aparador lletres

La lluita constant per les escoles d’adults
Text > Puri Abarca

«L’

aquest sentit. El prologuista del llibre,
el pedagog Xavier Besalú, especialitzat
en educació intercultural, s’afegeix a
aquest esperit crític: «el que s’ha aconseguit ha estat gràcies a una lluita tossuda i persistent per fer emergir, dignificar i eixamplar l’educació d’adults,
que segueix essent la parenta pobra del
nostre sistema educatiu».
Com diu el pedagog i docent Salomó
Marquès en l’escrit de presentació del
treball (fet conjuntament amb Parra,
sota el pseudònim de Pere Nicolau,
nom adoptat a l’inici de la transició per
poder escriure sobre temes espinosos),
el llibre és dens, perquè conté moltes
dades (la coautora ha treballat sobre
més de mil notícies periodístiques),
però és de lectura fàcil i aconsegueix
fer un retrat clar del país en diferents
èpoques. L’obra segueix una estructura més o menys cronològica sobre
l’evolució de les escoles d’adults a les
comarques gironines, amb l’explicació
d’anècdotes i reflexions de Sebas Parra
intercalades. Parra, que recorda la figura d’alguns pedagogs insignes, com
Paulo Freire (amb qui va coincidir en
un congrés internacional a Suècia, el
1992), té unes paraules especials per
definir els professors que han contribuït a la història de les escoles d’adults:
«Amb aquesta mena de mestres, homes i dones, que ens acompanyaven
com laics i subversius àngels de la
guarda, vam caminar i caminar i ca-

minar, fent de la vida educació i educació de la vida, entenent d’una vegada
per sempre que “lluitar per l’educació
és lluitar per la justícia”». Tot un esforç
descriptiu i de narració que posa en
valor el treball de molta gent sensible i
que no deixarà indiferent cap persona
que decideixi submergir-se en les seves acurades planes.

El floriment de totes les formes de vida

Text > Josep Pastells

educació és un acte
d’amor, per tant, un acte
de valor.» Frases edificants com aquesta, del prestigiós pedagog brasiler Paulo Freire, han encoratjat durant tota la seva vida el professor
Sebas Parra, ànima de l’Escola de Formació d’Adults de Salt i pal de paller de
l’alfabetització tardana durant molts
anys. L’incombustible Sebas Parra ha
unit els seus esforços als de la pedagoga Mai Garcia Breton per presentar un
llibre que repassa la història de la formació d’adults a les comarques gironines, el primer que detalla amb ets i uts
tant les penúries com les satisfaccions
d’una irreprotxable línia de treball. La
força del coneixement: Crònica de 40
anys de l’educació d’adults a les comarques gironines, malgrat estar basat en
un estudi per a la tesi de Mai Garcia, no
és un document acadèmic, sinó tot un
relat de quaranta anys de l’educació i,
en molts casos, l’alfabetització d’adults.
Les cròniques de Sebas Parra i les dades
històriques aportades per la pedagoga
ens permeten seguir, en dotze capítols,
com va començar tot i com ha evolucionat. Una evolució que, veient les dades,
no ha estat del tot satisfactòria, no pas
perquè no hi hagués entrega per part
de professors i alumnes, sinó pel poc
interès que, amb algunes excepcions,
han despertat les escoles d’adults en
el si de les administracions. De fet, els
tres últims capítols són força crítics en

L

a segona setmana de juny és propícia per sembrar enciams i cols
de Brussel·les, i també per trasplantar bledes. La llum en augment de
la lluna creixent estimula la vitalitat
de les plantes i és un bon moment per
adobar la terra, ja que en aquesta fase
els vegetals absorbeixen millor els nutrients. Cal sembrar els corms, les tiges
subterrànies engruixides com a òrgans
de reserva del safrà, a principis d’estiu,
i collir la flor a partir de mitjans d’octubre, just quan comença a florir. Només
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són tres de les nombrosíssimes instruccions que conté L’hort biològic, un
llibre en què Jesús Vegas i Miquel Macias relaten l’experiència d’un any de
durada en un espai on, a més de tenir
cura d’hortalisses i fruiters, es permet
que d’altres vegetals hi creixin espontanis i que hi visquin animals. L’obra,
rica en fotografies i dibuixos, en explicacions precises i detallades, convida
el lector a crear el seu propi hort biològic, un rodal on transformar i transformar-se alhora, un espai idoni per

Parra, Sebas; Garcia Breton,
Mai. La força del coneixement:
Crònica de 40 anys de l’educació
d’adults a les comarques gironines. Girona: La Guerrilla Comunicacional, 2020. 407 p.

aprendre a veure, admirar i celebrar
la vida. El llibre és dens i concret, però
també lleuger i amè. S’hi troben des de
fitxes detallades fins a tocs de poesia.
Com quan, en parlar de l’ull de bou, un
petit i sedentari ocell insectívor que
es belluga arran de terra i la vegetació
baixa, es fa aquesta reflexió sobre el silenci dels ocells: «És quan t’adones que
un món sense ells seria diferent. El seu
xerroteig i la seva permanent companyia constitueixen un bon antídot a les
nostres derives de solitud».

