra del coneixement, és, d'una manera o d'altra, objecte de 
contemplació. L'important no és fer les coses, sinó fer-Ies bb> (Pedagogia 
i Vida). 1 aixó, certament, no Higa amb I'esmentada inercia. 
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altres esferes de la  persona, com l a  fidel i ta t  ( ipsei'tat o 
pers i stenc i a  en l ' ésser) i l ' esperan<;a (obertura vers l a  
constitució d 'un  sentít alter) desitjosa de s ign ificació i 
comunicació. En termes personalistes: identitat (encarnació), 
ipsei"tat (vocació) i alteritat (comunicació) constitueixen la tri logia 
personalista ricoeuriana i mounieriana que penso que estableixen 
els punts de referencia innegables pels quals ha de passar el 
procés educatiu huma: aixo sera la  «personalització» que 
I ' educació ha d 'efecluar. 

És aixo el que I'educació entesa com a praxi social vigentavui 
manté ¡ practica? Penso que no. Tornant al mestre Mounier, ens 
aporta una distinció fOfl�a sucosa ¡ útil per a comprendre el que de 
Jacto succeeix avui en el món educatiu: la polarització compromís/ 
allistament 1J ,  que jo transcriuré per educar/adoctrinar. Tal polaritat 
adquireix un significat revelador a I 'hora d'avaluar la direcció de la 
praxi educadora: o bé hom dota I ' individu de coneixements i 
qualitats cíviques que I i  permetin de saber i poder decidir de mane
ra autónoma i savia -saviesa practica-, o bé hom I'adoctrina
ideologitza afegint-Io a un corrent o doctrina «políticament correc
ta» en la qual la persona es devalua en individus massificats. Trobo 
raons suficients per a pensar que I 'educació practicada avui esta 
més a prop d'aquest cantó que de I 'altre. D iversos elements en els 
estils de fer i educar avui ho avalen, com a testimoni d'una 
«nalTativitat» que no condueix a la identitat personal. Així, la tri logia 
abans esmentada com a essencial en el procés de personalització 
és fonamental, penso, en el creixement educalÍu. Aital tri logia -
reapropiació del jo, fidelitat i esperanc;a-constitueix el triple esglaó 
«transcendentah> sen se el qual no és possible una educació feta a 
la mesura de la condició humana. Cadascuna de les tres categories 
fa la seva aportació a l 'educació de la persona; a saber: re-situar
se, refer-se i significar; en la mesura en que la persona és un ésser 
que sap de si i sent sobre si des de «fora» de si,  a través de la seva 
situacionalitat, les seves limitacions i les seves esperances. Així, 
va enfortint-se la seva identitat, que podem considerar com una 
mena d'hipotesi transcendental practica que promet solidesa hu
mana i coherencia etica en una unitat -la de la persona educant-

14. MOUNIER, E., El personalismo, Buenos Aires: Eudeba, 1974, p. 53. 
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se- a través de la diversitat d' actes singulars. Aquesta «di versitat» 
enfronta la persona-educand sota les esmentades categories a 
tres arees per les quals passa: 

- L'area psíquica o Iloc vital pel qual la persona va desenvolupant 
la seva personalitat, única i intransferible: punt de partens;a de tota 
acció i responsabilitat. 

- L'area interpersonal, en la qual la persona ha d'aprendre a 
saber estar davant els altres, establint-hi vincles que la completin. 

- L'area reflexiva o intel'lectiva, que permetra de configurar 
interpretar-significativament el sentit totalitzant de I'existencia. 

A través d' aquestes arees, la triplicitat categorial de la persona 
anira posant-se en marxa: la persona emergira de si, en una cruYl la 
entre aquestes categories personalistes protoeducatives i les arees 
d'actuació que la propia dimensió vital humana reclama, en el seu 
desenvolupament educatiu-personalitzador. Així: 

La reapropiació del jo com a «construcció»-narració reflexiva 
de si mateix pressuposa saber prendre consciencia deis deures 
amb si mateix i amb els altres, alhora que indica acceptar els propis 
límits i la importancia deis altres. 

La fidelitat o tenacitat en pro de I 'afirmació d 'humanitat 
gaudeix com a característica personalista per a l 'educació, de la 
sensibilitat per a comprometre's amb I 'entorn deis altres i amb 
el decurs históric: ens fem en la  história i actuem en ella. La 
cultura ens fa dependre deIs altres, sense anuI'lar la  nostra 
responsabi 1 i tat. 

L'esperans;a com a comprensió transfinita donadora de sentit 
exerceix impuls vers I 'esfors; propi per la consecució d 'una 
existencia més justa i digna en I'horitzó \liure i «utopic) de la 
condició humana. La diversitat externa i interna que presideix 
aquesta no ha d' impedir que cap educand, com a persona que és, 
no degui i pugui conduir tal diversitat� sense identificar-se 
faHar;ment (<<fal'lacia factico-cultural» ) amb les influencies 
exógenes de qualsevol mena. La diversitat que travessa I 'ésser 
personal és una situació ontológico-antropológica, no pas cap 
valor acceptableper se. 

Apel1dix. Educar o adoctrinar: una doble alternativa en la  
intepretació de la narrativitat identitaria. El  fet educador expressa 
notoriament les dificultats i consecucions de la narrativitat 
identitaria de que hem parlat. Deia Ernmanuel Mounier que en 
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tata acció hi ha d'haver una dimensió praxica O vessant de la 
formació interior educadora, i alhora ha d' incidir en el món exte
r ior  per transformar- lo (poieil1 ) .  1 ambdós vessants ,  
respectivament -incidencia en la  vida pública i compromís
s6n necessaris 15 .  

Heus aeí el mot clau per a 1 'educació: compromís. Que entendre
hi? En expressió netament personalisla -mounieriana i ricoeuriana-, 
compromís vol dir consentir en la impuresa. ucceptar que sovint 
hem «d'embrutar-nos les mans», pero allunyuls lotalment del 
fanatisme, de I 'allistamento risc de caure en !'ofuscument col'lectiu, 
«en el conformisme, que és el contrari d'un acte adult»1 6 .  A parer 
meu, aquesta distinció mounierana és imprescindible de manten ir
la en !'acció educativa. En efecte,jo hi afegiria que si el compromís 
és saber sacrificar les «harmonies imaginaries», fent-nos més forts 
en un «esfon; continu de fidelilat per camins desconcertants» 1 1 � 
lIavors el seu vessanl educador promou I 'emergencia de la vigília 
crítica i el rebuig de I'adotzenament ideologitzador i doctrinari 
emparat en un egocentrisme tan comode com empobridor. En ter
mes més pedagogics. aquesta crítica nostra va a parar avui a una 
concepció generalitzada en ¡ 'esfera educativa que anomenaré 
adaptacionista. L'adaptacionisme, que pOl ser present en els 
objeclius, metodes d'ensenyar. criteris sobre el procés d'aprendre 
de I'educand i en les formes de tractar-Io, suposa un domini de 
I 'enlorn -la «diversital» externa abans referida- sobre les 
capacitats personalitzadores de l 'educand; i ,  a parer meu, aixo és 
«adoctrinar» . Davant aquest «model» en el qual l 'educand com a 
persona queda a I 'albir d'un medi divers i no poc agressiu al qual 
suposadament s' hauria d'adaptar i acomodar l 8 ,  com si fos un 
«adult en petit» (H. Arendt) dominat per la rutira del mínim esfon;, 
del deixar -se portar, del «joisme» (jo sóc, així,jo vull aixo, jo . . .  ), de 
la lIuita d'interessos pel que convé, davant de lol aixo jo reivindi-

1 5. ldem, p. 52. 
16. Idelll, p. 56. 
1 7. Idelll, p. 54. 
18 .  En un altre articlc noslrc (<<Ensenyar o vcndrc») hem abordat 

aquesta qüestió. Cáledra, juny, 1999. 
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co l ' exigencia utopical9 persona lista i comunitaria de I'ense
nyament-educació on el significat de !'esfor�, del saber escoltar i 
acceptar I 'altre -ciutada, professor, oponent . . .  - com a motors de 
! 'aprenentatge i de les relacions interpersonals i lajustificació deis 
drets de tata persona a ser educada en pro del seu creixement 
personal. 

Dra. Carme Mercháll. Dr. Frallcesc Perel1a i Dr. Albert L/orca 

19 .  Tal «exigencia» adquireix significació com a praxi etico-cultural 
humanitzadora que «tensa» allo dialogicament establert, en quant «vessant 
Lrans-limitadora de la praxi cultural, una cultura que pot ser crÍlica amb 
els seus prejudicis, disposada al canvi social i polític, si cal, i a promoure, 
amb finalital i mitjans educatius, l '  exercici de l' aUlonomia deis ciutadans 
en totes les arces de la vida pública; en direm la versi6 utópica de tota 
cultura». A. LLORCA, <<Interdependencia entre ideologia i utopia)) (en La 
/I/opia, AA. vv. Barcelona: La Busca, 1999, pp. 21-40). 
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COL·LOQUI 

Ramon Muns: Estic molt d'acord amb el tema que ha comentat el 
Sr. Albert Llorca sobre el tipus d'educació que s'esta donant avui 
en dia. He treballat bastants anys com a educador social i tine 
coneixement deis elements de I 'educació normalitzada i també de 
l'educació una mica més marginal. En I'únic que no estic d'acord, 
i aixo és un tema més de semantica o de concepcions aparentment 
diferents, és en I 'oposició que fa Mounier entre persona i individuo 
A mi em sembla que ¡' ¡ndividu autonom del qual parla Fernando 
Savater, el lloe de la subjectivació de que parlen Michel Foucault 
i Gilles Deleuze, ¡' individu altruista de que ens parla Albert Carnus, 
són, per a mi,  practicarnent identics a la idea de persona que té el 
personalisme d'Emmanuel Mounier. Trabo que és un tema que ja 
fa un segle que es va arrossegant, i crec que seria interessant 
poder definir com en la matematica de conjunts: si són conjunts 
que s'interseccionen o se superposen. En tot cas, crec que no 
estan separats ¡'un de I'altre. 

Albert Llorca: Mounier fa aquesta distinció entre individu i per
sona. En síntesi, el concepte d'individu va l l igat al conceptede la 
separació respecte de I 'altre: I ' individu és una unitat substancial 
de I'ésser huma, pero que es caracteritza per la seva diferencia amb 
l'altre. La persona, justament, és aquell ésser huma que s'entén ell 
mateix en relació a I 'altre: d'aquí ve la relació interpersonal. La 
diferencia esta en el fet que parlem de la  mateixa cosa, del mateix 
concepte, pero l ' individu, basicament, es defineix com a «jo no 
sóc I 'altre»; en canvi, la persona, és «jo sóc si l 'altre és». És un 
matís. Amb la resta que vos te ha d¡t, hi estic d'acord. Tanmateix, 
vull fer una precisió sobre el que voste ha dit de l' autonomía. El 
concepte d'autonomia, a vegades, pot conduir a un plantejament 
excessivament individualista. L'autonomia, a vegades, pot dur a 
una mena d'individualització complicada. 

Ramon Muns: Penso que s'esta usant des de faja bastants anys la  
paraula «individu» en un sentit pejoratiu. Aixo ve del fel que som 
en una societat de consum, almenys en els paYsos del Primer Món 
que tenen el Quart dins seu. S'esta devaluant la paraula «individu». 
Crec que, al capdavall, és una qüestió d'etiquetatge. El concepte 

155 



d' individu, en si,  no té cap connotació negativa; el que s'esta 
confonent és dir que som en una epoca individualista en el sentit 
de I 'hedonisme del consum; i, en canvi, el que s'oblida de dir és 
que som en una epoca gregarista: estem en societats gregaries i no 
individualistes. Crec que estalviaríem moltes discussions s i  
acotéssim: estem en  una societat gregaria i no  individualista. 
Metodologicament, estal viaríem molles discussions, acotant 
aquestes nocions que vénen donades per una certa moda. 

Miguel Candel: Faré, basicament, una proposta en relació amb la 
ponencia. Sobre el tema, en el fons, hi ha una discussió semantica, 
pero important. Penso, com s'ha dit en la darrera intervenció, que 
la cultura actual es caracteritza més pel gregarisme que no per 
I ' individualisme: per I ' individualisme d'unes elits i pel gregarisme 
de la massa, de la resta. La proposta que volia fer és que aquesta 
ponencia fos la base d'un curset d'obligatoria assistencia per a 
tots els membres de tots els ICEs de Catalunya, com a condició per 
a renovar el seu estatus en futurs cursos academics. 

Antoni Bosch� Veciana: Molt bé. Passarem aquesta proposta a tots 
els ICEs. Grácies. 

Francesc Pereña: Has defensat un concepte transcendental de la 
persona i la  primera pregunta em sembla que té una resposta que 
tu em donaras, encara que cree que és afirmativa: aixo implica un 
concepte transcendental de I 'educació? 1 si aixo és així, aleshores 
l a  primera pregunta és:  fins a qu in  punt aquest concepte 
transcendental de l'educació que admeto que pot ser una qüestió 
de mínims i que pot acceptar mol tes diferencies, és, tanmateix, en 
aquests mínims, extensible a qualsevol formació humana o a 
qualsevol col·lectivitat humana, i fins a quin punt hem de conside
rar que qualsevol col·lectivitat humana, com a col·lectivitat de per
sones, ha de tenir models educatius basats en aquests mínims, o, 
tornant al comen<;arnent, si tu creus que aquest concepte de per
sona és realment transcendental, és a dir, si només es pot ser 
persona en qualsevol situació o cultura, és a dir, si nornés es pot 
ser ésser huma com a persona en qualsevol cultura O en qualsevol 
situació social; si s'admet aquesta tripartició categorial i totes les 
altres coses que implica aquest concepte de persona? 

Albert Llorea: Em quedaria en el punt mitja. Penso que és extensi
ble, pero no ha de ser determinant; és a dir, el que jo aquí proposo 
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és una certa interpretació, o sigui que no és que jo pretengui establir 
uns criteris homogenis, absoluts, determinants i universals per a 
tothom� és, simplement, una via, una línia, que intenta argumentar
se i justificar-se i que no exclou altres vies; el que sí que rebutja és 
que altres vies excloguin la  meya o la de qualsevol altre. Aixo és 
transportable a altres circumstancies culturals? Sí. Ha de modelar 
altres circumsamcies culturals? No necessariament. Pot haver-hi 
altres tipus de logica. En el camp de I 'hermeneutica de I'educació, 
hi ha vies diferents. La qüestió es saber gestionar les diferencies, 
les optiques diferents; entrar en el conflicte de les interpretacions 
diferents. Hi ha uns mínims i es poden interpretar d'una altra ma
nera. Són vies, són camins, són canals que, segons la me va apinió, 
donen de si per a vertebrar una praxi educativa. En trobarem d'altres? 
Probablement sí; pero, si en trabem, d'altres, que siguin útils per a 
configurar aquest procés educatiu o aquesta gestió, no ho sabem. 
Que és educar? Educar és donar unes eines perque cada persona 
pugui gestionar les seves imprecisions. És aixo i trobo que no 
s'esta donant en termes generals; i no parlo tan sois de ¡'escola; 
estic parlant de I 'ambient, de I 'opinió pública, de la praxi diaria en 
I'educació més elemental, més familiar� estic parlant de tota una 
mena d'episteme o mentalitat, com diria Foucault, que s'ha instal·lat 
o que ens han instal·lat. Es poden arbitrar diferents criteris, pero 
els criteris, si s'arbitren, han de ser raonables, oberts a altres 
circumstancies, a altres contextos; pero que hi ha mínims alhora: 
els que reclama la persona humana. Cadascú els pot veure a la seva 
manera; sí, pero hi ha uns mínims als quals difícilment podem dir que 
no. Es podrien trobar uns mínims compartits per tendencies i teories 
diferents? Jo crec que sí; pero aixo no treu la solvencia, el dret, a 
tenir cadascú la seva Hnia, la seva direcció; pero el que no pot ser és 
que hi hagi models o concepcions com la que jo ara estic criticant 
aquí que, de fet, absolutiLZen o monopolitzen tota una praxi i et deixen 
al marge tota altra mena d' interpretació que no sigui la vigent. 

Francesc Pereña. Moltes gracies per l'aclariment. Perdescomptat, 
amb les crítiques, hi estic d'acard, cam també hi estic amb la  
proposta del doctor Candel i si  la meya observació potser anava 
en el sentit d'un cert pluralisme, en tot cas el meu pluralisme no 
arriba tan Iluny per a trobar acceptable el model educatiu que 
s'imposa actualment. 
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