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Agraïments 
 

Després  de  dedicar  els  últims  deu  anys  de  la meva  vida  a  la  vida  universitària  de  forma 

professional,  feia  mesos  que  em  rondava  pel  cap  la  inquietud  de  l’estudi  de  la  situació 

educativa actual. Perquè en deu anys ha canviat tant l’educació dels nostres joves? Quina és la 

seva mirada sobre els estudis, sobre  la seva vida, sobre el seu  jo? En el punt àlgid d’aquests 

dubtes va arribar al món  la Florentina,  la meva  filla,  i  la  seva arribada encara eixamplà més 

l’espectre de  la pregunta,  fent més evident que aquesta pregunta  formava part de  la meva 

vida en la seva totalitat.  

Fou  llavors  quan  en  Jorge Martínez  em  conduí  a  la materialització  d’aquesta  pregunta  en 

termes de treball acadèmic i d’estudi. Gràcies Jorge! Sense tu probablement no s’hauria arribat 

a concretar  la proposta,  i per tant, no  l’hauria pogut gaudir com he fet. També vull donar  les 

gràcies a tots els educadors que m’envolten  i que han estat tantes vegades el mirall on m’he 

mirat; en Ferran, en Jordi, en Lluís, la Betta, en Jose Miguel, i la gent de la Fundació Educativa 

La  Trama.  Muchas  gracias  también  a  Juan  Ramón  De  la  Serna  y  a  Angel  Mel,  por  su 

colaboración y su disponibilidad en responder la entrevista que les pedí para este trabajo.  

També voldria donar les gràcies a en Joan Herrero, tutor de les assignatures de La Recerca en 

les Humanitats i Treball Final de Carrera, per tot el seu suport per a la realització d’aquest TFC, 

pels  seus  consells  i  correccions,  i  especialment  per  totes  les  orientacions  de mètode  en  la 

redacció del treball. 

Finalment,  voldria  donar  les  gràcies  a  la meva  família,  per  tot  el  seu  suport  i  per  la  seva 

paciència. Als meus pares, per tot el seu suport  i per tota  la seva  il∙lusió. A  la Florentina, per 

recordar‐me cada dia  la necessitat d’una realitat educativa possible. A en Lluís, el meu marit, 

per compartir amb mi el motiu d’aquest treball i per acompanyar‐m’hi.    
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1. Introducció i objectius 
Aquest treball de recerca es centra en l’estudi del concepte d’experiència en l’educació segons 

Luigi Giussani  com  a mètode de  resposta de  la  crisi  educativa  actual.  L’educació,  segons  la 

definició  de  Jungmann1,  és  una  introducció  de  l’home  a  la  realitat  sencera,  perquè  és  la 

realitat,  com  a  un  tot,  que  es  correspon  al  cor  de  l’home,  amb  les  seves  exigències 

constitutives, on correspondència és  la paraula que Giussani usa per a  traduir cum‐venientia 

dels medievals.  I s’hi correspon perquè és bo, per al seu bé, quelcom positiu. El realisme del 

pensament  giussanià  condueix  a  l’afirmació  de  l’existència  i  la  cognoscibilitat  del  fonament 

vertader  de  tot  allò  real  –  perquè  el  coneixement  és  la  forma mateixa  de  relació  amb  la 

realitat2 – i té en compte els conceptes claus característics de la modernitat. 

1.1. Punt de partida 
Recentment s’han publicat dades sobre la ocupació dels joves a dia d’avui3, i una de les dades 

més astoradores és que un de cada quatre joves catalans ni estudia ni treballa. Viuen a costa 

dels seus pares i de les formes diverses de protecció social. Cal dir que, fins i tot els que sí que 

estudien,  omplen  les  aules  de  forma molt  canviant4,  tot  sovint  esgotant  els  recursos  i  la 

paciència dels professors que els ensenyen5.  

La generació de ni‐nis són un pes mort socialment parlant, la seva vida genera consum malgrat 

no  generi  cap  ingrés;  i  aquesta  problemàtica  té  diversos  orígens  i  causes.  El  desprestigi  de 

l’educació,  la ruptura amb  la tradició6,  la divinització del divertiment  i  la  llibertat sense  límits 

són alguns dels factors que estan acostant  la societat a aquest abisme7. Cal veure, però, què 

porta els joves a convertir‐se en un element passiu educativament i social8. Molts factors han 

canviat en els darrers anys, fins i tot en les darreres dècades, provocant que la distància entre 

els  joves  i  valors  com  la  responsabilitat,  el  compromís  i  el  sacrifici,  sigui  cada  cop  més 

insalvable.  

La matèria educativa omple cada dia amb més freqüència pàgines de diaris, minuts de notícies 

i  documentals  televisius.  La  irresponsabilitat  davant  del  bé  públic9,  el  desinterès  davant  de 

l’ensenyament10, l’enfrontament amb l’autoritat11 alhora que el seu comportament tirànic amb 

                                                            
1 J. A. Jungmann, SJ, “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, Freiburg im B. 1939, pàg. 20.  
2 C. di Martino,  “El  conocimiento  siempre es un acontecimiento”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2010, 
pàg. 9.  
3 Generalitat de Catalunya, “La realitat juvenil catalana”, publicat el 2010, consultat el 2 de març de 2011 
a l’adreça (http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/pnj4.pdf).   
4  La Vanguardia,  “Un  informe para Educació asegura que el 15% de  los alumnos de  la ESO no hacen 
nada”, notícia al diari La Vanguardia Digital, 28/04/2011.  
5 A. Puigverd, “El nihilismo del caviar”, article d’opinió a La Vanguardia, 31/05/2010. 
6 I. Enkvist cita a la pàg. 104 del llibre “La educación en peligro” a H. Arendt, a “Between Past and Future. 
Six  exercices  in political  thought”,  Faber,  Londres, 1961,  fa una definició molt bonica de  tradició:  “el 
testament, quan diu a l’hereu el que li pertany per dret, entrega les possessions del passat a un futur”. 
Així doncs, sense tradició sembla que no pot existir una continuïtat entre passat i futur. (I. Enkvist, “La 
educación en peligro”, colección ensayo, Grupo Unisón ediciones, Madrid, 2000). 
7 A. Puigverd, “El avestruz y los chicos del jardín”, article d’opinió a La Vanguardia, 13/08/2010. 
8 Id., “Cae el techo de la escuela”, article d’opinió a La Vanguardia, 22/03/2010. 
9 Id., “El retorno de los bárbaros”, article d’opinió a La Vanguardia, 28/08/2010. 
10 Id. “El nihilismo del caviar”.  
11 Id., “Quien bien te quiere”, article d’opinió a La Vanguardia, 30/03/2009. 
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la família12, i el fet de prioritzar fins a les últimes conseqüències els sentiments i les emocions 

enfront de la raó13 evidencien que l’educació dels joves s’està escapant de les mans dels pares, 

mestres  i  professors.  La  visió  acadèmica  del  problema  no  és més  esperançadora;  informes 

internacionals,  com  l’informe  PISA14,  afirmen  que  l’estat  espanyol  és  cuer  en matèries  de 

comprensió  lectora  i  redacció15,  i  que  l’ensenyament  tendeix  a  repetir  els  conceptes  any 

darrera any sense valorar el seu assoliment. 

La pregunta que aflora amb facilitat és ¿perquè no es reforma el sistema educatiu16? I potser 

caldria pensar si està clar el model educatiu que  la societat espera, si qui ho ha de decidir17  i 

qui cal que ho executi sap on vol anar  l’escola del segle XXI18. Fins  i tot cal plantejar com han 

estat educats els que ho han de decidir,  si  saben analitzar, generalitzar,  resumir,  sintetitzar, 

per a veure de veritat què se’n pot esperar19. És per això que són importants reflexions que es 

produeixen  contracorrent,  com  la  de  F.  Savater20  i  la  de  G.  Steiner21,  que  donen  llum  als 

problemes que suposa el distanciament entre l’ensenyament i el món del treball, i també de la 

profunda incertesa de com s’ha d’educar a les generacions futures. 

1.2. Objectius 
L’objectiu  central  d’aquest  treball  és  l’estudi  i  la  divulgació  del  concepte  d’experiència  en 

l’educació  segons Giussani, per  a poder  relacionar‐lo  amb  la  realitat pedagògica  actual. Per 

sobre de  tot,  la possibilitat de poder mirar  l’educació amb una mirada nova, amb una nova 

esperança,  al meu  entorn  immediat  ‐  a  la meva  família,  als meus  alumnes universitaris,  als 

companys de feina... ‐. A dia d’avui tots patim d’una forma o altra les conseqüències de la crisi 

educativa esmentada al principi,  i  la necessitat d’anar al  fons del problema  i de poder viure 

l’educació d’una altra forma és una necessitat latent, tant viva com és la necessitat d’educació 

per part de l’home.  

L’objectiu del  tema de  recerca escollit és donar  resposta al dilema del  fragment  següent de 

poema de Péguy. I és que l’equilibri de les accions és quelcom realment difícil de determinar.  

“Como un padre que enseña a nadar a su hijo 

En la corriente del río 

Y que está dividido entre dos sentimientos.  

                                                            
12 Id., “El nihilismo del caviar”.  
13 Id., “Cae el techo de la escuela”.  
14  “Informe  PISA  2009  ‐  Programa  para  la  Evaluación  Internacional  de  los  Alumnos OCDE”,  Informe 
Español, Ministerio de Educación, Gobierno de España, publicado el 7 de diciembre de 2010 en la web 
del MEC. 
15 P. Molinero Gete, “El informe PISA”, article d’opinió a El País, 11/12/2010. 
16  Programa  Redes,  número  87,  dirigit  per  Eduard  Punset,  amb  títol  “El  sistema  educativo  es 
anacrónico”, entrevista amb Ken Robinson, expert en educació  i creativitat. Radio Televisión Española, 
13/03/2011. En el programa es planteja com és que el sistema educatiu no ha canviat, si el model de 
societat ha canviat molt.  
17 P. Rahola, “El pupitre de los 18”, article d’opinió a La Vanguardia, 07/11/2009. 
18 A. Puigverd, “Enseñanza: entre el fetiche y la vocación”, article d’opinió a La Vanguardia, 21/02/2011. 
19 I. Enkvist, op. cit., pàg. 36.  
20 F. Savater, “El valor de educar”, Ariel, Barcelona, 1997. 
21 G. Steiner, “Lessons of the masters”, Harvard University Press, Estats Units d’Amèrica, 2003. 
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Pues por una parte si le sostiene siempre y si le sostiene demasiado 

El niño se confiará y nunca aprenderá a nadar. 

Pero por otra, si no le sostiene en el momento justo 

Ese niño beberá un mal trago.” 

Charles Péguy, “Los tres misterios – El misterio de los santos inocentes”22 

 

1.3. Estructura del treball 
Aquest treball s’estructura com es detalla a continuació. L’apartat (2) situa l’estat de l’educació 

a dia d’avui, contemplant els problemes educatius en el punt (2.1) i un detall dels motius dels 

canvis patits a nivell educatiu en el punt (2.2). L’apartat (3) parla de la proposta educativa de L. 

Giussani; en el punt (3.1) es fa un repàs dels orígens de l’autor i de la seva proposta, en el punt 

(3.2) es parla de l’experiència com a resposta a l’educació des del punt de vista de Giussani, en 

el punt  (3.3)  es  fa una  anàlisi de  superació de  la  crisi  educativa  a partir de  la proposta  de 

Giussani, i finalment, en el punt (3.4) es fa una crítica a la proposta. Finalment, en l’apartat (4) 

es realitzen les conclusions finals del treball.  

   

                                                            
22 C. Péguy, “Los tres misterios”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2008, pàg. 397.  
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2. La situació d’emergència educativa actual 
La observació detinguda de la nostra realitat ens porta a la conclusió inequívoca de que estem 

vivint  una  emergència  educativa  en  l’inici  d’aquest  nou  segle.  Tan  sols  l’evidència  de 

comportaments  públics  dels  joves,  com  el  poc  respecte  per  l’espai  urbà23,  o  els  problemes 

d’autoritat amb els que es troben cada dia molts professors24,25  i també molts pares, o casos 

fins  i  tot  de  desobediència  i  provocació  en  disturbis  públics  amb  l’autoritat  policial26  ens 

mostren cada dia com viuen els joves de la nostra societat. 

L’estructura  d’aquest  apartat  és  la  següent:  en  el  punt  (2.1)  es  detallen  els  problemes 

educatius  del  nostre  entorn  a  partir  d’un  recull  d’articles  en  premsa  d’actualitat  que 

reflecteixen  els  problemes  a  les  aules,  als  carrers  i  a  les  llars  d’avui  dia.  En  el  punt  (2.2) 

s’analitza  el  camí  que  ha  comportat  arribar  fins  a  aquesta  situació  segons  els  llibres  de 

Borghesi27 i d’Enkvist28, que fan una anàlisi de la societat postmoderna.  

2.1.  Problemes educatius del nostre entorn 
Massa sovint els adolescents d’avui han estat educats per uns pares permissius amb les seves 

errades  i  amb  les  seves desobediències29. Els  joves, doncs, han  après  a  comportar‐se d’una 

forma maquiavèl∙lica, fent el que calgui per a aconseguir el que volen, la fi justifica els mitjans. 

La  societat  ha  evolucionat,  i  els  sistemes  educatius  no  ho  han  fet  al mateix  ritme30,  són 

incapaços de respondre al repte que tenen al davant.  

Una vida emotiva i el paternalisme de l’autoritat 

Viuen sota l’imperi de les emocions31, els sentiments són prioritaris en totes les decisions que 

prenen i tot sovint són capaços de qualsevol cosa per tal d’aconseguir allò que es proposen32. 

Tenen actituds de petits tirans per a arribar al seu objectiu.  El consum s’ha entronitzat com a 

element  central  per  a  aconseguir  l’ideal  de  la  felicitat,  i  la  societat  s’ha  reconvertit  en  la 

societat de l’oci. Han estat tractats de petits, i mentre han crescut entre cotons per a evitar el 

seu patiment33, i per tant, creixen absolutament al marge de qualsevol torbació. Tot contacte 

amb la part negativa del dia a dia se’ls nega per a la seva protecció, i això acaba desembocant 

en  joves que no  tenen  cap mesura de  les  conseqüències dels  seus  actes,  i que  creuen que 

poden actuar al marge de l’ordre establert de forma impune.  

En moments  en  què  la  seva  actitud  esdevé  carn  dels mitjans  de  comunicació,  com  en  les 

ocupacions d’universitats per les protestes per la reforma de Bologna de fa un parell d’anys34, 

fins i tot els mateixos mitjans tractaren amb condescendència algunes actituds dels joves, com 

                                                            
23 A. Puigverd, “El retorno de los bárbaros”.  
24 Id. “El nihilismo del caviar”.  
25 P. Rahola, “Escenario con uniforme”, article d’opinió de La Vanguardia, 31/03/2011. 
26 A. Puigverd, “Quien bien te quiere”.  
27 M. Borghesi, “El sujeto ausente”, Encuentro, Madrid, 2005. 
28 I. Enkvist, op. cit. 
29 A. Puigverd, “El nihilismo del caviar”.  
30  Programa  Redes,  número  87,  dirigit  per  Eduard  Punset,  amb  títol  “El  sistema  educativo  es 
anacrónico”. 
31 A. Puigverd, “Cae el techo de la escuela”.  
32 Id. “El nihilismo del caviar”.  
33 Id. “Quien bien te quiere”.  
34 Ibid.  
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si es tractés de pares que poden passar poc temps amb els seus fills i els perdonessin tots els 

errors sense corregir‐los. En aquest cas fou molt evident que, tot i que la llei regeix per a tots, 

qualsevol relliscada del ‘bàndol’ associat a  l’autoritat (policíaca, política, empresarial,  judicial) 

causà un autèntic terratrèmol als mitjans, caient la indignació sobre el que es salta les normes. 

Però quan el que es saltà les normes fou l’estudiant, que deia defensar la universitat, mentre 

ocupà espais públics durant mesos, ningú, ni rectors, ni Govern, ni cap de les altres autoritats 

democràtiques amb competència s’atreví a frenar algunes actituds35.  

El gaudi i el divertiment són, doncs, els valors preferents dels adolescents d’avui dia. No creuen 

que calgui estudiar per  ser una persona de profit, estan cansats de veure’n exemples per  la 

televisió, des de personatges de  la  faràndula  fins a esportistes36. Tot sovint són els mateixos 

pares que apliquen una doble vara de mesura, una per a les activitats esportives o artístiques, i 

una altra per a  les de complexitat de comprensió;  i són més comprensius amb  les errades de 

les segones que no pas de les primeres.  

Sembla  que  a  vegades  s’oblidi  que  l’aprenentatge  segueix  requerint  un  esforç37,  segueix 

demanant hores38.  S’ha  trencat  amb  la  tradició, en  realitat hi ha un  abisme  entre  tradició  i 

modernitat. El proteccionisme als nostres  joves   es  tradueix en  intentar evitar‐los el  sacrifici 

per al seu avanç  intel∙lectual; caldrà veure, però, si amb aquesta visió d’ensenyament s’està 

cometent alguna  injustícia amb ells, perquè se’ls està dificultant  l’accés al plaer de  la  lectura, 

de la comprensió i de la redacció39, elementals per a subsistir en un món on hi ha una fractura 

social en el coneixement i la formació. En situacions de crisi com l’actual es comprova que les 

societats bolcades en l’estudi tenen més recursos i més possibilitat de sortir‐ne amb facilitat.   

Les aules, la convivència i l’aprenentatge  

Poden els joves d’avui prescindir de les normes de convivència, de sanitat i de cura dels béns 

públics40? Han de demanar permís per a manifestar‐se41? Poden bloquejar grans ciutats com 

Barcelona a qualsevol hora i sense importar‐los les conseqüències per a tota la ciutadania? Les 

respostes a aquestes preguntes poden semblar obvietats, però pel coneixement d’alguns dels 

grups de joves d’avui dia, les respostes no són tant evidents com podria semblar.  

És freqüent tenir algun conegut o amic professor de secundària,  i malgrat molts d’ells donen 

testimoni a les aules encara hi queden joves educats i amb  interès per l’aprenentatge, també 

expliquen que cada dia és més difícil mantenir  l’autoritat42 als centres davant de  les aules43. I 

encara més  quan  a  dia  d’avui  els  reptes  dels  educadors  a  les  aules  s’han  incrementat:  cal 

educar,  cal  ensenyar,  cal  integrar  la  diferència,  cal  defensar  l’ens  públic...  Els  objectius  de 

l’escola han anant molt més  lluny que el senzill mantenir  l’ordre  i dotar als estudiants d’uns 

                                                            
35 Ibid.  
36 Id., “Un futuro de balones”, article d’opinió a La Vanguardia, 21/08/2010. 
37 Id., “¡Dejad en paz a los alumnos, profesores!”, article d’opinió de La Vanguardia, 04/04/2011. 
38 Id., “Cae el techo de la escuela”.  
39 I. Enkvist, op. cit., pàg. 86.  
40 A. Puigverd, “El retorno de los bárbaros”.  
41 Id., “Quien bien te quiere”.  
42 Id., “¡Dejad en paz a los alumnos, profesores!”, article d’opinió de La Vanguardia, 04/04/2011. 
43 Id., “El nihilismo del caviar”.  
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coneixements mínims44.  La normativa de  funcionament de  les  escoles no  ajuda  a  construir, 

més  aviat  va  a  favor  de  la  tolerància  d’alguns  d’aquests  comportaments.  S’ha  canviat  els 

exàmens per  l’avaluació contínua, el resultat final dels exercicis pel procés,  i els suspesos pel 

treball  en  grup,  mentre  els  educadors  es  senten  comprensius  aprovant  gent  amb  pocs 

coneixements45.  

Pel  que  fa  al  seu  aprenentatge,  diu  l’informe  PISA  de  l’any  2009  que  la majoria  de  joves 

espanyols no comprenen el que  llegeixen46. Com és que  les panificacions escolars repeteixen 

una vegada i una altra conceptes de llengua47, i en canvi ningú es centra en llegir, comprendre i 

redactar? Es tracta tan sols d’un exemple de molts que es podrien escriure.  

Voluntat de reforma 

L’escola  d’avui  és  una mescla  perillosa  de  les  crítiques  al  sistema  educatiu  amb  la  realitat 

motivacional  dels  adolescents. Què  espera  la  societat  de  l’escola  d’avui48?  Si  l’escola  falla, 

fallarà  la  societat  en  la  seva  totalitat,  perquè  l’escola  és  una  institució  que  reflexa  les 

contradiccions  de  tota  societat.  Ni  tradició,  ni  il∙lustració,  ni  modernitat49.  Hi  ha  hagut 

protestes diverses per part del col∙lectiu de mestres i professors al nostre país, però tampoc no 

està clar que hi hagi una proposta de  canvi  i millora  ferma al darrera50. Hi ha hagut  intents 

polítics  de  canvi51,  però  no  han  anat  massa  més  enllà  de  canviar  l’edat  d’escolarització 

obligatòria  o  replantejar  temes  com  l’uniforme.  Actualment  també  s’està  pensant  de 

recuperar antigues estructures anuals, com els exàmens de setembre52, per a evitar el fracàs 

escolar.  O  fins  i  tot  des  d’algun  ens  governamental  es  comença  a  criticar  la  permissivitat 

d’alguns sistemes educatius53.  

La realitat és que els adolescents veuen un gran contrast entre tot el seu món audiovisual i un 

llibre, i és per això que tot sovint es creu que confiar en la tècnica és la solució de les carències 

d’ensenyament54.  La  tècnica  ha  de  ser  un  recurs,  no  un  fi  en  sí  mateix55.  Ha  de  ser  un 

instrument nou de la humanitat, no una humanitat nova en sí mateixa; i en el fons l’únic que fa 

la introducció de la tecnologia és una proletarització dels docents. Quelcom similar passa amb 

algunes corrents de pensament pedagògic, que confien en un canvi de mètode que corregeixi 

totes  les deficiències de  l’escola d’avui dia56. L’ensenyament de  forma autònoma, el  learning 

by  doing,  el  treball  en  grup  i  tantes  altres metodologies  docents  poden,  no  sols  no  ser  la 

                                                            
44 A. Puigverd, “Cae el techo de la escuela”.  
45 I. Enkvist, op. cit., pàg. 102.  
46 “Informe PISA 2009 ‐ Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE”, Ministerio de 
Educación. 
47 P. Molinero Gete, op. cit. 
48 A. Puigverd, “Enseñanza: entre la vocación y el fetiche”.  
49 Id., “Cae el techo de la escuela”.  
50 Id., “Sal y pimienta”, article d’opinió a La Vanguardia, 15/02/2008. 
51 P. Rahola, “El pupitre de los 18”. 
52 D. Cordero, “El Govern recupera els exàmens de setembre per frenar el fracàs escolar”, notícia al diari 
Público, 09/02/2011. 
53 R. Julve, “La crítica de Rigau a los métodos ‘suaves’ de enseñanza divide a los pedagogos”, article a El 
Periodico, 19/02/2011. 
54 A. Puigverd, “Enseñanza: entre la vocación y el fetiche”.  
55 I. Enkvist, op. cit., pàg. 79.  
56 P. Molinero Gete, op. cit.  
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solució, sinó ser l’origen d’altres problemes escolars amb els que en alguns països i en escoles 

concretes ja són realitat a dia d’avui57, i fins i tot baixar el rendiment de l’estudiant58. El motor 

del desenvolupament i el centre organitzador de l’aprenentatge han de ser els educadors, diu 

Dale59, en contra de molts pedagogs tecnòcrates dels anys 70. I en canvi, a dia d’avui la política 

habitual és baixar les exigències i obviar els mals resultats60.  

2.2. Els motius dels canvis educatius dels últims temps 
A partir de  finals dels  anys  60,  la  crítica  a  la  tradició humanista  clàssica,  cristiana moderna 

occidental, es va convertir en el tema predominant de la cultura europea. Enkvist parla d’una 

imatge romàntica de la persona, totalment irracional61, que fa que l’home estigui insatisfet tot 

i que tingui una vida d’èxit62. La originalitat del jo, atacada per els mestres de la sospita – Marx, 

Nietzsche,  Freud  –  va  cedir  el  seu  lloc  a  les  forces  impersonals,  va  trobar  el  seu model  en 

l’estructuralisme63, que nega la identitat del subjecte – el jo – , el dissipa i el fa transitar d’un 

lloc a un altre, sempre nòmada64. Aquest procés ha entrat també a  l’escola, fent que s’hagin 

reformulat mètodes  i  llibres de text. A més, s’ha cregut, diu McCrone, que  l’home era bo per 

naturalesa,  i que és  la societat que el destrueix; obviant el  fet que  la persona es  fa humana 

precisament a través de  l’educació65. Segons Borghesi,  la crisi educativa actual es deu a dues 

absències: l’absència del subjecte educador – aquell docent que d’ideòleg es va convertir a un 

tècnic del coneixement –  i de  la  tradició humanista, que avui és  irreconeixible, acomplexada 

per  les  crítiques  patides.  L’escola,  doncs,  no  aconsegueix  transmetre  un  passat  actual. 

Eliminats els mètodes narratiu  i  l’existencial,  la visó  tècnica pròpia del positivisme no admet 

empatia  entre  l’estudiant  i  l’autor,  o  l’esdeveniment  estudiat,  que  formaria  part  dels 

fonaments educatius66. El docent, purament  reduït a  la  seva dimensió  tècnica del  terme, no 

gosa arriscar‐se amb hipòtesis de treball en abordar  l’estudi, no es posa a sí mateix en joc en 

relació amb els seus estudiants.  

La despersonalització de l’escola 

Borghesi, a  “El  sujeto ausente”67,  constata que existeix una  crisi  social postmoderna que es 

lliga  a  la  decadència  de  l’educació.  La  nova  filosofia  criticava  la  tradició  passada;  tant  el 

marxisme  com  les  corrents  de  pensament  del maig  del  68  atacaren  tot  allò  equiparat  al 

tradicionalisme.  Allò  ètic,  com  a  compromís  en  direcció  al  canvi,  i  allò  estètic,  com  a 

                                                            
57 I. Enkvist, op. cit., pàg. 70.  
58 Ibid., pàg. 70.   
59  I. Enkvist cita a E. L. Dale, a  la pàg. 74 de “La educación en peligro”; E. L. Dale, “Kunnskapens tre og 
kunstens skjönnhet. Om den estetiscke oppdragelse i det moderne samfund”, Gyldental, Oslo, 1990. 
60 A. Puigverd, “Enseñanza: entre la vocación y el fetiche”.  
61  I. Enkvist, a  la pàg. 23 de “La educación en peligro”, cita a J. McCrone en  la seva obra “The Myth of 
Irrationality”,  MacMillan,  Londres,  1993,  per  a  descriure  el  romanticisme  amb  el  que  es  viu  a 
‘l’antipedagogia’ del s. XX.  
62 Ibid., pàg 23.   
63 M. Borghesi cita a la pàg. 17 de “El sujeto ausente” a H. Bloom, “El canon occidental: la escuela y los 
libros de todas las épocas”, Anagrama, Barcelona, 1997. 
64 M. Borghesi, op. cit., pàg 17.  
65 I. Enkvist cita a la pàg. 15 de “La educación en peligro” a J. McCrone, “The Myth of Irrationality”.  
66 M. Borghesi, op. cit., pàg. 11 i pàg. 88.  
67 Ibid., pàg. 18.   
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idealització  imaginativa  i  virtual,  prevalen  sobre  tot  allò  ontològic68.  Es  veu  així,  doncs,  un 

retorn al temps originari, a un pensament salvatge en el que el subjecte occidental  i el sentit 

de la seva història són criticats d’arrel. Després del marxisme, el segueix el nihilisme69 dels anys 

noranta, en el que el jo torna a ser dissolt en el destí. La reflexió postmoderna es converteix en 

un pensament sense contingut, el seu material ve donat pel que nega, per  la seva crítica a  la 

tradició.  El  logos,  al  procurar  la  deconstrucció  del  saber  d’Occident,  es  transforma  en  anti‐

logos, el trencament de tot nexe entre jo i realitat.  

Des del punt de vista de l’escola, el postmodernisme, que rebutja de base la idea de l’avanç de 

la humanitat70, té una posició molt crítica amb algunes de  les matèries escolars. Si  la història 

són  només  narracions  sobre  el  passat,  perquè  estudiar‐les?  Si  totes  les  cultures  tenen  el 

mateix valor i és indistint viure en una o altra, perquè estudiar la pròpia? Enkvist explica que el 

postmodernisme sosté que els fets objectius no existeixen, que la veritat tampoc, i que tot té 

almenys una part d’interpretació. Dóna molta importància a tot allò estètic en detriment d’allò 

ètic, i això encara rebaixa més la motivació dels joves, molt preocupats per la moda, la música, 

els vídeos, etc.  

Borghesi  diu  que  les  esperances  de  la  dialèctica  es  funden  en  el  nexe mort‐vida,  passat‐

present, memòria‐història71. El  futur és  la  redempció del passat,  i és així com  la memòria es 

pot convertir també en redemptora. La memòria no és un dipòsit, és un poder que pot obrir el 

present al futur o bé engolir el present en el passat. L’educació en memòria és un encontre de 

la temporalitat que obre el jo a les dimensions del passat, del present i del futur. La memòria 

és  la  lluita contra  la mort, perquè s’escriu perquè es vol que quelcom  romangui, és un petit 

senyal que desafiï el temps confiant a les generacions futures. Tota civilització i tota cultura es 

basa  precisament  en  això,  diu  Borghesi.  L’art  i  l’epos  grec72  són  clàssics  en  la mesura  que 

representen allò etern de  l’home, donen veu al crit de  la vida  i melancolia a  la seva mort. La 

tradició, com a  lloc de  la memòria, és  la història de  l’humà que s’oposa al no‐res. El conjunt 

dels clàssics del pensament, de l’art i de la literatura convergeixen de formes diverses en que 

la història d’Occident es basa en el realisme, des dels poemes homèrics a la fe històrica d’Israel 

i el seu cristianisme.  

El coneixement i la memòria 

Tan  sols  s’aprèn  i  es  compren  quan  succeeix  quelcom.  Allò  que  succeeix73,  de  forma 

imprevisible,  en  l’espai  i  el  temps,  que  ens  sorprèn  per  la  seva  peculiaritat,  i  que  té  les 

                                                            
68 M. Borghesi cita a la pàg. 39 de “El sujeto austente” a G.W.F. Hegel en “Fenomenología del espíritu”, 
Fondo de Cultura Económica de España, Madrid 1981.  
69 A. Comte‐Sponville diu que els dos grans pecats de la humanitat en la modernitat són el fanatisme i el 
nihilisme, però que hi ha molt més nihilisme que  fanatisme. Veure N. Escur, “André Comte‐Sponville: 
‘Nos  ha  tocado  vivir  en  una  sociedad  desorientada’”,  entrevista  al  diari  La  Vanguardia  Digital, 
11/04/2011. 
70 I. Enkvist, op.cit., pàg. 52.  
71 M. Borghesi cita a la pàg. 18 de “El sujeto austente” a L.Ferry i A. Renault, en la seva obra “La Pensée 
68.  Essai  sur  l’anti‐humanisme  comtenporain”,  Gallimard,  París  1985,  per  a  parlar  de  com  es  va 
atropellar la cultura humanista per part del pensament del 68.  
72 M. Borghesi, op. cit., pàg. 89. 
73 Ibid., pàg. 103. 
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característiques de singularitat i de novetat és l’esdeveniment. Perquè en realitat, l’existència 

humana estarà sempre presa d’estupor i de tristesa74.  

Un  jo sense memòria és un  jo sense passat, sosté Borghesi75. És com mirar al món  i no saber 

parlar‐ne, no disposar de les categories adequades per a poder descriure’l. Tot és nou, no pot 

comparar‐se amb res; la memòria és coneixement en el sentit que és re‐coneixement. El jo és, 

doncs, memòria fins al punt que la desmemòria porta a la pèrdua d’identitat en el temps.  

L’ensorrament actual de  l’escola es deu  també a  la  censura de  la memòria  i dels processos 

d’aprenentatge,  diu  Borghesi76.  Què  en  queden  les  grans  obres  mestres  com  l’Eneida,  la 

Odissea o  la Divina Comèdia,  al  finalitzar  l’escola?  I  la història,  la història de  l’art? En mers 

contes  fabulosos,  d’acord  amb  la  perspectiva  nietzscheana  que  diu  que  el  subjecte  és  la 

màscara i el món vertader s’ha convertit en una faula77. La universitat pot verificar a dia d’avui 

que en la redacció de les tesis en llicenciatura, el primer dels problemes és la pròpia redacció78. 

El  subjecte  que  escriu  és  pobre  en  imatges.  La  capacitat  d’expressió  s’ha  reduït  a  les 

dimensions mínimes, quan aquestes imatges són mirall en les grans obres clàssiques.  

El mètode i el model 

La  didàctica  ha  primat79,  deixant  de  banda  la  imatge,  l’exposició  científico‐tècnica  dels 

coneixements. El món està saturat d’imatges i és pobre en conceptes. L’escola hauria de ser el 

contrapunt, per  tal d’arribar a una correcta  interpretació, però no és així. Els manuals  s’han 

cenyit  als  termes  expositius  tècnics,  reduint  al mínim  la  dimensió  narrativa  i  d’imatge.  Els 

textos dels manuals  tenen una abstracció progressiva en el  llenguatge, arribant aquest a ser 

totalment  formal.  I  com  que  els  textos  no  disposen  de  nuclis  conceptuals  bàsics,  s’intenta 

aprendre amb una dispersió analítica que no fa la síntesi gens senzilla.  

Enkvist diu que un dels  grans problemes de  l’ensenyament està  centrat en  l’autonomia, en 

l’aprenentatge sense docent o amb el docent a un segon pla80. És un tipus d’aprenentatge en 

el que es parla molt de  la  responsabilitat de  l’alumne, però en  realitat els educadors d’avui 

diuen  que  els  alumnes mai  havien  assumit  tant  poques  responsabilitats  com  ara.  Resulta 

contradictori; els pares  són  responsables dels  seus  fills en  tot excepte des del punt de vista 

educatiu, on els responsables són ells mateixos81, no té cap sentit que l’ordre a l’escola estigui 

                                                            
74 M. Borghesi cita a la pàg. 105 de “El sujeto ausente” a Sòfocles a “Antígona”, Editorial Gredos, Madrid, 
2010, quan diu que  “la  existencia del mundo es un estupor  infinito, pero nada más  en  el hombre  es 
estupendo. [...] La palabra, el pensamiento, al igual que el viento veloz, la naturaleza civil aprende por sí 
sola a refugiarse de la lluvia y de los fríos serenos de las noches, constituido experto de todo, audaz corre 
el  riesgo  del  futuro:  pero  no  tendrá  reparo  de  la muerte,  al  vencer  el  asalto  de  cada  enfermedad 
inesperada”.  
75 Ibid., pàg. 86. 
76 Ibid., pàg. 31 i pàg. 83. 
77 M. Borghesi cita a  la pàg 48 de “El sujeto ausente” a F. Nietzsche en el “Crepusculo de  los  ídolos”, 
d’Alianza Editorial, Madrid 1998.  
78 Ibid., pàg. 83.  
79 Ibid.  
80 I. Enkvist, op. cit., pàg. 106.   
81  I. Enkvist  cita a  la pàg. 59 de  “La educación en peligro” a  J.  Lund,  “Sidste utkald. Om dannelse og 
uddannelse”, Gyldental, Copenhague, 1998, per a descriure el problema a Escandinavia.  
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al teulat dels nens82. En realitat, la nova pedagogia és profundament antidemocràtica, perquè 

deixa el nen a mercè dels alumnes més forts; segons Dale, posar al nen al centre va en contra 

del que s’entén com a educació83. Malgrat fer referència el mite del ‘nen creador’84 romàntic, 

se  sap que no hi ha  creació  sense entrenament previ85. Dale diu que  si els pares o docents 

dirigeixen  però  no  corregeixen  hi  ha  un  clar  debilitament  de  la  formació;  tot  allò  que  no 

exigeixin els educadors o els pares se’ls exigirà a través de  la publicitat, per exemple, perquè 

en són profundament dependents. Si es delega la responsabilitat a l’alumne, és perquè l’adult 

no ha sabut distingir entre autoritat i autoritarisme86. En realitat, el que cal segons Durkheim87 

és ensenyar autodisciplina als alumnes; quan un aprèn a governar‐se a sí mateix és quan pot 

escollir, sinó sempre estarà governat per impulsos.  

Si  l’escola  no  té  model,  el  model  dels  alumnes  serà  la  cultura  dominant;  aquest  fet  és 

antagònic al que es busca, perquè es deixa a mercè del poder exterior. Malgrat es digui que el 

nen serà més feliç sense exigència, és cert que cada dia hi ha més nens que viuen espantats 

per la manca de referents88. I comprenen tota exigència com una intromissió a la seva llibertat 

individual89. Es pretén que siguin tant lliures que es pot arribar a considerar adequat preguntar 

als  joves  si volen aprendre90, quan en  realitat,  ja a priori  s’intueix que  l’aprenentatge no els 

interessa perquè estan acostumats a viure experiències molt més fortes. A més, Enkvist cita a 

Arendt91 per dir que l’educació massiva també incrementa els problemes de qualsevol mètode 

que es pugui dissenyar. S’han esborrat les diferències entre els nens, els dotats i els no dotats, i 

també  entre  els  educadors  i  els  alumnes.  I  a  dia  d’avui  els  intents  de  tornar  a  separar  els 

alumnes més brillants dels més mediocres topen amb fetitxes diversos, com la igualtat social92.  

El concepte de narració93 ha estat substituït pel d’informació; això és un problema, perquè  la 

gran narració no envelleix, és un concepte que no passa mai, a diferència de la informació. El 

ritme  lent  d’obres  del  cinema  com  ‘Memòries  d’Àfrica’94,  cedeix  el  lloc  als  anys  vuitanta  i 

                                                            
82  I. Enkvist cita a  la pàg. 108 de “La educación en peligro” a H. Arendt, “Between Past and Future. Six 
exercices in political thought”, Faber, Londres, 1961. 
83  I. Enkvist cita a  la pàg. 65 de “La educación en peligro” a E. L. Dale, “Kunnskapens  tre og kunstens 
skjönnhet. Om den estetiscke oppdragelse i det moderne samfund”, Gyldental, Oslo, 1990. 
84 F. Savater a “El valor de educar” fa un resum del que s’entén pel falsament atribuït a Rosseau mite del 
‘nen creador’.  
85 I. Enkvist, op. cit., pàg. 67.  
86 Ibid., pàg. 108.  
87  I. Enkvist cita a  la pàg. 109 de “La educación en peligro” a E. Durkheim, “L’éducation morale”, PUF, 
París, 1963. 
88 Ibid., pàg. 69. 
89  I. Enkvist cita a  la pàg 91 de “La educación en peligro” a C. Lasch, “Eliternas uppror och sveket mot 
demokratin”, SNS, Estocolm, 1995. 
90 I. Enkvist, a la pàg. 96 de “La educación en peligro” cita a A. Bloom, “The closing of the American mind: 
How higher education has failed democracy and impoverished the souls of today’s students”, Simon and 
Shuster, Nova York, 1987, per a parlar del fet que els joves són tant lliures que tota la seva realitat deixa 
de tenir sentit per a ells.  
91  I. Enkvist cita a  la pàg. 108 de “La educación en peligro” a H. Arendt, “Between Past and Future. Six 
exercices in political thought”. 
92 El País, “Los socialistas se oponen a la idea de Aguirre de segregar a los alumnos por sus capacidades”, 
article al diari El País Digital, 15/03/2011. 
93 M. Borghesi, op. cit., pàg. 67. 
94 S. Pollack, “Out of Africa”, pel∙lícula de l’any 1985, basada en el llibre del mateix títol d’Isak Dinesen.  
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noranta al ritme frenètic de la ficció, de l’acció, treballs en els que la trama no representa quasi 

res. La mateixa novel∙la està en perill. El pensament del 68, marcant el final de la subjectivitat, 

en marca  també  el  final.  El  jo  sense  història  no  pot  ésser  narrat.  No  és  una  absència,  és 

intentar donar forma a una absència. Això es pot veure en la passió per la ideologia, que xifra 

tot allò que es converteix en  impersonal, que va en contra del subjecte, de  la singularitat, de 

tot allò  individual. Però és en grans obres com  la ‘Ilíada’ on es mostren  les formes més pures 

de l’amor; la hospitalitat, l’amor dels pares, dels fills, fratern, conjugal, entre companys. On es 

mostren  ara  amb  tanta  força  i  d’una  forma  tant  humana,  tant  amarga,  tant  singular? 

L’ensenyament  estètic  avui  es  centra  en  la  immediatesa  i  en  una  vida  profundament 

emocional, en comptes de cultivar la vida interna.  

Enkvist cita a Hirsch95 per a justificar que des de Rousseau i i el seu successor dels EUA, Dewey, 

l’educació ha entrat en decadència, perquè en cap moment s’ha demostrat que les capacitats 

socials  i  intel∙lectuals  dels  nens  poden  desenvolupar‐se  sense  que  es  revesteixin  de 

coneixements,  diu  que  es  tracta  d’una  idea  romàntica.  S’argumenta  que  el  descens  en  la 

capacitat  i comprensió  lectores és un perill social, perquè els  joves no estan preparats per a 

prendre el relleu d’una societat que ni comprenen ni valoren96.  

L’educador, diu Borghesi97, ha estat substituït per tot allò ideològic i tècnic, i ha transformat la 

pedagogia  en  la  ciència  de  l’educació,  una  disciplina  privada  de  tota  connexió  amb 

l’antropologia filosòfica. L’educador no ha de transmetre una tradició, una  imatge de  l’home, 

sinó que ha de vehicular tècnicament informacions de suposada neutralitat, que no tenen cap 

rellevància existencial ni de  significat per al educador,  i aliens a  tota  incidència a  la vida de 

l’alumne. En canvi, els educadors han de mostrar els punts claus de  la tradició, narrar‐los als 

seus  alumnes,  fixar‐los  com  a  llocs  en  la memòria  d’aquests;  així  es  contribueix  a  formar 

personalitats  i a plantejar  les premisses de  la civilització. Només un educador pot connectar 

perfectament el jo present i el jo passat, i en canvi a hores d’ara està especialment ocupat en 

tasques  de  burocratització,  perquè  el  judici  dels  docents  s’ha  suplantat  pel  dels 

administradors98.  

 

   

                                                            
95  I. Enkvist cita a  la pàg. 85 de “La educación en peligro” a E.D. Hirsch, “Cultural  literacy. What Every 
American Needs to Know”, Houghton Mifflin, Boston, 1987. 
96 E.D. Hirsch, “Cultural literacy. What Every American Needs to Know”. 
97 M. Borghesi, op. cit., pàg. 26.  
98 I. Enkvist cita a la pàg. 91 de “La educación en peligro” a C. Lasch en la seva obra “Eliternas uppror och 
sveket mot demokratin”, SNS, Estocolm, 1995, parlant de la doble moral que ha portat a parlar de drets 
sense parlar d’exigència en el cas particular dels EUA.  
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3. La proposta educativa de L. Giussani 
Giussani  va  recollir  en  diverses  obres  la  frescor  de  la  seva  concepció  educativa  viscuda  i 

extensament experimentada,  fruit d’un  coneixement profund de  l’home,  i de  les  condicions 

culturals i històriques que caracteritzen la vida de l’home d’avui99.  

En aquest capítol s’exposen els orígens de la proposta de Giussani (3.1). Tot seguit es parla dels 

punts clau del seu mètode educatiu (3.2), per veure com  influeixen en  la superació de  la crisi 

educativa  actual  (3.3).  Finalment,  s’observaran  les  crítiques  al mètode educatiu de Giussani 

(3.4).  

3.1 Els orígens de la proposta, Giussani i el seu pensament 
A continuació presenta breument la figura de Luigi Giussani, els seus orígens, i l’inici de la seva 

proposta educativa per als joves de Milà als anys cinquanta.  

La persona i els orígens 

Luigi Giussani nasqué a Desio el 15 d’octubre de 1922100. El seu pare, artesà i socialista actiu a 

la seva ciutat, tenia un profund amor per la música que li transmeté al seu fill. La seva mare era 

una  dona molt  devota  que  des  de molt  aviat  li  féu  veure  la  pertinença  a  Crist  de  la  vida 

quotidiana. A  l’edat d’11 anys entra al seminari de Milà a Venegono. Essent molt  jove  tenia 

converses  amb  algun  dels  seus  professors  sobre  el  significat  del  cristianisme,  i  va  fiançar 

profundes  conviccions  sobre  la  veritat  i  la  bellesa  de  l’experiència  cristiana.  El  seminari  de 

Venegono era cristocèntric, en el sentit de que es mantenia Crist com a centre del món com a 

punt de completitud per a la necessitat de l’home de significat, veritat, bellesa, justícia i amor. 

Això portà un Giussani molt jove a llegir G. Leopardi101, un poeta agnòstic que veia la necessitat 

de bellesa, veritat i justícia a través de les dones que l’havien captivat.  

Des del primer moment al seminari  fou evident que Giussani era  inquisitiu  i un alumne molt 

intel∙ligent.  Des  d’abans  d’acabar  els  seus  estudis  ja  havia mostrat  un  profund  interès  en 

l’ecumenisme,  i  en  particular  estava  interessat  en  la  Ortodòxia  russa  i  les  experiències 

protestants americanes. Va acabar  la  seva  tesi el  gener del 1954,  sobre el  sentit de  l’home 

cristià  segons  Reinhold  Niebuhr102.  Començà  la  seva  carrera  com  a  professor  de  teologia 

dogmàtica a la facultat de teologia del mateix seminari, i coincidí en un moment crucial per a la 

vida d’Itàlia;  just s’havia sortit de  l’experiència del feixisme  i de  la segona guerra mundial, on 

els  comunistes,  els  socialistes  i  els  liberals  –  incloent  els  catòlics  –  s’oposaven  al  règim  de 

Mussolini. L’anticomunisme fou un tema recurrent a l’església catòlica dels anys cinquanta; és 

interessant  destacar  que, malgrat  Giussani  denuncià  els  errors  ontològics  del  comunisme, 

qüestionà l’encert de l’Església a Itàlia d’atacar el marxisme com a únic enemic103.  

Aquesta  posició  respecte  els  pensaments  no  afins  al  seu  era molt  típica  de  Giussani.  Per 

exemple, no  intentava amagar  les corrents de pensament contemporànies als seus alumnes, 

                                                            
99 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 15.  
100 J. Zucchi, “Luigi Giussani, the Church, and Youth in the 1950s – A Judgement Born of an Experience”, 
Revista Logos, Num. 10, Vol 4, tardor 2007, pàg. 131‐150.  
101 M. Camisasca,  “Comunión  y  Liberación –  Los orígenes  (1954‐1968)”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2001, pàg. 62‐68.  
102 J. Zucchi, “Luigi Giussani, the Church, and Youth in the 1950s – A Judgement Born of an Experience”.  
103 M. Camisasca, “Comunión y Liberación – Los orígenes (1954‐1968)”, pàg. 236.  
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sinó que els acostava perquè  les comprenguessin, sempre des de  la posició de  l’ecumenisme 

vertader.  Giussani  detectà  dos  problemes  en  la  joventut  de  l’Església  dels  anys  cinquanta: 

l’efecte  del  feixisme,  perquè  els  joves  van  ser  educats  en  un  sol  objectiu  polític,  que  era 

combatre el comunisme. El segon era fins i tot pitjor que el primer; era  la mentalitat dualista 

dels professors. Ensenyaven sense donar cap visió del món, sense comunicar qui eren. No  li 

estranyà, doncs, que els joves cada cop estiguessin menys interessats en el que l’Església havia 

de dir si el testimoni era el d’aquests professors.  

El desig d’explicar la vida cristiana 

Probablement res de tot això hauria canviat la seva vida si no fos per un episodi molt concret 

d’encontre  amb  uns  joves  en  un  tren  cap  a  Rímini104. Giussani  diu  que  els  va  trobar molt 

ignorants de  la naturalesa  i de  l’objectiu de  l’Església  i de  la vida cristiana. Llavors va decidir 

dedicar‐se  a  restablir  el  testimoni  cristià  a  l’ambient  escolar, on  semblava que  la presència 

anticatòlica tant de professors com de grups laics cada dia avançava més. Va demanar permís 

per a deixar el seminari  i anar‐se’n a  impartir religió a una escola estatal. L’octubre de 1954 

començà al Liceo Berchet, al centre de Milà, freqüentat per fills de famílies influents tant de la 

ciutat com de la rodalia105.  

Tal i com ell mateix explica, va quedar‐se parat que l’únic signe visible d’amistat i de passió al 

seu nou entorn era entre els joves comunistes, i es preguntava perquè no succeïa res així entre 

els  catòlics.  Aquesta  amistat  entre  un  grup  de  gent  començà  el  moviment  Gioventù 

studentesca  (GS), que al cap de deu anys s’havia escampat per tota  la diòcesi de Milà, altres 

parts d’Itàlia,  i fins  i tot el Brasil106. La personalitat de Giussani arrossegà a molts  joves cap a 

GS, tant del Liceo Berchet com dels antics grups catòlics anomenats Acció Catòlica107.  

Una de  les històries més conegudes que explicava Giussani sobre els seus començaments era 

d’un encontre amb un alumne polèmic, que aixecà la mà en una de les seves classes per parlar‐

li. “Perdone, profesor, es  inútil que venga a hablarnos de  la  fe, a razonar sobre  la  fe, porque 

razón y fe representan dos mundos totalmente distintos. Lo que se puede decir sobre  la fe no 

tiene nada que ver con el ejercicio de la razón, y viceversa; por tanto, razonar sobre la fe es un 

engaño”108. Giussani  usà  la  pregunta  crítica  per  a  anar  al  fons  de  la  qüestió,  i  va  reptar  al 

professor  de  filosofia  a  anar‐hi  també,  perquè  era  qui  havia  instigat  al  jove  a  fer  aquella 

pregunta. Allí  comprengué que es  reduïa  la  religió a  la  tradició o a  la moral. Tanmateix,  les 

preguntes de  la vida, sobre el bé  i el mal,  les preguntes últimes de  l’home, hi seguien essent, 

en una societat després del cristianisme, però sense Crist. Ja no hi ha judici, ni per a afirmar‐lo 

ni per  a negar‐lo.  La  superació de  la  figura de Crist  era  cosa del passat, però  les  respostes 

transcendentals, com les raons del jo, seguien plenament vives.  

                                                            
104 J. Zucchi, “Luigi Giussani, the Church, and Youth in the 1950s – A Judgement Born of an Experience”. 
105 M. Camisasca, “Comunión y Liberación – Los orígenes (1954‐1968)”, pàg. 19. 
106 Ibid., pàg 189. 
107  L.  Giussani,  “El  movimiento  de  Comunión  y  Liberación,  Entrevista  de  Robi  Ronza”,  Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2010, pàg. 8‐18.  
108 Id., “El sentido religioso”, Encuentro, Madrid 1998, pàg. 33.  
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Gioventù studentesca i Comunió i Alliberament109 

Com era  la  vida de GS110? Des de ben al principi, Giussani  comprengué que ni els grups de 

discussió,  ni  discursos  particulars  no  farien  cap  diferència  fonamental  en  les  vides  dels 

estudiants que confiaven en ell. El punt de partida era l’experiència, i de forma més específica, 

la possibilitat de  jutjar  la  qualitat  de  l’experiència  humana basada  en  el  criteri de  la  fe, de 

l’encontre  amb  el  cristianisme.  S’intentava  afrontar  els  problemes  des  d’un  punt  de  vista 

cristià,  amb  el  suport  de  la  tradició  i  del magisteri  de  l’Església.  No  hi  havia  elitisme,  ni 

intel∙lectualisme, més aviat una preocupació existencial per part de tots.  

Això els portar a la constatació de dos factors: per una banda, la decisió d’acceptar Crist i per 

tant,  la seva presència a tota  la vida.  I per altra banda, el concepte de comunitat111. Giussani 

escriví molt als orígens de GS sobre aquestes dues certeses que havia pogut observar en els 

grups  de  joves.  El moment  central  de  la  setmana  dels  estudiants  de  GS  era  el  raggio112. 

Aquesta trobada tenia lloc un cop a la setmana, i es presentava algun succés important per a la 

vida,  la  política  o  la  societat  dels  estudiants.  Hi  participaven  estudiants  de  totes  les 

confessions, i qualsevol que tingués una pregunta podia aixecar la mà i fer‐la113.  

Això va començar una dinàmica comunitària molt activa. S’ajudaven en l’estudi, pregaven junts 

la litúrgia de les hores, llegien autors recomanats per Giussani (Henri de Lubac, R. Guardini, C. 

Moeller,  T.S.  Eliot,  C.  Péguy,  P.  Claudel...),  aprenien  a  apreciar  la música.  Cantaven  junts,  i 

d’aquí  sorgiren  alguns  cantautors.  Feien  vacances  junts  grups  de  nois  i  noies,  contra  tot 

pronòstic en l’Església de l’època114.  

El mètode de Giussani 

Giussani  insistia sobre  les tres dimensions de familiaritat que cal tenir amb  l’Església: cultura, 

caritat i missió, però no com a conceptes sinó com a experiències viscudes115. Els estudiants de 

GS jutjaven els assumptes clau de la seva vida, l’escola, la vida social o fins i tot els successos 

internacionals  en  base  a  la  fe.  Aquesta  lectura  de  l’experiència  només  és  possible  si  el 

cristianisme  impacta de ple a  la cultura. Pel que  fa a  la caritat, un dels grans moments de  la 

història  de  CL  foren  els  diumenges  a  la  Bassa,  un  dels  suburbis  pobres  de  Milà,  on  els 

estudiants anaven a passar temps amb les famílies, instruint‐los en coses tan bàsiques com la 

higiene.  La  tercera  de  les  dimensions,  la  de  la missió,  era  fonamental  per  a  Giussani.  Els 

estudiants de GS sabien que era important comunicar Crist als altres, convidant‐los a compartir 

temps amb ells.  

Tot  i haver  començat  amb només quatre  estudiants,  als  anys  seixanta  ja n’eren milers que 

vivien l’experiència de GS116. El mètode de Giussani era molt diferent del de l’Església milanesa 

                                                            
109 M. Camisasca, “Comunión y Liberación – La reanudación (1969‐1976)”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2004, pàg. 47. 
110 Id., “Comunión y Liberación – Los orígenes (1954‐1968)”, pàg. 118. 
111 L. Giussani, “El camino de la verdad es una experiencia”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2007, pàg. 86.  
112 M. Camisasca, “Comunión y Liberación – Los orígenes (1954‐1968)”, pàg. 109. 
113 Ibid., pàg. 110.  
114 E. Guarnieri, “Vite Straordinarie: Luigi Giussani”, documental de 100 minuts produït per Rete4, emès 
el 18 febrer 2007. 
115 J. Zucchi, “Luigi Giussani, the Church, and Youth in the 1950s – A Judgement Born of an Experience”. 
116 M. Camisasca, “Comunión y Liberación – La reanudación (1969‐1976)”, pàg. 67.  
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de l’època. Ell els insistia que havien de jutjar la qualitat d’allò que els esdevenia, que en fessin 

experiència, que havien de ser seriosos sobre la seva experiència i les seves vides, perquè sinó 

el  seu  encontre  amb  el  fet  cristià  els  podia  passar  inadvertit117.  La  proposta  de  Giussani 

demana una gran  implicació personal118, perquè cal comunicar el que s’ha rebut, tot allò que 

compleix  les exigències de bondat, veritat  i bellesa que tenen al seu cor. Ell constatava de  la 

dificultat  de  fer  el  judici  sobre  la  pròpia  vida,  però  qualsevol  altre  aproximació  personal 

esdevenia una visió de Crist com un objecte sentimental, i una visió de Déu com quelcom que 

témer més que un amic. Creu que els joves necessiten comprendre que el mer activisme no és 

suficient, però que la feina de la verificació, de testejar la proposta, només es pot sustentar en 

la comunitat.  

Segons  Giussani,  el  cristianisme  no  és  un  sistema  intel∙lectual,  un  paquet  de  dogmes,  un 

moralisme. El cristianisme és un encontre, una història d’amor, un succés119. De fet, Giussani 

arquitectura  l’antropologia  de  l’home  a  partir  de  la  necessitat  d’infinit  d’aquest; 

independentment  del  pensament  religiós  de  l’home,  la  necessitat  de  respondre  davant 

d’aquest propi desig.  

El llegat 

Morí el 22 de febrer de 2005 a la seva habitació de Milà. I tot i que fou conscient de les seves 

limitacions,  decidí  rellançar  el  missatge  del  cristianisme  com  a  un  esdeveniment  humà,  i 

explicar que és  la resposta a  l’acompliment de  les esperances  i  les expectatives de  l’home. A 

hores d’ara el  seu  llegat  té especial presència a escoles,  instituts, universitats  i associacions 

educatives120,  on  el  professorat  en  primera  persona  aplica  els  apunts  del mètode  educatiu 

resumits a ‘Educar es un riesgo’121.  

3.2 L’experiència com a resposta a l’educació 
Giussani s’ajuda de  textos per a explicar què significa  la  falta de comprensió en  l’educació,  i 

fins a quin punt és fonamental una educació basada en la certesa per a tirar endavant: 

“Aquel que mira en un libro los caracteres, pero no sabe lo que estos caracteres quieren decir, 

aquello  a  lo  que  se  refieren,  alaba  con  los  ojos  pero  no  comprende  con  el  espíritu.  Por  el 

contrario, hay quien alaba la obra de arte y comprende su sentido, es decir, que no solamente 

está en condiciones de ver, como cualquiera puede hacerlo, sino que sabe además leer. Y esto 

sólo lo puede hacer el que lo ha aprendido...”122. 

La base antropològica de la proposta 

La reflexió de l’home el pot portar a veure quins són els factors més essencials que el formen, 

la seva  intel∙ligència,  la seva  imaginació, el seu sentiment, en resum, una  imatge de sí mateix 

                                                            
117 J. Zucchi . “Luigi Giussani, the Church, and Youth in the 1950s – A Judgement Born of an Experience”. 
118 Ibid. 
119 L. Giussani, “El camino de la verdad es una experiencia”, pàg. 105.  
120  Exemples  d’entitats  en  les  que  s’aplica  el  mètode  educatiu  de  Giussani  –  algunes  per  principi 
fundacional,  altres  només  per  part  d’alguns  professors  ‐  :  La  Cometa,  Colegio  Internacional  J.H. 
Newmann,  Colegio  Internacional  Kolbe,  Universita  Cattolica  del  Sacro  Cuore  – Milano,  Fundació  La 
Trama Educativa, i d’altres.   
121 L. Giussani, “Educar es un riesgo”. 
122 L. Giussani cita a Sant Agustí, a “Sermones”, 98, pàg. 3.  
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com a home123. Aquests  factors representen el sentit que tenim de nosaltres mateixos  i dels 

altres, perquè ens donen la mesura dels elements que considerem essencials d’allò humà.  

L’home  està  fet  per  a  la  veritat,  entenent  la  veritat  la  correspondència  entre  consciència  i 

realitat124. Giussani diu que buscar una veritat última és com trobar quelcom bonic en el nostre 

camí,  que  es  veu  i  que  es  reconeix  si  un  està  atent.  El mètode  per  a  estudiar  un  objecte 

pertany al propi objecte, no el podem imposar125, i això també és així quan l’objecte d’estudi és 

un mateix. Quin  tipus de  fenomen és  l’experiència  religiosa? Succeeix a un home, ateny a  la 

seva  consciència,  i  per  tant,  és  aquest  home  que  hi  ha  de  reflexionar,  fer  una  indagació 

existencial.  Si  no  es  partís  de  la  pròpia  indagació  seria  com  preguntar  a  un  altre  en  què 

consisteix un fenomen que viu un altre home.  

En  què  consisteix  l’experiència  fonamental,  la  original?  Són  un  conjunt  d’exigències  i 

d’evidències  amb  les  que  l’home  es  veu  projectant  a  confrontar  tot  allò  que  existeix126.  La 

natura llança a l’home una comparació universal amb sí mateix, amb els altres, amb les coses, i 

el dota d’un conjunt d’evidències i d’exigències originals; tant originals que el que diu o fa un 

home depèn d’això. Es pot resumir en diversos noms, com exigència de felicitat, exigència de 

veritat, exigència de justícia, etc. Són com la posta en marxa del motor humà, sense elles no hi 

ha dinàmica humana, diu Giussani.  

Quan  l’home es  troba davant d’una afirmació,  té  la necessitat de  confrontar‐la amb  la  seva 

experiència elemental, amb els criteris immanents a la nostra naturalesa127. Giussani identifica 

el  cor  com  a  aquesta  experiència  elemental,  quelcom  que  pretén  indicar  completament 

l’embranzida original amb el que s’acosta l’ésser humà a la realitat, intentant ser mimètic amb 

aquesta mitjançant la realització d’un projecte que dicti a la mateixa realitat la imatge ideal del 

que s’estimula des de dins.  

L’objectiu educatiu,  segons  Jungmann128 és una  introducció a  la  realitat  sencera. És aquesta 

realitat que correspon al cor de l’home, amb aquestes exigències constitutives. I s’hi correspon 

perquè  és  un  bé,  és  quelcom  positiu.  El  realisme  de  Giussani  afirma  l’existència  i  el 

coneixement de tot allò real. Per tant, la millor educació és la més realista.  

Els orígens, un problema de mètode 

Giussani observà als anys  cinquanta que  la  comunicació  i el desenvolupament del  contingut 

tradicional es basava sobretot en un problema de mètode. Foren dos els eixos de la intuïció de 

Giussani129. En primer  lloc, un de naturalesa  teòrica: els  continguts de  la  transcendència de 

l’home – és a dir,  la  fe130 – necessiten  ser abraçats d’una  forma  raonable  (i), han de poder 

exposar‐se a la capacitat de millorar, il∙luminar, i exaltar els valors humans vertaders. El segon 

                                                            
123 L. Giussani, “El rostro del hombre”, Ediciones Encuentro, Madrid, 1996, pàg. 23.  
124 L. Giussani cita en “El sentido religioso”, p. 57,  a Sant Tomas, “Summa Theologiae”, I, q. 21, art. 2c.  
125 Id., “El sentido religioso”, p. 20.  
126 Ibid., p. 22.  
127 Ibid., p. 24.  
128 J. A. Jungmann, SJ, “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, pàg. 20. 
129 L. Giussani, op.cit., pàg. 39.  
130 Giussani defineix  fe  com  aquell mètode de  coneixement que  compromet  sobretot  a  la  raó;  és  el 
reconeixement de la realitat a través d’un testimoni que dóna una persona. (L. Giussani, “¿Se puede vivir 
así?”, Ediciones Encuentro, Madrid, 1996, pàg. 30). 
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dels eixos es pot expressar dient que aquesta presentació s’ha de verificar amb una acció (ii), 

que l’evidència racional pot il∙luminar‐se fins a convertir‐se en convicció només quan es dóna 

l’experiència d’afrontar les necessitats humanes des de dins de la participació en el fet cristià.  

Aquest mètode conté cert risc, pel fet d’insistir en la racionalitat del projecte de fe, perquè no 

es  pot  pretendre  que  això  signifiqui  una  demostració  matemàtica  o  apodíctica.  “Uno 

comprende que, para comprender, debe realizar  la verdad de manera vital. De este modo se 

convierte en ‘discípulo’, es decir, se compromete, se confía al ‘camino’ que se le propone”131.  

Un camí comú per a l’educador i l’educand 

Giussani diu que  la primera  forma de moure’s és  commoure’s, és a dir, moure’s  juntament 

amb la Presència que s’ha revelat, amb la Paraula de Déu132. Ara bé, és precisament això el que 

l’home no accepta. Tot el problema religiós està aquí, igual que el problema de la veritat o la 

mentida, o  el problema de  la dignitat de  la  vida;  són massa  els  canvis que  suposa  aquesta 

novetat que fan que la ideologia o el prejudici siguin més còmodes.  

Giussani diu que cal  reconèixer el misteri, que és  l’arrel de  la  tensió moral133. Misteri  indica 

quelcom incommensurable per a nosaltres, que no necessàriament distint. Per a adherir‐nos al 

misteri estem sempre cridats a sortir de nosaltres mateixos, a  travessar  l’accent amb el que 

tendim a percebre les coses. En realitat, la moralitat és només una tensió, és una postura que 

està  sempre  orientada  cap  a  quelcom  diferent,  que  està  disposada  a  ser  corregida  per  a 

penetrar creixentment en una realitat més gran que nosaltres.  

És  per  això  que  resulta  enigmàtic  i  ens  supera  el  sentit  de  la  vida  de  l’home,  perquè  la 

religiositat de l’home es basa en el fet que la nostra seguretat, el valor, allò que realment val la 

pena,  és  el  misteri134.  Es  tendeix  a  identificar  a  Crist  fins  i  tot  amb  una  forma  mental, 

imaginària i en última instància, sentimental, quan és Crist el mateix misteri. Un misteri que no 

és llunyà, sinó que es planta en la quotidianitat en els seus aspectes particulars més ínfims. És 

un misteri que s’implica amb les nostres relacions amb la gent.  

No  és  evident  que  en  una  societat  com  la  d’avui  dia  s’acompanyi  a  comprendre  aquestes 

coses, perquè no són racionals en el sentit naturalista de  la paraula135. Però constitueixen  la 

participació de  la  criatura  a  la  consciència de Déu.  Sintèticament  es pot dir que  el mètode 

consisteix en buscar  i contribuir a crear  les condicions de vida que facilitin el camí a aquesta 

comprensió.  

La dimensió personal i la dimensió comunitària 

Giussani diu que la relació amb el destí, si no es vol veure reduïda a una afirmació abstracta o a 

un suggeriment sentimental, ha de ser una relació en un lloc que constitueixi una petjada per 

anar  cap  al  destí136.  Aquesta  petjada  és  l’Església,  que  és  una  assemblea  que  educa  a  les 

                                                            
131 L. Giussani cita a H.U. von Balthasar, a “Gloria. Una estética  teológica”, vol  I, “La percepción de  la 
forma”, Ediciones Encuentro, Madrid 1985.  
132 L. Giussani, “El sentido religioso”, pàg. 45.  
133 Id., “Educar es un riesgo”, pàg. 43.  
134 Id., “El sentido religioso”, pàg. 84. 
135 Id., “Educar es un riesgo”, pàg. 44.  
136 Ibid., pàg. 47.  
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persones perquè s’identifiquin cada cop més amb aquest misteri. La relació amb Crist passa a 

través de persones que, unides, creen relacions.  

Aquest gest es  tracta de quelcom  totalment personal137.  Si un  viu  la  seva naturalesa  com a 

imatge del misteri,  i  l’entén com a pietat  i misericòrdia,  llavors  tractarà de viure‐les. De  fet, 

actuar amb misericòrdia reconeix el valor de l’altre, que és una forma d’afirmar‐se.  

Però també es tracta de quelcom comunitari138. Giussani diu que cal acollir als altres dins d’un 

mateix,  la  hospitalitat  és  fer  que  l’altre  formi  part  de  la  nostra manera  de  viure.  Per  això 

resulta  tant difícil acollir  i allotjar de veritat, perquè ni  tan  sols ho  sabem  fer amb nosaltres 

mateixos.  

La  tensió positiva d’avançar  cap  a  aquesta posició  requereix  esforç  i  sacrifici. Aquesta  és  la 

transformació,  l’art  suprem  en  que  consisteix  la  santedat,  diu  Giussani139.  La  santedat  és 

abraçar als homes i a les coses transformant això en un camí, i una veu, que proclama que tota 

la substància és de Crist.  

El temps i el context del mètode 

Avui dia,  tot  i que en el món  juvenil  sembli que hi ha una major disponibilitat de  la  raó, en 

realitat,  el que hi ha  és major disponibilitat d’informació, d’investigació  racional  i  curiositat 

intel∙lectual140. També  resulta evident que només un  reclam continu pot aspirar a crear una 

forma educativa estable  i per tant, amb  fruits. Això és el que permet  transformar‐ho en una 

realitat  per  a  viure.  Si  l’educador  recorda  els  principis  teòrics,  però  els  obvia  per  a  emetre 

judicis, la seva incoherència moral serà percebuda pels seus alumnes.  

La joventut es caracteritza pel sentiment de tenir una meta, potser no precisa, però sí viscuda 

com un  futur. Això és el que els porta a ser dúctils,  flexibles,  i els permet certa  frescor a  les 

seves  vides.  “Os  deseo  que  nunca  os  quedéis  tranquilos”,  digué  Giussani  al  terme  d’una 

conferència141.  Això  voldria  dir  que  l’ideal  seguiria  provocant,  que  és  l’essència  d’aquesta 

inquietud. Els termes educatius com raó, tradició, verificació o presència constitueixen termes 

reveladors  que  il∙luminen  els  passos  de  qualsevol  home  que  sigui mínimament moral,  que 

reconegui que la vida té un destí últim al que referir la seva existència.  

Dinàmica i factors del fet educatiu  

La  introducció  a  la  realitat142;  l’educació  consisteix  en  això.  L’educació  significa  el 

desenvolupament de  totes  les estructures de  l’individu per a  la  seva  realització  integral,  i al 

mateix  temps,  l’afirmació de  totes  les possibilitats de connexió activa d’aquestes estructures 

amb 

                                                            
137 Ibid., pàg. 48.  
138 Ibid., pàg. 50.   
139 Ibid., pàg. 53.   
140 Ibid., pàg. 55.   
141  Id.,  “Dios necesita de  los hombres”, dins de  “Il  libro del Meeting085”. Meeting per  l’amicizia  tra  i 
popoli, Rímini 1985.  
142 J.A. Jungmann, S.J., “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, pàg. 20. 



La novetat educativa del concepte d’experiència en Giussani 
Una possibilitat de superació de la crisi educativa actual 

 

Rosa Ma Alsina Pagès 

24 

 tota  la realitat143.  I aquesta realitat no s’afirma mai vertaderament si no s’afirma  l’existència 

d’un significat144.  

La lleialtat a la tradició 

Giussani diu que  la tradició funciona amb el jove com una espècie d’hipòtesi explicativa de  la 

realitat.  No  es  pot  fer  cap  descobriment,  cap  pas  nou,  establir  contacte  amb  la  realitat 

generada per  la persona, si no existeix una determinada  idea del possible significat que té  la 

realitat, una idea més o menys pensada obertament, però present i activa145. És la naturalesa 

que exigeix això, una analogia perfecta en tots els camps. L’educació concebuda així és on les 

dots de genialitat troben justificació per a la seva expressió, i el geni es converteix en mestre. 

L’educació consisteix, doncs, en introduir al noi en el coneixement d’allò real, de forma precisa 

i desenvolupant aquesta visió original. Té així  l’inestimable mèrit de conduir  l’adolescent a  la 

certesa que existeix un significat de les coses146.  

Les  conseqüències  de  la  negació  d’aquest  principi, molt  esteses  avui  dia  per  la  concepció 

racionalista  i  laïcista moderna,  tenen  com a  resultat una espontaneïtat evolutiva,  sense que 

sigui  necessària  cap  regla  o  guia  fora  de  nosaltres mateixos147.  La  personalitat  creix  en  la 

mesura en  la que es  fa més profunda una vertadera  llibertat de  judici  i d’elecció. Però per a 

jutjar i per a escollir cal una mesura, un criteri, i si aquest no afirma a la realitat que ens forma 

la  naturalesa,  llavors  l’individu  intenta  crear‐la  de  forma  autònoma,  per  sí mateix,  i  sovint 

implicarà abandonar‐se a les seves reaccions. Es produeix, llavors, una incertesa característica 

que empresona al jove, que el confon.  

A  l’escola  també  és  molt  evident  la  influència  de  la  mentalitat  laïcista148.  El  caràcter 

predominantment  analític,  tal  i  com  ja es  va  veure  amb Enkvist149,  abandona  als estudiants 

davant de  la heterogeneïtat de  les coses  i de solucions contradictòries. Això no es corregeix 

implantant tècniques didàctiques que lluitin contra la fragmentació dels programes150. Al jove 

estudiant li manca una guia que li ajudi a descobrir el sentit unitari de les coses; sense ell es viu 

d’una forma dissociada. La impressió és que se’ls fa estudiar un munt de coses, però no s’ajuda 

a comprendre el sentit d’aquestes coses151. 

La  família  és  també  un  focus  on  la  indecisió  causada  per  la  negació  d’aquesta  tradició  fa 

estralls152.  No  és  just  que  els  pares  s’abstinguin  de  proposar  idees  fonamentals  per  un 

malentès concepte de  llibertat, que contrasta amb  la necessitat que tenen els fills d’hipòtesis 

                                                            
143 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 62.   
144 J. A. Jungmann, S.J., “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, pàg. 20.  
145 L. Giussani, op.cit., pàg. 65.   
146 Ibid., pàg. 65.   
147 Ibid., pàg. 66.   
148 Cal distingir entre el significat de laïcisme (actitud que pretén preservar els individus i la societat de 
tota influència religiosa – Diccionari de la llengua catalana 2a edició) de la laïcitat (actitud que reconeix 
la  independència  de  la  política  i  de  l’ensenyament  respecte  de  les  diverses  confessions  religioses  – 
Diccionari de la llengua catalana 2a edició).  
149 I. Enkvist, op. cit., pàg. 285. 
150 L. Giussani, op. cit., pàg. 70.  
151 Veure apartat 2.1 d’aquest mateix treball. 
152 L. Giussani, op. cit., pàg. 74.   
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precises. Després d’anys d’educació amb  idees de fons, quan els fills arriben a  l’adolescència, 

els pares abandonen la verificació d’aquestes idees. La lleialtat amb allò rebut, la tradició en la 

que s’origina la consciència adolescent és el nervi central de tota educació responsable. 

L’autoritat  

Giussani diu que el concepte autèntic d’autoritat153 sorgeix en nosaltres quan ens trobem amb 

una persona plena de consciència de  la  realitat, de  tal manera que se’ns presenta com algú 

revelador, que provoca en nosaltres novetat, admiració  i respecte. Té un atractiu  inevitable,  i 

produeix en nosaltres una notable adhesió. En el fons, l’experiència de l’autoritat desperta en 

nosaltres  el  fet  que  ens  sentim  indigents,  i  percebem  clarament  el  nostre  límit154.  L’adult 

reconeix  i escull aquesta autoritat a  través d’una comparació madura  i responsable, però en 

edats anteriors és la mateixa naturalesa la que estableix l’autoritat. I aquesta és l’expressió de 

la convivència en la que s’origina l’existència, el ‘jo’ més vertader155.  

Avui, en canvi, l’autoritat es proposa i es sent tot sovint com quelcom estrany, alguna cosa que 

s’afegeix a l’individu. La funció educadora en una vertadera autoritat precisament es presenta 

com a  funció de coherència, una crida contínua a  reafirmar els valors últims  i el compromís 

amb ells, un criteri permanent per a afirmar tota la realitat i un enllaç estable entre les actituds 

canviants dels joves i el sentit últim i global de la realitat. La coherència és l’estabilitat efectiva 

en el temps, la continuïtat de la vida.  

Siguin o no conscients, la primera autoritat són els pares, perquè la seva funció és originadora, 

i per això mateix,  introdueixen una forma de concebre  la realitat, un flux de pensament  i de 

civilització156.  També  l’escola  és  clarament  una  autoritat,  en  la  mesura  que  segueix  i 

desenvolupa l’educació que dóna la família. En canvi, avui dia es presenta com el col∙legi ideal 

aquell que ensenyaria gairebé amb un magnetòfon, trencant la relació professor‐alumne, tal i 

com s’ha revisat en 2.2 d’aquest mateix treball. Així es nega  l’aportació realment humana,  la 

genialitat del mestre.  

La verificació personal de la hipòtesi educativa 

Giussani afirma que és necessari suscitar en  l’adolescent que prengui un compromís personal 

amb el  seu propi origen157, és necessari que posi  a prova  i  verifiqui  la oferta  rebuda per  la 

tradició; i això només es pot donar per iniciativa del noi, i de ningú més.  

Una de les característiques més destacades de la personalitat és la força de la seva convicció, 

el  flux  creatiu,  l’aportació  constructiva  d’una  personalitat  depenen  d’això  per  a  tenir 

continuïtat i solidesa. Neix del resultat d’una verificació en la que es demostra que la idea o la 

visió de partida és clau per a tots els encontres i relacions que es tenen, i està profundament 

referida al que es viu i conseqüentment, és una llum resolutiva per a les nostres experiències.  

                                                            
153 D’auctoritas, que vol dir ‘allò que fa créixer’, del mateix llibre “Educar es un riesgo” de L. Giussani.  
154 L. Giussani, op.cit., pàg. 76.   
155 Ibid., pàg. 77.   
156 Ibid., pàg. 78.  
157 Ibid., pàg. 80.   
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L’educació vertadera té un interès suprem en que el jove s’eduqui en una comparació contínua 

no només amb les altres postures, sinó també i sobre tot confrontant tot el que succeeix amb 

la idea que se li ha transmès (traditum)158. La crida a la responsabilitat personal ha d’estar lluny 

de  ser  un  requeriment  abstracte  i  en  canvi  ha  d’atenir‐se  a  un  principi,  i  a més,  ser  una 

instigació a desembarassar‐se de tota tradició, ha d’ésser un mètode d’educació.  

Giussani diu que avui dia l’educació és deficient a causa d’una orientació racionalista, tal i com 

ja hem vist a  l’apartat 2.2, que oblida  la  importància del compromís existencial com condició 

per a obtenir una experiència d’allò vertader i per tant, de poder abastar la convicció. En això 

es veu on  fallen els educadors actuals, de  superficialitat  i d’abstracció; massa  sovint educar 

significa només aclarir  idees,  i és necessari en canvi, que  intervingui  l’energia  i  la  llibertat. El 

racionalisme  modern  oblida  i  rebutja  la  dependència  fonamental  del  jo,  oblida  i  nega  la 

sorpresa  gran  i  original  que  significa  allò  evident159.  I  llavors  apareix  aquesta  por,  aquesta 

estranya incapacitat dels joves per a afirmar el ser. Aquesta por d’afirmar sorgeix precisament 

de la falta de compromís amb el ser, ja es tradueixi amb el desinterès amb el que viu la majoria 

o s’expressi en el terror del borratxo de Montale160.  

Per a ajudar a obtenir  la convicció tota educació ha de proposar d’una forma clara  i decidida 

un sentit unitari de  les coses,  i per altra, empènyer  incansablement al  jove a confrontar amb 

aquest criteri cada encontre i cada relació que té, és a dir, a comprometre’s en una experiència 

personal, en una verificació existencial161.  

La necessitat de que totes  les existències de  la humanitat del  jove, de que totes  les relacions 

que  estableix  es  confrontin  amb  una  hipòtesi  educativa  exigeix  que  es  compleixin  unes 

condicions.  La primera  (i)  és que  se  l’ajudi  a  comprometre’s  amb  les  seves  idees  en  el  seu 

ambient, perquè és en  l’ambient on  la trama d’experiències  íntimes  i exteriors del noi reben 

impuls,  provocació  i  aliment,  i  per  conseqüent,  és  sobretot  comprometent‐se  en  el  seu 

ambient com li resultarà més clara la validesa de l’educació que li donen. La segona (ii) és que 

la dependència real d’un sentit global de les coses exigeix psicològicament que la verificació no 

la porti a terme el jove en l’ambient de forma solitària, i per tant, independent i abstracta, sinó  

que ho visqui comunitàriament. La tercera (iii) de  les condicions per a  la verificació educativa 

és conseqüència de les altres dos, és l’ús del temps lliure162. El temps lliure és el lloc que millor 

transparenta  l’elecció  de  l’adolescent,  per  això  es  pot  veure  quin  és  l’interès  que  té  en  la 

hipòtesi  educativa.  El  temps  lliure  és  el  punt  en  el  que  l’ideal  passa  a  convertir‐se  més 

fàcilment de deure en fascinació, en  iniciativa exclusiva del  jove, en responsabilitat assumida 

conscientment i generosa. Una educació que no fascini al jove en el seu temps lliure és pobre i 

humanament inadequada.  

Finalment, un altre problema. Com suscitar l’energia, com provocar el compromís de verificar 

sense el que no pot haver‐hi  convicció163? Hi ha un equívoc possible  i  fàcil en  la  insistència 

preferent sobre la força de voluntat. Quan amb aquesta insistència es bloqueja la consciència 

                                                            
158 Ibid., pàg. 81.   
159 Ibid., pàg. 83.   
160 E. Montale, “Ossi di Seppia, Tutte le poesie”, Ed. Mondatori, Milán 1990, pàg. 42. 
161 L. Giussani, op. cit., pàg. 84.   
162 Ibid., pàg. 89.   
163 Ibid., pàg. 90.   
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amb  consideracions  analítiques,  focalitzant‐la  en  deures  o  en  valors  particulars  aïllats  del 

context total, o també convertint en centre d’atenció  la observació dels problemes diminuts, 

sentiments, estats d’ànim, intents i esforços.  

Les dimensions de  l’ànima de  l’adolescent,  les úniques que  justifiquen una adequada crida al 

compromís,  són  les  següents.  En  primer  lloc  (i),  l’exigència  d’una  explicació  total  de  la 

realitat164,  la  dimensió  cultural  en  el  seu  sentit més  complet.  Perquè  algú  s’impliqui  en  la 

verificació d’una hipòtesi educativa, cal que es proposi com  la total explicació de tot, com un 

sentit últim  a  la  vida, del món  i de  la història.  En  segon  lloc  (ii),  l’exigència d’una  absoluta 

radicalitat  en  l’amor165,  la  dimensió  de  caritat  en  el  seu  sentit més  genuí.  Estimar  és,  per 

davant de tot, una forma de concebre’s, com a convivència, com algú ontològicament  lligat a 

tot. Finalment,  (iii)  l’exigència de  totalitat d’horitzons166 a  la que  la nostra humanitat es veu 

cridada  a  adherir‐se,  la  dimensió missionera. Que  la mesura  de  l’amor  sigui  estimar  sense 

mesura  no  només  és  una  frase  coneguda,  sinó  un  axioma  clar.  La  caritat  és  una  llei  sense 

fronteres.  

El risc, necessari per a la llibertat  

Com que l’objectiu de l’educació és formar un home nou, els factors actius han de tendir a fer 

que cada cop  l’educand actuï més per  sí mateix,  i que afronti més  l’ambient per  sí  sol167. El 

mètode  educatiu  de  guiar  a  l’adolescent  a  trobar‐se  de  forma  personal  i  cada  cop  més 

autònoma amb tota la realitat s’ha d’aplicar més a mesura que el noi és més adult. L’equilibri 

de  l’educador es  fa evident en aquest moment. El desenvolupament de  l’autonomia  i de  la 

llibertat del noi representa per a la intel∙ligència i per al cor de l’educador un risc. Per a l’obra 

educativa  és  necessari  tenir  sempre  present  que  quan més  humà  sigui  el  compromís, més 

humil ha de ser la fisonomia de l’intent. La tradició representa uns valors que cal descobrir de 

nou a través de l’experiència; si fos la família o l’escola la que fes experiència estaríem parlant 

d’un  mètode  educatiu  totalment  tradicionalista.  L’experiència  l’ha  de  fer  el  mateix  jove, 

perquè això representa la realització de la seva llibertat168.   

L’educació  borratxa  d’autonomia  deixa  al  jove  presoner  dels  seus  gustos,  del  seu  instint, 

mancada de  criteri evolutiu169; però una educació dominada per  la por a  la  confrontació de 

l’adolescent  amb  el món  i  dirigida  a  només  protegir‐lo  del  xoc,  fa  que  sigui  cada  cop més 

incapaç de tenir personalitat en  les seves relacions amb  la realitat, o un rebel o desequilibrat 

en potència170. Així es manifesta amb claredat el cas de molts educadors,  tant mestres com 

pares, que el seu ideal suprem és evitar el risc.  

Una educació que accepti, amb vigilància, el risc de la llibertat de l’adolescent és una font real 

de fidelitat i de devoció conscient a la hipòtesi proposada en ella i a qui la proposa. La figura de 

l’educador, per discreció i per respecte, en cert sentit es va retirant darrera la figura dominant 

                                                            
164 Ibid., pàg. 90.   
165 Ibid., pàg. 91.   
166 Ibid., pàg. 92.   
167 Ibid., pàg. 94.   
168 Ibid., pàg. 95.   
169 Veure apartat 2.2 d’aquest treball.  
170 L. Giussani, op. cit., pàg. 96.   
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de la certesa única en la que s’inspira, i l’ensenyament i les directrius es converteixen en el do 

del  testimoni,  i per  això  s’inscriuen  a  la ment del deixeble  amb  simpatia171.  És  la  forma de 

mantenir la gratitud i el vincle amb l’educador, però essent independent d’aquest.  

Crisi i diàleg 

La crisi, del grec krino, que vol dir cribar, i és en el fons l’expressió de la genialitat humana que 

està  dirigida  a  descobrir  el  ser,  els  valors172.  Afegint  la  sinceritat,  l’equilibri  del  realisme  i 

l’afirmació dels  valors descoberts ens ajudarà a definir  clarament els  seus  límits.  La paraula 

crisi  està  lligada  a  la  paraula  problema,  que  en  grec  significa  l’actitud  fonamental  que  ha 

d’adoptar el jove per a construir una societat nova. Cadascú neix amb un conjunt de dons que 

es  resumeixen  en  la  tradició.  Ningú  existia  abans,  per  això  tothom  està  definit  per  un  fet 

anterior, per un plasma. La tradició, aquest do que ens enriqueix en el moment del naixement, 

cal  que  sigui  sotmesa  a  examen,  i  l’individu  l’ha  d’anar  sospesant  i  cribant.  La  tradició  ha 

d’entrar en crisi, en presa de consciència de la realitat que ens defineix173.  

Quan més viu un més acumula propostes que construeixen la trama de l’experiència, i l’home 

se sent  impulsat a comparar cada una d’aquestes propostes amb  les evidències, exigències  i 

estructures originals que conformen el seu ser. La crítica no es lamenta del que veu, sinó que 

en gaudeix, tenint‐ho tot present en relació a  la tradició. La paraula crisi és fonamental en  la 

vida  d’un  jove,  en  la mesura  que  és  el  fenomen  introductori  a  la  seva  col∙laboració  per  a 

construir una nova societat174.  

Per tal de construir una societat nova cal prendre’s molt seriosament  l’antiga. La fidelitat  i  la 

llibertat són les dues condicions sense les quals no hi ha sentit a la història, perquè aquesta és 

quelcom permanent que es trasllada  i s’expressa sempre de  formes noves175. Pel  fet d’haver 

nascut en una  tradició  cristiana no hi ha  res que pugui  ser  tractat  independentment d’ella; 

Giussani diu que l’exigència de compromís amb aquesta proposta és contínua. I els paràmetres 

d’aquest compromís venen donats per la mateixa relació amb la consciència; no és l’home qui 

defineix què és el que cal fer per sentir‐se en harmonia amb la pròpia consciència. El rostre de 

la proposta va canviant, però de fons és sempre el mateix, la realitat visible i sensible, amb tots 

els  seus moviments, amb  tots els  seus  suggeriments  i amb  totes  les directrius últimes de  la 

humanitat. I a través d’això, descobrim tot allò que se’ns presenta com a solució de les nostres 

pròpies exigències humanes,  i per  tant, sorgirà en cadascú una adhesió  i una convicció cada 

cop més conscient  i definitiva176. Només el compromís permetrà a  l’home verificar  la tradició 

heretada i no viure alienat de la societat.  

La idea de diàleg 

Si l’home visqués sol i no parlés mai amb ningú, no trobaria mai cap novetat. La novetat ocorre 

sempre amb  l’encontre amb d’altres, és  la  regla de  la vida: existim perquè algú altre ens ha 

                                                            
171 Ibid., pàg. 97.  
172 Ibid., pàg. 103.  
173 Ibid., pàg. 104.  
174 Ibid. 
175 Ibid., pàg. 106.  
176 Ibid., pàg. 109.  
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donat la vida177. La relació amb els altres es basa en el diàleg; perquè hi hagi un autèntic diàleg, 

però, cal que hi hagi una clara consciència d’un mateix. Hi haurà diàleg si aquest es viu com 

una comparació entre la proposta d’un altre i la pròpia, que és un mateix. No hi ha diàleg més 

enllà  de  la maduresa  pròpia.  El  diàleg  implica  una  obertura  cap  a  l’altre  i  en  qualsevol  cas 

provoca una comparació cada cop més completa, però alhora  implica també  la maduresa del 

jo, una consciència crítica del que cadascú és178.  

Si  no  es  disposa  d’aquesta  maduresa  es  corre  un  perill,  que  és  confondre  diàleg  amb 

negociació. Partir del que tenim en comú amb l’altre no implica per a res dir el mateix; hi haurà 

una forma diferent de les paraules que usem, una forma diferent en la forma de percebre, de 

sentir, d’afrontar la realitat. I el que tenim en comú amb la resta d’homes no forma part de la 

ideologia, sinó de  l’estructura natal comú, en  les exigències humanes, en els criteris originals 

que fan que l’altre sigui un home igual que un mateix179.  

És  important  fer notar  la diferència que hi ha entre demòcrata  i  relativista, perquè  són dos 

conceptes  que  a  dia  d’avui  es  confonen  amb  freqüència,  i  alhora  es  tendeix  a  titllar 

d’antidemòcrata aquell que faci una afirmació absoluta180. D’aquesta mentalitat neix  l’esperit 

obert de deixar de banda tot allò que separa als homes i considerar només el que els uneix; no 

cal dir que aquesta mentalitat està plena d’equívocs. La democràcia és convivència, reconèixer 

que la vida pròpia implica l’existència de l’altre, i l’instrument per a aquesta convivència és el 

diàleg. Però el diàleg no ha d’implicar un dubte  sobre un mateix, ni una negociació del que 

cadascú  és,  sinó  una  obertura  a  l’altre  basada  en  l’afecte  a  la  seva  humanitat. Aquesta  és 

l’obertura  que, més  enllà  de  qualsevol  ideologia,  afirma  la  naturalesa  de  l’home,  del  seu 

origen, dels  seus valors,  i del  seu destí.  La democràcia no pot estar basada en un  fragment 

comú d’ideologia, sinó en la caritat181.  

L’estructura de l’experiència 

Giussani explica que, en origen,  la persona no existeix. Aquesta situació original es repeteix a 

cada nivell de desenvolupament de  la persona,  fent evident que el  creixement personal no 

coincideix  amb  la  persona,  és  quelcom  distint  a  ella182.    L’experiència  és  viure  allò  que  fa 

créixer l’home, que produeix un creixement de la persona mitjançant el valor que se li dóna a 

una relació objectiva. Per tant, demana donar‐nos‐en compte de que creixem, i això requereix 

dos aspectes fonamentals: la capacitat de comprendre i la capacitat d’estimar.  

La persona és per sobre de tot coneixement i consciència de sí mateixa183. L’experiència no és 

el fer, com moltes vegades s’aproxima per  ‘tenir experiències’, provar coses diferents. El que 

caracteritza  l’experiència  és  el  comprendre,  el  descobrir  el  seu  sentit.  Implica,  per  tant,  la 

intel∙ligència del sentit de  les coses,  i en el sentit d’una cosa es descobreix  la seva connexió 

amb tota la resta. Però també cal tenir present que el sentit de la cosa no el creem nosaltres, 

la connexió que la uneix a totes les altres és objectiva. La vertadera experiència, per tant, és dir 
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178 Ibid., pàg. 111.   
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180 Ibid., pàg. 112.   
181 Ibid., pàg. 113.   
182 Ibid., pàg. 117.   
183 Ibid., pàg. 118.   
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que  sí  a  una  situació  que  ens  requereix, mobilitzant‐nos  i  incrementant  la  nostra  capacitat 

d’adhesió.  

L’experiència es dóna a  la naturalesa, el  lloc on pertanyen aquestes  relacions objectives que 

fan  créixer  a  la  persona.  És  una  característica  de  la  naturalesa,  doncs,  que  constitueix  una 

trama  orgànica  i  totalment  jeràrquica  que  demana  l’exigència  d’unitat  a  tota  persona.  Tal 

exigència  essencial  troba  correspondència  a  l’afirmació  de  Déu,  diu  Giussani184.  Déu  és 

exactament el significat unitari de la natura, que requereix consciència humana.  

Però  l’exigència d’unitat ha de  lluitar  contra  les  forces de divisió que  també  són presents a 

l’home, forces que l’inclinen a no considerar la connexió objectiva i a trencar la organicitat de 

la  trama natural, aïllant els aspectes particulars185. Això bloqueja el dinamisme de  la  relació 

evolutiva  de  la  persona,  produint  una  successió  de  parcialitats  desarticulades,  com  a 

afirmacions anormals que adquireixen un o altre aspecte en cada moment.  

Giussani diu  que  la  intervenció dels profetes  i de Crist  en  la història ha  tingut  la  funció  de 

recordar amb absoluta claredat que Déu és la implicació última de l’experiència humana i que , 

per  tant,  la  religiositat és una dimensió  inevitable de  tota experiència humana186.  La  relació 

objectiva que fa créixer a la persona humana no té lloc només en la naturalesa, sinó també en 

un lloc sobrenatural. Giussani diu que la història d’aquest altre lloc és l’Església187.  

L’experiència cristiana  i eclesial sorgeix en  la unitat de  l’acte vital que resulta de  tres  factors 

diferents.  El  primer  (i)  és  l’encontre  amb  un  fet  objectiu,  originalment  independent  de  la 

persona que té  l’experiència. La realitat excepcional d’aquest fet consisteix en una comunitat 

que s’expressa sensiblement, tal com succeeix amb qualsevol realitat íntegrament humana. El 

criteri  i  la  forma, manifestats  en  els  seus  judicis  i  directrius,  venen  constituïts  per  la  veu 

humana de  l’autoritat. No hi ha cap experiència cristiana, per molt  interior que sigui, que no 

impliqui, almenys en última  instància, un encontre amb una comunitat  i aquesta referència a 

l’autoritat.  

En segon lloc (ii), el poder de percebre adequadament el significat d’aquest encontre. El valor 

del fet amb el que ens trobem transcendeix la força de penetració de la consciència humana, i 

requereix un gest de Déu per a la seva correcta comprensió. De fet, el mateix gest amb el que 

Déu fa present a l’home en l’esdeveniment cristià exalta també la capacitat cognoscitiva de la 

consciència, adequant  l’agudesa de  la mirada humana a  la  realitat excepcional que provoca. 

S’anomena popularment la gràcia de la fe.  

En tercer lloc (iii), la consciència de la correspondència que hi ha entre el significat del Fet amb 

el que topem i el significat de la nostra existència – entre la realitat cristiana eclesial i la nostra 

persona  –  entre  l’Encontre  i  el  nostre  destí.  És  aquesta  consciència  la  que  verifica  aquest 

creixement  d’un  mateix,  que  és  essencial  en  el  fenomen  de  l’experiència.  L’experiència 

cristiana,  està  compromesa  amb  l’autoconsciència  i  la  capacitat  crítica  de  l’home,  i  com  a 

experiència autèntica que és, està lluny d’identificar‐se amb una impressió que s’ha tingut o de 

                                                            
184 Ibid., pàg. 118.   
185 Ibid., pàg. 120.  
186 Ibid., pàg 121.  
187 Id., “El sentido religioso”, pàg. 189. 
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reduir‐se  a  una  implicació  sentimental.  En  l’experiència  cristiana  el misteri  de  la  iniciativa 

divina valora essencialment la raó de l’home quan porta a terme aquesta verificació.  

I  és  en  la  verificació  on  es  mostra  la  llibertat  humana,  perquè  registrar  i  conèixer  la 

correspondència exaltant que hi ha entre el misteri present i el dinamisme propi de l’home és 

quelcom que no es pot produir més que en  la mesura en  la que està present  i viva aquesta 

acceptació de  la dependència fonamental de  l’home, de  l’essencial pensar‐se que són només 

fets, de l’acceptació en la que consisteix la senzillesa, la puresa de cor i la pobresa d’esperit.  

3.3. Una possibilitat d’avanç en  la crisi educativa amb  la proposta de 

Giussani 
L’educació ha de  fer que  l’educand actuï  cada vegada més per  sí mateix,  i que afronti  cada 

vegada més l’ambient per sí sol, cada cop ha de tenir més responsabilitat188. L’obra educativa 

neix exclusivament d’una idea, del bé de l’altre. És essencial no jutjar, no ser impacients, tornar 

a començar una i altra vegada. Malgrat això, és imprescindible fer notar la importància de les 

decisions que es prenen, perquè siguin realment personals i perquè siguin responsables.  

El més important en l’educació no és el que es fa, ni encara menys el que s’ensenya189. Tot bon 

educador  coneix  aquesta  paradoxa.  Maritain  segueix,  però,  dient  que  l’experiència,  fruit 

intransferible del patiment i de la memòria, i a través de la qual es porta a terme la formació 

de l’home, no es pot ensenyar en cap escola ni en cap curs190. És la comunicació als altres de la 

pròpia experiència, és el do de quelcom rebut, essencial, per a un mateix i per als altres191. Una 

persona  n’acompanya  una  altra  perquè  aquesta  obri  els  ulls  a  totes  les  coses,  també 

creativament.  En  realitat,  l’obra  educativa  és  l’obra d’algú que  n’acompanya un  altre  per  a 

introduir‐lo  a  la  realitat192.  Giussani,  quan  li  preguntaven  si  era  un  educador,  contestava: 

“Quisiera  serlo  con  todas  mis  fuerzas,  porque  no  parece  que  valga  la  pena  una  relación 

humana que no sea comunicación de aquella verdad que en nuestra vida se ha convertido ya 

en experiencia.”193 

Giussani usava  la categoria d’experiència assumida en  tota  la seva  integritat, un cop aïllat el 

camp  de  tota  reducció  psicològica  o  subjectivista,  i  és  l’eix  central  de  la  seva  proposta 

educativa194. Giussani diu que l’experiència produeix el creixement de la persona a través de la 

valoració d’una relació objectiva, i que per tant, implica la intel∙ligència del sentit de les coses. 

Però el sentit de les coses no el creem nosaltres; la connexió que l’uneix amb tota la resta de 

coses  és  objectiva.  Scola  diu  que  l’experiència  integral  pot  garantir  el  procés  educatiu195 

perquè  garanteix  el  desenvolupament  de  totes  les  estructures  d’un  individu  fins  a  la  seva 

                                                            
188 M.  Camisasca,  “El  riesgo  de  educar  en  libertad.  El  método  educativo  en  la  propuesta  de  Luigi 
Giussani”,  Libro  Anual  del  Instituto  de  Estudios  Eclesiásticos,  Archidiócesis  de México,  vol.  2, No.  5, 
Agosto, número 751‐01. 
189 J. Maritain, “Per una filosofia dell’educazione”, La Scuola, Brescia 2001, pàg. 86. 
190 Ibid., pàg. 87.  
191 M. Camisasca, op. cit. 
192 J. A. Jungmann, SJ, “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, pàg. 20. 
193 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 132.  
194 A. Scola, “Luigi Giussani Un pensamiento original”, Encuentro, Madrid 2006, pàg. 66. 
195 Ibid., pàg. 66. 
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realització integral, i alhora l’afirmació de totes les possibilitats de connexió activa d’aquestes 

estructures amb la realitat.  

Aquest plantejament  fa evident  la naturalesa  interpersonal de  l’educació196. Tant  l’educador 

com  l’educand  són  subjectes  lliures, però  compromesos en  la  seva  relació modulada per  la 

realitat. La realitat convida de forma inapel∙lable a afirmar‐ne el seu significat, i això crida a la 

llibertat d’assumir el risc del compromís. El primer dels punts forts de l’anàlisi que fa Giussani, 

diu  Scola,  és  que  el  context  socio‐cultural  on  succeeix  el  fenomen  educatiu  és  indiferent 

perquè mira a  l’home en el seu últim anàlisi, el cristià, veient  la  identitat de  la seva persona 

lliure però finita.  

Una tradició innovadora 

Scola diu que la tradició en Giussani és imprescindible perquè es pugui arribar a la integritat de 

l’experiència197. És la dada originària, amb tota la seva estructura de valors i de significats, en la 

que neix l’home; en realitat, funciona com una hipòtesi explicativa de la realitat198. Cal distingir 

el  concepte de  tradició que usa Giussani del  significat potser més  típic, que  seria  la  simple 

transmissió d’un sistema de conceptes o de doctrines que vincularien a l’educador i l’educand 

com un pes amb el passat. Scola cita a Blondel per a dir que en realitat, la tradició és un lloc de 

pràctica  i  d’experiència199.  La  tradició  entesa  d’aquesta  forma  no  és  cap  impediment  per  a 

deixar obertes totes  les preguntes que tinguin a veure amb el present, garantint el procés de 

generació,  imprescindible per a  suscitar  civilització per  la  importància de  l’autenticitat de  la 

relació entre pares i fills.  

Scola  diu  que  resulta  comprensible  el  pes  que  té  en  la  proposta  de  Giussani  el  factor  de 

l’autoritat200, que usa altra vegada en el seu sentit etimològic, del  llatí auctoritas, que vol dir 

fer  créixer.  L’existència  de  la  persona  amb  autoritat,  l’educador,  és,  en  realitat,  l’expressió 

concreta de  la hipòtesi de treball, el criteri d’experimentació dels valors que dóna  la tradició. 

La centralitat d’aquesta figura en Giussani evita la caiguda en el racionalisme que encara avui 

invalida moltes  de  les  institucions  educatives  –  tant  instituts,  com  universitats,  i  fins  i  tot 

famílies – sosté Scola201. L’educació a les nostres societats desenvolupades sembla reduir‐se a 

nocions i habilitats tècniques i pràctiques, que cal donar a l’individu.  

Scola  diu  que  en  canvi,  el  que  educa  profundament  és  el  mode  concret  i  personal  de 

demostrar a  l’educand  la possibilitat de realitzar‐se  íntegrament vivint  la realitat amb tots els 

seus factors202. Només aquesta postura és capaç d’apartar l’escepticisme que amenaça sempre 

                                                            
196 Ibid., pàg. 67.  
197 Ibid.  
198 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 64. 
199 M. Blondel, “Storia e dogma”, Queriniana, Brescia 1992, pàg. 103‐137. 
200 L. Giussani parla de l’autoritat de la forma següent: “La experiencia de la autoridad surge en nosotros 
al  encontrarnos  con  una  persona muy  consciente  de  la  realidad;  de modo  que  se  nos  impone  como 
alguien  revelador,  que  genera  en  nosotros  novedad,  estupor  y  respeto.  Hay  en  ella  un  atractivo 
inevitable, y nos produce una inevitable adhesión”. Extret del llibre “Educar es un riesgo”, pàg. 76.  
201  A.  Scola,  “Education  and  Integral  Experience”,  Revista  Communio  International  Catholic  Review, 
primavera 2003, pàg. 95‐109. 
202 Id., “Luigi Giussani Un pensamiento original”, pàg. 69.  
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qualsevol procés educatiu203. En aquest sentit avui dia cal superar una dificultat major, perquè 

ha desaparegut el context social que feia senzilla l’assumpció de la tradició204. És per això, diu 

Camisasca,  que Giussani  rebutja  d’entrada  el  laïcisme  –  que  no  la  laïcitat  ‐,  perquè  afirma 

l’home amb independència de tot lligam, fa just la negació de la pertinença205. Aquesta és una 

opinió molt actual, puix que es creu que pertànyer vol dir necessàriament ser  intolerant,  i en 

canvi, el  laïcisme proposa  la  idea de  llibertat entesa com a absència de  lligams  i d’hipòtesis. 

Sense pertinença, sense hipòtesis, un es troba sol i desemparat, diu Camisasca, sense certeses 

amb les que reflectir‐se.  

La realitat com a esdeveniment 

Tot allò  real, més enllà del  fet que és  finit, és un bé. Educar és una  introducció a  la  realitat 

sencera206, precisament perquè la realitat com a un tot correspon amb el cor de l’home, a les 

seves exigències constitutives207. I  li correspon perquè  li és un bé, quelcom positiu. Aquest és 

un punt clau de  la proposta de Giussani,  segons Scola208. No és un  senzill  retorn al  realisme 

clàssic, sinó que el  realisme del pensament de Giussani, condueix a l’afirmació de l’existència i 

de  la  cognoscibilitat  del  fonament  vertader  d’allò  real,  i  té  en  compte  conceptes  clau molt 

centrals en  la modernitat209. A més de  la categoria d’experiència, també parla dels conceptes 

de llibertat, de la veritat com a esdeveniment, del coneixement unit estructuralment a l’afecte, 

al ser com a donació, lloc de la revelació del ser natural210.  

Concretament, la percepció de que tot allò real és positiu es revela en l’esdeveniment, central 

en Giussani, perquè el misteri es dóna en allò real. Cada manifestació d’allò real es presenta 

com un succés, un event (del llatí e‐venio) que posa en joc la llibertat de l’home. La força de la 

provocació  que  genera  l’esdeveniment  consisteix  en  reconèixer  que  existeix  un  misteriós 

fenomen experimentable d’una  realitat que és  signe d’una altra  cosa. És, diu Giussani211, el 

punt de fuga de tota experiència humana, és a dir, un punt que no tanca sinó que et projecta a 

una altra cosa. En aquest  sentit  l’educació  introdueix a  la persona a  la  realitat  i el condueix 

progressivament a prendre consciència de la seva naturalesa.  

                                                            
203 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 71, parla de l’escepticisme d’aquesta forma: “el escepticismo, 
más o menos larvado o explícito, llega a definir la atmósfera del alma del estudiante, se convierte en una 
brisa sutil y estremecedora o en  los más sensibles, en una ventisca que dispersa o una tempestad que 
destroza, pero que siempre vacía de toda capacidad de empuje; y el estudiante se hace semejante a un 
hombre  que  camina  sobre  la  arena:  buena  parte  del  esfuerzo  es  absorbido  por  la  inestabilidad  del 
terreno”.  
204 M.  Camisasca,  “El  riesgo  de  educar  en  libertad.  El  método  educativo  en  la  propuesta  de  Luigi 
Giussani”. 
205 Ibid. 
206 J.A. Jungmann, S.J., “Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung”, pàg. 20.  
207 L. Giussani, “El sentido religioso”, pàg. 22‐24. 
208 A. Scola, “Education and Integral Experience”. 
209 M.K.Tillman,  “Mentality  and  Personality:  Newman  and  Giussani  on  Catholic  Education”,  Revista 
Communio International Catholic Review, primavera 2003, pàg. 110‐129. 
210 A. Scola, “Luigi Giussani Un pensamiento original”, pàg. 70.  
211 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 43.  
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La figura de l’educador 

L’educador  és,  per  tant,  aquella  persona  que  fa  participar  a  un  altre  de  la  seva  pròpia 

experiència212,  essent  una  figura  central  en  l’educació  i  una  de  les  que  més  pateix  les 

conseqüències de la crisi educativa avui213. Es tracta de mostrar de tot allò del que l’educador 

depèn, mostrar  tot  el  que  l’educador  viu,  transmetre  tot  allò  que  l’educador  ha  rebut214. 

Només es pot ser un vertader educador si s’és deixeble. Aquest punt contrasta amb opinions 

esteses de  la modernitat, que diuen que  l’educació és com un gran supermercat a disposició 

del client, i que és aquest el que decideix comprar els productes o no. La vertadera educació és 

fer partícip a l’altre del que un mateix viu.  

Es  important  tenir  clar  que  comunicar  l’experiència  no  és  mostrar  les  habilitats  o  la 

intel∙ligència. El perill que es corre avui dia, molt difós, és el  ‘possessivisme’, es vol posseir  i 

manipular als  fills, als deixebles o als amics, en  funció del cas215. Si  l’educador en  fer  la seva 

feina es complau a sí mateix i s’entusiasma dels coneixements que té adquirits, l’alegria durarà 

poc, perquè prioritza la possessió al servei.   

L’autoritat a l’educador se li dóna perquè acompanyi a altres homes, és la sol∙licitud per a fer 

un camí, no és un jutge216. Ha d’ésser la presència concreta de l’ideal. La qüestió és posar‐se al 

davant d’un altre amb senzillesa, els dos disposats a aprendre  junts. Si s’elimina el misteri de 

l’educació,  diu  Camisasca,  desapareix  l’experiència  vertadera  que  s’ha  rebut  i  que  cal 

transmetre.  

La participació 

Per part de l’educand no és suficient que se senti cridat a contrastar‐se amb una proposta de la 

tradició  a  través  d’una  figura  amb  autoritat;  és  precís  que  l’educand  estigui  profundament 

compromès amb aquesta proposta217. Scola diu que no estem parlant de  l’autonomia218 dels 

joves sinó d’alguna cosa molt més profunda. Es tracta, diu Giussani, de reconèixer l’estructura 

última de relació entre el jo i la realitat; si la llibertat de l’home no es posa en joc, no hi haurà 

accés possible a la veritat. De fet, si la veritat és l’esdeveniment en el que  la realitat i el jo es 

troben,  i si aquest succés es dóna sempre  i només en el signe, no es pot conèixer  la realitat 

sense  una  decisió.  En  realitat,  un  esdeveniment  es  manifesta  a  qui  participa  de  la  seva 

experiència219.  

Tradició,  autoritat,  totalitat  d’allò  real,  compromís,  comprovació  personal  de  la  hipòtesi 

educativa220. Aquests són els elements constitutius de  l’experiència  integral, cita Scola, de  la 

proposta de Giussani.  

                                                            
212 M.  Camisasca,  “El  riesgo  de  educar  en  libertad.  El  método  educativo  en  la  propuesta  de  Luigi 
Giussani”. 
213 A. Puigverd, “Cae el techo de la escuela”.  
214 M. K. Tillman, op. cit. 
215 M. Camisasca, op. cit. 
216 Ibid. 
217 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 109.  
218 S. Hauerwas, “How Risky is The Risk of Education? Random Reflections from the American Context”, 
Revista Communio International Catholic Review, primavera 2003, pàg. 79‐94. 
219 A. Scola, “Education and Integral Experience”. 
220 A. Scola, “Luigi Giussani Un pensamiento original”, pàg. 72.  
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El diàleg educatiu 

L’element  catalitzador  de  tots  aquests  elements  constitutius,  segons  Giussani,  és  el  diàleg 

educatiu221. Segons M. Buber, considerat un dels mestres del pensament dialògic, afirma que 

el diàleg autèntic és un  intercanvi profund amb  la  realitat  inaferrable222. El diàleg en  l’àmbit 

educatiu  constitueix  sempre  un  intercanvi  entre  el  jo  (el  que  l’educador  proposa),  el  tu 

(l’educand introduït en la realitat total) i la mateixa realitat, que com que es tracta d’un signe, 

no es pot aferrar mecànicament. No hi ha un vertader diàleg, diu Scola, si no entra en  joc  la 

llibertat de  l’educador  i de  l’educand en una  inacabable confrontació amb  la realitat223. Scola 

argumenta  que  si  faltés  la  llibertat,  o  bé  de  l’educador  o  bé  de  l’educand,  el  diàleg  es 

convertiria  en  un monòleg,  i  si  faltés  la  referència  a  la  realitat,  es  tancaria  el  camí  cap  a 

l’experiència.  

Aquesta concepció de diàleg es pot  identificar en últim terme amb el fenomen de  la tradició, 

entesa com a possibilitat d’experimentar tot allò antic com si fos nou, i com allò que es renova 

després  del  seu  transplantament  a  un  sòl  nou,  que  fa  d’allò  antic  una  generació  de  nous 

desenvolupaments224. La veritat, en  la tradició  judeo‐cristiana, és vivent  i personal, no és una 

idea ni fruit d’una recerca teòrica. I quan més es comunica aquesta veritat, més s’intensifica la 

crida  a  la  llibertat, més  provocada  es  veu.  Aquesta  no  només  no  és  tolerada,  sinó  que  és 

exaltada, perquè manté en  la unitat aquesta  veritat  impedint que  la diferència degeneri en 

factor de dissolució més o menys violent.  

Així sorgeix tota la positivitat del lloc que ocupa l’altre per l’experiència del jo. L’altre s’imposa 

a  la vida pròpia com una presència benèfica, que demana  contínuament deixar espai per  la 

diferència, al punt de fuga abans esmentat225.  

Experiència, llibertat i risc 

La concepció que té Giussani de l’educació s’encamina cap al seu punt culminant, la llibertat226. 

Giussani  no  identifica  la  cúspide  de  la  seva  proposta  educativa  en  la  llibertat  entesa  d’una 

forma abstracta, com  si  fos una  síntesi dinàmica entre  la  intel∙ligència  i  la voluntat, ni en  la 

llibertat com decisió que cal prendre,  sinó en  l’experiència del  risc que  resulta  inherent a  la 

llibertat227. Un  concepte  a dia d’avui molt malentès per els educadors  i pels educands, que 

situen  el  significat  d’aquest  terme més  a  prop  del  llibertinatge,  i  això  acaba  derivant  en  la 

forma de viure del jovent avui228.   

És  per  aquest mateix motiu  pel  que  Giussani  diu  que  també  l’educador  s’exposa,  perquè 

educar és comunicar‐se a sí mateix229. Si  la detallada tradició és  l’entrega de  la hipòtesi de  la 

veritat en la persona de l’educador, aquest ha de ser un testimoni. Si l’educador no té interès 

                                                            
221 L. Giussani, op. cit., pàg. 110.   
222 M. Buber, “Dialogo”, dins de “Dialogos y otros escritos”, Riopiedras, Barcelona 1997, pàg. 206.  
223 A. Scola, “Luigi Giussani Un pensamiento original”, pàg. 73.   
224 Ibid., pàg. 73. 
225 Ibid., pàg. 74. 
226 L. Giussani, op. cit., pàg. 95.  
227 A. Scola, op. cit., pàg. 76. 
228 A. Puigverd, “El retorno de los bárbaros”. 
229 L. Giussani, op. cit., pàg. 97.   
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per  la  seva  pròpia  vida,  no  hi  pot  haver  una  obra  educativa  vertadera230.  Es  tracta  d’una 

coherència  lògica,  d’una  coherència  d’idees  del mateix  educador,  no  pas  d’una  coherència 

ètico‐pràctica. La lògica testimonial és pròpia de la relació entre l’home i la realitat, no només 

de la relació entre homes231. I això també mostra que el risc està en el cor de cada educador i 

de  cada  acte  educatiu.  Educar,  diu  Giussani,  és  desenvolupar  la  consciència,  fer  créixer  el 

sentiment de  la  responsabilitat cap a quelcom més gran que un mateix232. D’aquesta  forma, 

l’educador  estima  a  l’altre  sense  pretensió,  i  sense  fer  càlculs  sobre  la  seva  resposta.  La 

primera  de  les  condicions  per  poder  educar  una  criatura  és  el  sentit  de  la  distància,  del 

respecte, i del temor pel misteri que hi ha dins d’aquella criatura233.  

Com superar l’experiència del risc i evitar que la llibertat es precipiti en una frustració que porti 

a  l’escepticisme234  i  a  la  desesperació?  Per  Giussani,  el  fenomen  comunitari  transforma 

l’experiència del risc en una exaltació de la llibertat235.  

L’aplicabilitat del mètode educatiu en entorns laics 

La proposta de mètode educatiu de Giussani parteix de  la necessitat de  tot home de passar 

comptes  amb  el  seu  desig  d’infinit236,  no  parteix  de  la  proposta  tancada  de  la  religió.  Les 

respostes que  l’home demana a  les seves necessitats constitutives en defineixen el seu sentit 

religiós, però el carisma d’aquest no és determinant per a la proposta educativa.  

La proposta educativa de Giussani es basa en la introducció a la realitat de l’educand per part 

de l’educador. I per a aquesta introducció a la realitat és imprescindible l’afirmació del jo, i que 

l’educand  tingui  interès  i  afecte  per  el  seu  propi  jo;  cal  deixar  clar  que  els  factors  que 

composen a l’home no són abstractes, i que només es posen de manifest quan l’home entra en 

acció, quan el subjecte està totalment compromès amb la realitat237.  

Per a portar a  terme  la proposta educativa de Giussani  calen educadors – pares, mestres – 

compromesos i implicats, amb vocació educativa, disposats a posar‐se en risc per a l’educació 

dels  seus educands, només posant en  joc  la  seva pròpia  llibertat  i  comunicant  l’experiència 

pròpia  podran  caminar  junts.  També  cal  que  siguin  testimonis  que  tinguin  un  afecte  per  a 

l’home,  tant  per  a  ells  mateixos,  com  per  els  homes  que  són  els  seus  educands.  Que 

acompanyin als  seus alumnes a  créixer,  compartint  la vida, alhora que  també  s’acompanyin 

entre ells; Giussani  té molt  clar que  la  comunitat educativa és  la que  sosté a  l’educador en 

moltes situacions.  

En aquest sentit ja a dia d’avui es poden  identificar algunes actituds en educadors concrets o 

en sistemes educatius d’altres països. No  fa gaires setmanes, en un reportatge  titulat  ‘Notes 

d’educació’238,  s’exposaven punts del  sistema educatiu de  Finlàndia que  es poden entendre 

                                                            
230 M.  Camisasca,  “El  riesgo  de  educar  en  libertad.  El  método  educativo  en  la  propuesta  de  Luigi 
Giussani”. 
231 A. Scola, “Education and Integral Experience”. 
232 L. Giussani, “Educar es un riesgo”, pàg. 97. 
233 Ibid., pàg. 97.  
234 S. Hauerwas, op. cit. 
235 L. Giussani, op.cit., pàg. 98.  
236 Id. “El sentido religioso”, pàg. 127.  
237 Ibid., pàg. 63.  
238 “Notes d’educació”, programa 30Minuts, Televisió de Catalunya, emès el 17/04/2011.  
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com  una  aplicació  del  pensament  de  Giussani.  Els  professors  de  primària  a  Finlàndia 

acompanyen al seu grup durant tota  la seva formació a primària; això permet, pel fet d’estar 

junts durant tants anys, acostar‐se a cada un dels estudiants  i conèixer‐los, així com també a 

les seves  famílies,  i el mateix educador veu  l’evolució del grup  i de cada un dels  individus al 

llarg dels anys. Un altre dels punts  forts educatius de  Finlàndia és que els educadors dinen 

sempre  amb  els  seus  alumnes:  ho  fan  per  passar més  temps  amb  ells,  i  perquè  el  sistema 

educatiu està pensat perquè l’educació sigui integral, també fora de l’aula.  

També  en  aquest mateix  programa  informatiu  es  detallava  que  els  directors  de  centre  a 

Finlàndia  tenen molta autonomia de decisió  respecte al  funcionament del centre, dada molt 

positiva perquè quan més a prop de la realitat educativa es puguin prendre les decisions, més 

es pot ajustar el mètode a  la necessitat. Finalment, un altre dels punts  interessants que ens 

diferencia de Finlàndia és que allí la professió d’educador està molt ben valorada, i la nota de 

tall d’accés a  la universitat per a estudiar‐la és molt elevada; els educadors  tenen una molt 

bona  reputació  social,  i  per  tant,  d’entrada  tenen més  possibilitats  de  ser  vistos  com  una 

autoritat. No és que  l’exemple de  Finlàndia – país d’educació  laica –  segueixi el mètode de 

Giussani; més aviat és que probablement l’estructura educativa finesa, molt estudiada durant 

anys, ha arribat a algunes conclusions comuns amb la visió humana de Giussani.  

Hi ha altres punts que no poden ser  fixats per cap  sistema educatiu; el compromís personal 

dels  educadors,  la  dimensió  humana  de  l’acompanyament  a  l’alumne  i  també  entre  els 

professors,  l’assumpció  del  risc  que  implica  l’educació,  i  tants  d’altres  punts  que  resten 

totalment al teulat de la llibertat de l’educador i de l’educand. 

3.4. Exemples d’aplicació 
En  l’actualitat hi ha centres educatius arreu del món on s’aplica el mètode educatiu proposat 

per Giussani. Alguns han estat creats al 3r món des d’organitzacions no governamentals com 

AVSI239 a  Itàlia  i CESAL240 a Espanya, que desenvolupen projectes educatius – entre d’altres – 

finançats  tant  per  ens  públic  (comunitats  autònomes,  governs  estatals,  i  fins  i  tot  la  Unió 

Europea) com per entitats privades.   Però molts d’altres han estat construïts  responent a  la 

necessitat  d’un  conjunt  de  pares,  preocupats  per  l’educació  dels  seus  fills,  especialment  a 

Itàlia.  Malgrat  no  forma  part  dels  objectius  d’aquest  treball  l’estudi  exhaustiu  de  casos 

d’aplicació del mètode de Giussani, a continuació es presenten dos exemples que permeten 

verificar com s’aterra el mètode en una escola i quins resultats s’han obtingut.  

A  Espanya  s’hi  ha  fundat  recentment  dues  escoles  que  segueixen  el mètode  educatiu  de 

Giussani, el Colegio Internacional J. H. Newman241 (a Madrid) i el Colegio Internacional Kolbe242 

(a Villanueva de la Cañada). Per tal d’avaluar qualitativament els resultats del mètode educatiu 

de  Giussani  s’han  realitzat  dues  entrevistes  breus  en  profunditat  als  seus  directors,  Juan 

Ramon De la Serna i Angel Mel, respectivament243. Se’ls pregunta pels motius fundacionals de 

les  escoles,  per  com  treballen  per  solucionar  les  dificultats  educatives  i  com  funciona  la 

                                                            
239 ONG italiana, per a consultar més informació www.avsi.org.  
240 ONG espanyola, per a més informació consultar www.cesal.org.  
241 Per a més informació i actualitat de l’escola, consultar www.colegionewman.org.  
242 Per a més informació i actualitat de l’escola, consultar www.colegiokolbe.com.  
243 Totes dues entrevistes han estat incloses com a annexos (Annex A i Annex B) al final d’aquest treball.  
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comunitat educativa del col∙legi. També se’ls  interroga sobre com són els seus alumnes quan 

surten de l’escola, i si la seva proposta és vàlida per a la seva aplicació en entorns no creients. 

Finalment, se’ls qüestiona sobre els resultats educatius obtinguts després d’uns quants anys de 

funcionament de les escoles. Tot seguit es sintetitzen les seves respostes.  

Colegio Internacional J. H. Newman 

Segons el seu director, Juan Ramon De  la Serna, el Colegio Internacional J.H.Newman nasqué 

del  nucli  d’amistat  d’un  grup  de  pares,  que  veien  que  podien  afrontar  les  preguntes  i  els 

desafiaments dels joves, i alhora, que tenien una capacitat de proposar iniciatives i adaptar‐se 

a  les necessitats d’aquests. L’experiència de  la verificació de  l’educació que havien  rebut de 

Giussani responia a les exigències de raó i de llibertat que té tot home.  

De  la  Serna  explica  que,  en  el  col∙legi  Newman,  la  major  dificultat  educativa  a  la  que 

s’enfronten  ara  és  la  debilitat  individual,  que  ha  estat  afavorida  pel  món  adult  que  ha 

renunciat a educar, que  viu  sense  certeses,  i que  genera un  individu aïllat  i  indefens. Per a 

mantenir  unes  normes  de  comportament  o  de  respecte,  el  fet  fonamental  és  si  l’adult  té 

quelcom atractiu per a proposar, si disposa d’una hipòtesi vàlida que valgui la pena de verificar 

a la vida pròpia. L’autoritat, doncs, és una qüestió moral. Cal un reconeixement de l’autoritat, 

trobar‐se  amb  una  persona  que  sap més  que  un mateix,  que  comprèn més  coses  que  un 

mateix, que estima potser fins i tot més que un mateix i que està disposat a posar‐se al costat 

de l’alumne per a acompanyar‐lo en la seva construcció.  

De la Serna diu que hi ha dos aspectes imprescindibles en un mestre per tal de poder motivar 

els alumnes davant del problema del desinterès per  l’ensenyament. Cal que estimi allò que 

ensenya, que s’apassioni per  la seva assignatura perquè aquesta guarda relació amb  la resta 

del món, perquè aprendre és conèixer com està feta  la realitat. I el segon és que estimi molt 

als seus alumnes, que  li  importi  la seva vida. De  la Serna diu que només així es pot educar  i 

acompanyar  a  conèixer.  En  aquest  sentit,  el  mestre  ha  d’estar  al  costat  de  l’alumne  i 

exemplificar el que succeeix davant seu, jutjant totes les realitats que estudien el passat o que 

afronten el present. De  la Serna descriu com el mètode educatiu de Giussani es trasllada als 

alumnes, que adquireixen interès per les coses i per la vida, un desig irrenunciable a la veritat i 

a la bellesa. No volen ser diluïts en la massa i tenen una indomable exigència de llibertat.  

La  comunitat  educativa  és  imprescindible  per  a  l’aplicació  del  mètode  de  Giussani.  Es 

construeix sobre dades reals, sobre l’evidència de com allò que ja existeix és capaç de dilatar‐

se i de fer‐se cada dia més fecund.  

No obstant, mesurar els resultats del mètode educatiu de Giussani respecte altres mètodes és 

complicat. Existeixen rànquings genèrics, com les proves de la CAM, la selectivitat, el programa 

de bilingüisme, el nombre d’aprovats i les qualificacions obtingudes en les assignatures; en tots 

aquests llistats el col∙legi surt posicionat de forma notable, però per de la Serna són totalment 

insuficients. Com s’avalua el fet que ningú donés res per un alumne, fos carn de fracàs escolar, 

i hagi aconseguit acabar  l’ESO  i està cursant un cicle formatiu, mentre esdevé un home? Això 

no es veu reflectit en cap dels rànquings anteriorment esmentats. Es pot afirmar, però, que el 

mètode de Giussani es tradueix sovint en veure molta acció, tant en el clima escolar, en l’àmbit 

universitari, o fins i tot com es desenvolupen les iniciatives lliures entre els alumnes.  
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Finalment, De  la  Serna  creu que  el mètode  educatiu de Giussani  és  vàlid per  a  famílies no 

creients; és vàlid per a qualsevol persona, perquè educar no és ni adoctrinar ni instruir. Educar 

és afavorir que tot allò humà s’expressi, que es construeixi una persona segons la seva única i 

irrepetible personalitat. Educar és acompanyar a un altre home al camí cap a la seva felicitat, 

no és ficar res dins de la persona, sinó que és facilitar que quelcom que ja té a dins surti. Tota 

persona és educable, tota persona està feta per la veritat, la bellesa, la llibertat i el bé.  

Colegio Internacional Kolbe 

El Colegio Internacional Kolbe nasqué de la necessitat d’un grup d’amics que volien portar els 

seus  fills a un bon col∙legi, explica Angel Mel, el seu director. Fou quelcom que generà  força 

debat durant uns mesos en el grup, i al final es decidiren a començar aquesta aventura. Per a 

ells, el desig de construir un col∙legi coincideix amb el desig d’educar, que és la tasca de la vida. 

Per a ells, Giussani era una provocació permanent a la seva llibertat i a la seva vida, i d’ell han 

après el que apliquen a l’escola.  

Mel diu que la major dificultat educativa que viuen a dia d’avui és mantenir la mateixa tensió 

educativa en adults que en els nens; sovint els professors creuen que ja ho saben tot, i aquest 

és el primer problema. No es poden  limitar a ser mers transmissors de coneixement, perquè 

els alumnes, com els professors, necessiten seguir fent un recorregut com a homes. Cal seguir 

essent  educats  per  tal  de  poder  educar.  És  per  això  que  no  hi  ha  coneixement  sense 

experiència,  sense arribar  fins al  fons de  la  realitat que es  té al davant.  Jutjar  la  realitat, els 

fets, tenint en compte tots els fets que són presents al problema; és tant apassionant que va 

des de la comprensió i la resolució d’un problema matemàtic fins als problemes existencials de 

la persona, els més importants.  

Si  el  professor  viu  apassionadament  la  vida  i  ho  transmet  a  classe,  normalment  no  deixa 

indiferent al que escolta, diu Mel. Mou, provoca,  i per  tant, algú així disposa d’una autoritat 

moral que no és  impositiva,  i que és  imprescindible per  tal d’educar. L’èxit o el  fracàs de  la 

disciplina es redueix a dues  llibertats –  la del professor  i  la de  l’alumne – que es mouen  i on 

cadascú  ha  de  fer  la  seva  feina.  I  només  la  proposta  d’un  adult,  del mestre,  pot  despertar 

l’interes per la pròpia persona i per tota la realitat. Estudiant totes les matèries i fent veure a 

l’alumne  la  relació  que  tenen  aquestes  amb  ells  mateixos  s’aconsegueix  motivar 

l’aprenentatge. Per a la realització d’aquest objectiu és imprescindible la comunitat educativa, 

i en el col∙legi no es pot separar la preocupació de la persona de la preocupació per la feina. I la 

forma de fer‐la créixer és fent que tothom comprengui la importància de la seva feina, tant el 

professor com el bidell. Tot home conscient del valor de  la seva feina és un generador d’una 

experiència comunitària, perquè transmet passió per les coses i per la realitat.  

Mel explica que l’objectiu de l’escola és que els seus alumnes surtin fets uns homes, conscients 

de  la  seva dignitat  infinita,  sempre amb  tensió per  les  coses, amb una pregunta viva per  la 

realitat. Que  fessin  l’experiència de  comparar‐ho  tot amb  les exigències de  felicitat,  justícia, 

bé, bondat i que es quedin amb el millor.   

Pel que  fa a  la valoració de  la  tasca educativa del col∙legi Kolbe, Mel explica que malgrat els 

rànquings (per exemple el de la CAM) existeixen, prendre una bona posició en aquestes xifres 

no és ni el més difícil, ni el més important. Hi ha ‘cincs’ que valen com ‘deus’, i  a l’inrevés. Cal 
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que tot sigui  jutjat a  la  llum del tipus d’alumne que surt del col∙legi,  i això no surt reflectit en 

cap dels rànquings.  

Finalment, Mel explica una situació que va viure ell mateix per tal de justificar que el mètode 

educatiu de Giussani és vàlid per a famílies creients i no creients. La jornada de portes obertes 

de  l’escola, el director parlava amb un amic  i pare de  l’escola declaradament ateu, quan se  li 

dirigí una senyora preguntant‐li com és que el director deia que el col∙legi era catòlic, entenent 

que aquesta definició limitava l’escola. El pare, amb el permís previ del director, li va contestar 

que ell no era catòlic, però que mai havia estat acollit, ni ell ni la seva família, a cap altre lloc 

com en aquell col∙legi. Mel explica que  la pregunta va quedar suficientment resposta amb el 

testimoni d’aquell pare.  

Síntesi 

En  la història dels dos col∙legis hi ha força paral∙lelismes; el desig de fundació d’una escola és 

per a tots dos la necessitat d’un grup de pares, que a més, formen un grup d’amics. També en 

la forma com afronten punts clau de la crisi educativa actual descriuen escenaris similars; per 

exemple,  la  forma d’apassionar els alumnes per  l’aprenentatge és partir de que el professor 

està apassionat per la seva assignatura, i sobretot, que no creu que ja ho ha après tot, sinó que 

té la consciència que l’educació és un esdeveniment continuat. Ambdós directors deixen molt 

clar que perquè els joves d’avui es moguin cal que hi hagi una proposta per part d’un adult,  i 

que  aquesta  proposta  els  resulti  atractiva  i  vertadera  perquè  els  desperti  interès  per  sí 

mateixos i pel món que els envolta. La necessitat de l’autoritat és evident, però s’entén que és 

una autoritat moral no  impositiva, de tal forma que s’equilibra amb el moviment de  les dues 

llibertats  que  estan  en  joc,  la  de  l’alumne  i  la  del  professor.  De  l’aplicació  del mètode  de 

Giussani en  surten  joves que  tenen  interès per  les  coses  i per  la  vida,  i molta  tensió per  la 

veritat i per la bellesa, per la justícia i per la bondat. Alhora, tots dos directors lamenten que no 

es  disposi  d’indicadors més  transversals  per  a  valorar  la  qualitat  del mètode  educatiu  en 

comparació amb d’altres mètodes: creuen que una avaluació numèrica  referent a  les notes, 

malgrat  aquest  els  situa  amb  bons  resultats,  no  dóna  informació  suficient  per  a  avaluar  la 

millora educativa del mètode de Giussani. 

3.5. Crítica a la proposta de Giussani 
Les crítiques al mètode educatiu de Giussani s’han trobat tant en publicacions de l’àmbit de la 

sociologia  com  en  entorns  pròpiament  educatius244,245,246.  Stephen  Joel  Garver,  professor 

associat a La Salle University a Filadèlfia,  fa una  lectura de  l’Educar es un  riesgo de Giussani 

molt aplicada al seu dia a dia247. D’altra banda, Gerami248 fa una ressenya del capítol escrit per 

Zadra dins de  l’edició de M. E. Marty  i R. S. Appleby  “Accounting  for Fundamentalisms: The 

Dynamic  Character  of  Movements”,  que  parla  dels  moviments  de  totes  les  religions  que 

demanen una resposta estricta als seus principis.  
                                                            
244  J.  Garver,  “Taking  a  Risk”,  article  crítica  a  “Educar  es  un  riesgo”  de  L.  Giussani,  tardor  2001  a 
www.joelgarver.com, consultat el 10 de desembre de 2010. 
245  S.  Gerami,  comentaris  sobre  l’obra  “Accounting  for  Fundamentalisms:  The  Dynamic  Character  of 
Movements”, Contemporany Sociology, Vol. 25, No. 1, 1996, pàgines 55‐57. 
246  D.  Zadra  en  el  capítol  6  de M.  E. Marty  i  R.  S.  Appleby,  “Accounting  for  Fundamentalisms:  The 
Dynamic Character of Movements”,  The University of Chicago Press, 1994. 
247 J. Garver, op. cit.  
248 S. Gerami, op. cit. 
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Els punts clau 

Garver enumera els que diu que Giussani explicita com a punts clau en l’educació249. En primer 

lloc, Garver diu que Giussani proposa que  l’educació estigui orientada cap al que ell descriu 

com l’experiència amb la realitat total; en segon lloc, constata que Giussani respecta la tradició 

com una precondició necessària per a possibilitar  l’educació, perquè només des del punt de 

partida de cada persona, la seva família, la seva cultura i el seu entorn social algú pot mirar a la 

cara la realitat i comprometre‐s’hi d’una forma verídica. En tercer lloc, Garver diu que Giussani 

suggereix que la comunitat cristiana fa un rol imprescindible en l’educació, proveint un entorn 

eclesial en les relacions i les accions. Finalment, Garver diu que Giussani creu que el professor 

és una figura clau per a mostrar coherència amb una certa autoritat, sense que aquesta sembli 

externa o imposada a l’educand.  

Garver exposa que tots aquests punts porten de forma inevitable cap al fet que educar és un 

risc  de  forma  inherent,  perquè  afecta  la  llibertat  de  l’alumne,  demanant‐li  que  verifiqui  el 

contingut  de  tot  allò  que  se  li  ensenya  a  través  de  l’experiència  de  la  realitat250,  llavors 

l’educació  implica necessàriament una crítica. Garver cita a diversos pensadors postmoderns, 

com  Gadamer  o  Hauerwas,  ja  han  posat  l’accent  en  com  estem  de  condicionats  per  les 

comunitats i les narratives particulars, que informen de la nostra experiència del món; alhora, 

però,  estar  influïts  per  aquestes  tradicions  és  absolutament  necessari  per  al  coneixement 

d’alguna cosa251.  

Dificultats de comprensió dels conceptes 

Garver veu alguns possibles problemes terminològics o potser dificultats teòriques amb el que 

diu Giussani al respecte de  l’educació252. En primer lloc, els termes ‘experiència’ i ‘verificació’, 

que Garver diu que poden portar a la confusió, especialment en determinats contextos, on les 

tendències  de  la  filosofia  americana253  centrades  en  el  pragmatisme,  la  subjectivitat  i  el 

positivisme  són predominants.  En  aquest  context,  diu Garver,  el  terme  ‘experiència’  es  pot 

comprendre massa fàcilment com ‘la meva pròpia experiència personal’, i el terme ‘verificació’ 

pot prendre un  to empirista, com  si es  tractés d’ordenar  i classificar dades que  són  resultat 

d’experiments.  Garver,  però,  veu  en  Giussani  un  significat  més  precartesià,  no  limitat  a 

l’horitzó del subjecte  individual, sinó situat en accions, esdeveniment,  la comunitat, el diàleg, 

on  la  realitat  es  pot  trobar  de  veritat,  en  successos  que  són  tant  ètics  i  estètics  com 

epistemològics.  

Dificultats d’aplicació 

D’altra  banda, més  lluny  de  la  dificultat  teòrica,  i més  a  prop  de  les  dificultats  pràctiques. 

Garver diu que  les universitats actuals254 no  funcionen  com el mètode educatiu de Giussani 

proposa255. Diu que els alumnes no estan preparats pel nivell de treball que se’ls demana, i que 

l’elevada  càrrega  que  porta  cada  un  dels  professors  impedeix  aconseguir  l’abast  que  un  es 

proposa a  inici de curs. Garver diu que es dedica massa temps de classe a aconseguir que els 
                                                            
249 J. Garver, op. cit. 
250 Ibid.  
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Cal pensar que J. Garver és professor a La Salle University a Filadèlfia. 
254 J. Garver, op. cit.  
255 L. Giussani, “Educar es un riesgo”.  
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alumnes tinguin les habilitats acadèmiques bàsiques, la resta d’habilitats resten apartades per 

prioritats  curriculars.  Garver  constata  que  la  proliferació  dels  professors  adjunts  i  la  gran 

càrrega  administrativa  que  han  de  suportar  els  docents  aparten  la  voluntat  de  cultivar  la 

comunitat. D’altra banda, Garver diu que les universitats, fins i tot les catòliques, no ofereixen 

en  general  el  respecte  per  la  tradició256  que  Giussani  demana257.  El  problema  és  l’elevada 

fragmentació258  de  la  universitat  moderna,  on  les  creences  i  les  tradicions  particulars 

transmeses en una classe poden ser contradites en una altra assignatura259. Els alumnes reben 

missatges contradictoris i mesclats, i no tenen les eines i la estabilitat per a discriminar on és la 

veritat. No cal dir, que tal  i com també comenta Giussani260,  l’escepticisme  i el relativisme hi 

són presents. La dificultat és més evident quan la pretensió cristiana és tan sols una pretensió 

més  enmig  de  totes  les  altres;  això  és  especialment  crític  quan  acaba  amb  una  competició 

ideològica  en  el  context  d’una  raó  universal  liberal,  apartant  la  importància  de  la  veritat 

enfront del regne de l’individual, del privat, del moral261.  

Garver  diu  que  és  complicat  forjar  la  comunitat  que  demana  Giussani262.  Les  relacions 

interpersonals entre professors  i alumnes, el diàleg  i  l’amistat,  tot això amb el  suport d’una 

comunitat  educativa  més  gran,  és  realment  difícil  d’aconseguir263,  tot  i  que  a  vegades 

ocasionalment succeeix. Garver explica que els professors hi poden posar de la seva part, però 

sense un suport explícit per part de  la  institució, difícilment  tindrà èxit. Malgrat això, Garver 

reconeix el valor de la proposta de Giussani especialment per la seva contribució a posar sobre 

la taula el fet educatiu en sentit ampli.  

Crítica a l’autoritat 

Finalment,  Zadra  en  la  seva  descripció  de  la  dinàmica  del  moviment  de  Comunió  i 

Alliberament264 diu que en realitat, Giussani no busca el compromís amb  la modernitat en el 

seu mètode  educatiu,  sinó que busca  la  confrontació. També  fa  crítica del  fet que Giussani 

consideri que l’autoritat religiosa sigui un element fonamental de la condició humana, perquè 

es tracta d’un principi que  fa que  la qualitat moral de  la  llibertat humana sigui  jutjable. Això 

afecta directament al concepte de poder, segons Zadra, tant des del punt de vista  individual 

com social. Segons Zadra, en  l’educació de Giussani,  la sensibilitat religiosa o el sentit religiós 

té autoritat sobre la raó o sobre el desig.  

Zadra diu que Giussani pensa d’una forma complexa i ambigua sobretot des del punt de vista 

del seu discurs polític i religiós265. Per una banda, el caràcter espiritual i teològic són una font 

clara de força per al moviment de CL; es parla de reconstruir la societat a través de disposar de 

persones  educades  que  treballin  per  l’ordre  polític  i  cultural.  De  la  proposta  de  Giussani 

                                                            
256 J. Garver, “Taking a Risk”.  
257 L. Giussani, op. cit., pàg. 64.  
258 S. Hauerwas, op. cit. 
259 J. Garver, op. cit.  
260 L. Giussani, op. cit., pàg. 71.   
261 J. Garver, op. cit.  
262 L. Giussani, op. cit., pàg. 50.  
263 J. Garver, op. cit.  
264  D.  Zadra  en  el  capítol  6  de M.  E. Marty  i  R.  S.  Appleby,  “Accounting  for  Fundamentalisms:  The 
Dynamic Character of Movements”, pàg. 124‐148. 
265 Ibid. 
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s’entén que l’estat es faria petit en relació a la religió, puix que aquesta segona aprofitaria una 

instrumentalització de  la  cultura. Però d’altra banda,  la  retòrica associada a  les paraules de 

Giussani semblen voler recordar la posició passada de l’Església respecte al poder polític. Zadra 

diu  que malgrat  els membres  de  CL  són  educats  per  refer  la  seva  societat,  en  realitat  són 

canviats per aquesta mateixa societat en la que viuen.  
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4. Conclusions 
Educar als  joves en  la responsabilitat  i  la  llibertat és vital a dia d’avui. El sistema educatiu del 

nostre país té ferides greus i que són difícilment guaribles en els seus diversos fronts: cada cop 

desapareixen més els subjectes educadors – pares, mestres ‐, la legislació vigent no facilita que 

les  realitats  socials  inquietes  facin  una  aposta  per  l’educació  i  per  últim  però  no  menys 

important, el nihilisme  i el  relativisme  imperant  a  la  societat dificulten encara més  aquesta 

tasca.  

L’escola  comprensiva  o  paternalista,  ajudada  pel  domini  pedagògic  de  les  versions 

modernitzades de les tesis de Rousseau, ha reorientat les bases educatives del nostre país. El 

constructivisme  afirma  al  nen  com  a  figura  autònoma,  i  sembla  que  l’educació  consisteixi 

només en donar‐li els instruments.  

4.1. El mètode 
Com a cas particular del mètode, cal exposar  la primacia de  l’autonomia en  l’educació d’avui. 

Justificats  amb  el  mite  del  nen  creador,  s’ha  abandonat  la  postura  d’autoritat  i  de 

responsabilitat per diluir‐la entre  l’alumnat, actitud profundament antidemòcrata, perquè es 

deixen els nens a mercè del més fort. L’escola està centrada en el nen, no en l’educació, amb la 

justificació que així el nen no està reprimit per l’estructura escolar, però en canvi, per falta de 

referents i de l’autoritat, cada dia hi ha més nens amb por d’anar a l’escola. Cal tenir clar que la 

presència de l’educador és una defensa contra l’acció d’alguns nens sobre els altres. Davant de 

l’absència  de  l’autoritat  de  l’educador,  emergeixen  els  autoritarismes  dels  nens  sobre  els 

altres.  

La visió de l’autoritat de Giussani permet donar una passa més endavant pel que fa a l’excessiu 

paternalisme amb que són educats els joves d’avui. Tant pares com mestres alleugen les seves 

consciències obviant l’ús de l’autoritat, on els pares probablement responen a un sentiment de 

culpabilitat per  la poca atenció que els presten als seus fills pel poc temps del que disposen. 

Giussani, en canvi, fixa la importància d’aquesta autoritat dient que no depèn estrictament del 

temps que s’hi pot dedicar, sinó que el  jove percebrà que una persona té autoritat quan s’hi 

pugui emmirallar, quan l’ajudi a créixer. Anima en aquest sentit a no tenir por d’aquesta figura, 

i afirma que es tracta de quelcom positiu per al creixement i l’educació dels joves.  

S’ha confós l’educació en llibertat amb la llibertat de currículum, en alguna ocasió sembla que, 

a  mercè  del  que  se’ls  fa  estudiar,  se’ls  convidi  a  la  mandra  intel∙lectual  i  sentimental. 

L’educació en llibertat només és possible si els alumnes reflexionen sobre els seus propis actes, 

i això només és possible amb una comprensió i un judici clar sobre la realitat. Si els pares o els 

mestres no tenen les conviccions clares sobre com han d’educar, els educands són els primers 

que ho perceben. S’ha perdut la maduració psíquica de l’educand com a pas intermedi entre la 

vida  familiar  i  la vida social, per a avançar en el seu procés natural de socialització. Els nous 

sistemes pedagògics ajuden a que l’ambient de casa i el de l’escola es confongui, i dificulta així 

la seva distinció i, per tant, l’avanç del nen. 

Avui dia  les aules s’han convertit més en una trinxera que en un  lloc d’aprenentatge, segons 

descriuen molts  professors,  especialment  d’educació  secundària.  Com  a  resposta  a  aquests 

problemes, des del organismes competents s’ha promogut més el mètode  i el model que no 
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pas la figura del professor o mestre. En realitat, la didàctica ha deixat de banda la humanitat de 

l’educació per deixar pas a una exposició científico‐tècnica acurada dels coneixements. 

4.2. Educador i educand 
I  precisament  el  fet  d’educar  en  llibertat  és  un  dels  fets  més  necessaris  a  dia  d’avui,  i 

probablement  dels més  desconeguts  en  essència.  Si  no  s’entén  l’educació  com  un  camí  de 

verificació  de  la  tradició,  que  comparteixen  educador  i  educand,  amb  una  implicació  i  un 

compromís clar per part de  tots dos, és molt difícil viure  fins al  fons el procés educatiu. Un 

educador que doni una proposta clara al seu educand, que li causi autoritat i per tant, adhesió 

per  part  de  l’educand  a  la  proposta.  Una  descripció  clara  de  la  tradició,  llesta  per  a  ser 

verificada al  llarg d’un camí vital que és  l’educació, posant per davant de  tot  la  fidelitat a  la 

realitat, essent aquesta la única via de verificació. Tot allò que s’aprèn és degut a quelcom que 

succeeix, i sense una observació acurada de la realitat no existeix l’aprenentatge.  

L’educador ha de  fer participar a  l’educand de  la  seva experiència, no es  tracta de mostrar 

habilitats o  intel∙ligència, es  tracta de mostrar  la  vida. És per això que  l’autoritat es dóna a 

l’educador per a que acompanyi la vida dels altres homes. I en aquest sentit, és imprescindible 

la participació de l’educand en el seu propi procés educatiu. El diàleg és l’eina fonamental d’ús 

educatiu entre educador i educand. Però aquest diàleg només és possible dins de la llibertat, si 

aquesta no hi fos, apareixeria el monòleg o faltaria la fidelitat a la realitat.  

D’aquesta  forma  s’arriba  a  assumir  el  risc  que  suposa  l’educació;  just  en  el  centre  de  la 

llibertat, en el punt àlgid de l’experiència educativa, apareix el risc, que és el moment d’afirmar 

el ser. És precisament aquí on Giussani s’enfronta a la despersonalització aguda de l’escola que 

es  viu  a  dia  d’avui.  I  és  que  només  exposant‐se  l’educador  aconsegueix  comunicar‐se  a  sí 

mateix, ser testimoni. I és així com el risc està en el cor de  l’educador  i en tots els seus actes 

educatius.  L’educador  es  mou  per  un  afecte  cap  a  l’altre  sense  pretensió,  assumint  una 

responsabilitat  cap a quelcom més gran que ell mateix,  la  construcció d’una  societat. Per a 

sostenir  tota  aquesta  càrrega,  és  imprescindible  l’existència  d’una  comunitat  al  voltant  de 

l’educador i del fenomen educatiu.  

4.3. Comparativa entre països 
Finalment, cal dir que  fent estudis seriosos comparatius entre diferents països, es comprova 

que  els mètodes  educatius  que  es  basen  en  l’autoritat  i  en  la memorització  obtenen molt 

millors  resultats. Però per dissimular els  fracassos en aprenentatge de  les escoles del nostre 

país, la postura de l’autoritat competent fins al dia d’avui ha estat fer més senzills els exàmens 

comuns,  per  exemple,  la  selectivitat,  i  pretendre  que  aquest  procés  d’immaduresa  de 

l’educació arribi fins a la Universitat.  

Els  conceptes bàsics que  l’escola  antigament prioritzava,  com  el  concepte de narració, o  el 

d’història,  s’han  vist  apartats  per  motius  especialment  ideològics.  La  narració  ha  estat 

substituïda per la informació. A dia d’avui no té cap importància el coneixement i la valoració 

de grans obres de  la  literatura clàssica, que mostren amb  tanta  força  la humanitat dels seus 

personatges. Avui  dia  és  habitual  que  es  justifiqui  l’aprenentatge  de  les  capacitats  socials  i 

intel∙lectuals sense que es revesteixi de coneixements. El descens de  les capacitats  lectores  i 
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de comprensió és un autèntic  risc per al  futur de  la  societat, que els  joves ni comprenen ni 

valoren.  

4.4. Aplicabilitat i actualitat del mètode 
Giussani,  en  canvi, proposa una  transmissió de  coneixements basada  en  la  verificació de  la 

tradició i en l’afecte real per tot allò que s’ensenya, per a acompanyar a l’alumne en la recerca 

de  la veritat a través dels coneixements  i de  la observació acurada del seu entorn, de  la seva 

realitat. Giussani defensa l’afecte a la realitat com a única via per a aconseguir la certesa, i per 

tant, el coneixement.  

El mètode  de Giussani, malgrat  gestat  en  un  entorn  catòlic,  parteix  de  l’home  i  de  la  seva 

necessitat  antropològica  de  respostes,  per  tant,  té  un  espectre  suficientment  ampli  per 

superar  les  fronteres religioses o  laiques. L’home, de qualsevol condició o creença, necessita 

de certeses per a créixer i per a ser educat, i també necessita de companyia per a la seva vida. 

És per això que el mètode educatiu de Giussani té un caràcter universal, perquè només respon 

a  les  necessitats  constitutives  de  l’home.  Per  posar  un  exemple  concret,  algunes  de  les 

materialitzacions del mètode de Giussani  s’estan  aplicant  a dia d’avui  en  escoles  totalment 

laiques, però que després de  realitzar un estudi exhaustiu de  les necessitats educatives dels 

seus infants i joves, han vist que tenen una profunda mancança d’acompanyament per al seu 

creixement.  

Com a síntesi del treball i també de les conclusions del mateix, la proposta de Giussani demana 

de  forma  explícita  una  implicació  vital  per  part  dels  educadors,  tant  si  aquests  són  pares, 

germans, mestres, o qualsevol dels altres rols possibles. Posar la pròpia vida sobre la taula per 

a poder acompanyar del tot al nen o al jove que tenen davant. Des del punt de vista familiar, 

suposa un compromís ferm amb el destí del fill en relació al compromís per a  la pròpia vida. 

Des del punt de vista escolar, una vocació educativa ferma, oberta al món  i a  la recerca de  la 

veritat, i amb una profunda implicació vital en primera persona. Només l’experiència vital del 

nen  o  del  jove,  acompanyada  per  una  figura  que  respongui  a  l’autoritat,  podrà  ajudar‐lo  a 

avançar en el reconeixement del seu propi jo i en el traçar del seu destí.  
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Annex A 
 

En  aquest  annex  es  transcriu  l’entrevista  a  Juan  Ramón De  la  Serna,  director  del  Colegio 

Internacional J. H. Newman (www.colegionewman.org).  

1. ¿De dónde nació el deseo de construir un colegio donde se educa con el método propuesto 

por L. Giussani?  

[JRS]  De  la  experiencia  de  verificar  que  la  educación  que  habíamos  recibido  era  la  más 

adecuada a  las exigencias de  razón  y  libertad que  tiene  todo hombre. Comprobábamos que 

nuestra  unidad  era más  sólida  y  fecunda  que  ninguna  otra,  que  era  capaz  de  afrontar  las 

preguntas y los desafíos de los jóvenes y que tenía una capacidad de proponer iniciativas y de 

adecuarse a las necesidades  de éstos espectacular. 

2.   Hoy  en día  aparecen  en  los medios de  comunicación muchas dificultades  educativas  en 

nuestro entorno, que  llevan a pensar que  la educación de  los  jóvenes está escapando de  las 

manos de padres, maestros y profesores.  

‐ El desinterés por  la enseñanza es creciente cada día en  los  jóvenes. ¿Cómo motivan a   sus 

alumnos para que tengan interés en aprender? 

[JRS] De forma sintética son dos  los aspectos  imprescindibles en un maestro. Que ame  lo que 

está enseñando, que esté apasionado con su asignatura porque tiene que ver con el resto de 

las cosas y del mundo. Aprender es conocer cómo está hecha la realidad y esto es apasionante. 

Y  segundo que quiera  los alumnos; que  estime, que  le  importe  la  vida de  sus alumnos. Con 

estas dos columnas se puede educar y acompañar en la aventura fascinante del conocimiento. 

‐ Son cada vez mas frecuentes los enfrentamientos entre la autoridad y los jóvenes. ¿Cómo se 

desarrolla  la  relación  maestro‐alumno  en  su  colegio  para  que  el  alumno  reconozca  la 

autoridad?  

[JRS] La autoridad es una cuestión moral. De  reconocimiento de una “autoritas”, de que hay 

otra persona que sabe más que tú, que entiende más que tú, que te quiere incluso más que tú 

mismo y que está dispuesto a ponerse a tu lado para acompañarte en tu construcción. 

El problema no es de mantener unas reglas de comportamiento o de r4espeto, la cuestión es si 

el  adulto  tiene  algo  atractivo  que  proponer  para  la  vida.  Si  tiene  una  hipótesis  válida  que 

merezca la pena verificar en la propia vida. Si es así el adulto tiene autoridad y el joven no tiene 

problemas en reconocerlo, porque se siente desafiado a ser él mismo. 

‐  Los  jóvenes  viven más  pendientes  de  priorizar  los  sentimientos  y  las  emociones  frente  la 

razón. ¿Cómo les acompañan a realizar los juicios necesarios para el aprendizaje? 



La novetat educativa del concepte d’experiència en Giussani 
Una possibilitat de superació de la crisi educativa actual 

 

Rosa Ma Alsina Pagès 

52 

[JRS] Estando a su lado y ejemplificando personalmente lo que sucede delante de nosotros.  La 

claves  es  juzgar  no  sólo  las  cuestiones  personales  sino  la  vida  común  y  social  de  todas  las 

realidades que estudian del pasado o afrontan en el presente. 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad educativa que afronta el colegio en la actualidad?  

[JRS] La debilidad  individual que  se ha  favorecido desde el mundo adulto, un mundo que ha 

renunciado a educar, que no tiene certezas y que genera un individuo aislado e indefenso. 

4.  Al salir de la escuela, ¿qué rasgos distintivos tienen sus alumnos? 

[JRS] El interés por las cosas y por la vida. El deseo irrenunciable a la verdad y a la belleza. La 

pasión por no dejarse diluir en  la masa y una  indomable exigencia de  libertad. Y diría  sobre 

principalmente el amor a preguntarse por todo. 

5.  Una de las críticas al método educativo de L. Giussani por parte de algunos educadores es la 

dificultad de conseguir una compañía real para el profesor, entendiendo esta compañía como 

la  existencia  de  una  comunidad  educativa  “utópica”.  ¿Cómo  se  vive  esta  dificultad  en  el 

colegio?  

[JRS] No entiendo del todo. Algo es utópico cuando no es real, cuando lo que predomina es una 

imagen o un proyecto. La comunidad educativa se construye sobre  los datos  reales, sobre  la 

evidencia de  lo que ya existe que es capaz de dilatarse y de hacerse cada día más fecundo. Si 

esto existe la crítico es ideológica, mientras que la experiencia es algo vivo y real. 

6. ¿Qué valoración hace de los resultados de la tarea educativa del colegio en todo este tiempo 

de  funcionamiento? ¿Existe algún  ranking en que hayan aparecido en el poco  tiempo de  su 

existencia? 

[JRS] Muy satisfactorio. Por la construcción de cada persona individual.  

Existen algunos ranking genéricos (pruebas de la CAM, Selectividad, programa de bilingüismo, 

nº  de  aprobados  y  calificaciones  obtenidas  en  diferentes  asignaturas,  etc.)  Todos  ellos 

notables, pero para mí muy relativos e insuficientes. ¿Dónde se evalúa a un alumno que nadie 

daba un duro por él, que estaba solo en la vida, que era carne de “fracaso escolar” y que se ha 

logrado  que  acabe  la  ESO,  que  esté  cursando  un  Ciclo  Formativo  y  que  tenga  trabajo, 

haciéndose ya un hombre? 

7.  ¿Dispone  de datos  comparativos  con otros  centros que  permitan  afirmar que  el método 

educativo  propuesto  por  L.  Giussani  puede  afrontar  la  emergencia  educativa  en  mejores 

condiciones que otras propuestas? 

[JRS] No  existen  datos  comparativos  que  puedan  desvelar  esta  afirmación.  Se  puede  ver  en 

acción el clima escolar, se puede ver en acción a cada persona en el ámbito universitario, por 

ejemplo,  se puede  ver  en acción  cómo  se desarrollan  iniciativas  libres  entre  los alumnos,  se 

puede ver en acción  los contenidos académicos y  las actividades que se realizan, ahora bien, 

comparativa con otros centro ¿? Sinceramente, no. 
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Dentro de un tiempo se podrá identificar un tipo human, de estudiante y de alumno en medio 

de la “polis”. 

8.  ¿Cree que  la propuesta  educativa que Vdes. hacen  en  su  colegio  es  también  válida para 

familias no creyentes? ¿Por qué? 

[JRS] Por supuesto. Casi diría que preferentemente. Es válida para cualquier persona, porque 

educar  no  es  adoctrinar,  ni  instruir.  Educar  es  favorecer  que  lo  humano  se  exprese,  que  se 

construya  cada  persona  según  su  única  e  irrepetible  personalidad.  Esto  es  apasionante  y 

posible para todos. 

Toda persona es educable, y toda persona está hecha para la verdad, la belleza, la libertad y el 

bien. Educar es acompañar a otro hombre en el camino hacia su felicidad. No es meter nada 

dentro de la persona, es facilitar que salga lo que ella ya es en su origen.  
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Annex B 
 

En aquest annex es transcriu  l’entrevista amb Angel Mel, director del Colegio  Internacional 

Kolbe (www.colegiokolbe.com).  

1.       ¿De  dónde  nació  el  deseo  de  construir  un  colegio  donde  se  educa  con  el  método 

propuesto por L. Giussani?    

[AM] En aquellas fechas (marzo de 1998) teníamos la necesidad de llevar a nuestros hijos a un 

buen colegio. Tras un par de meses de gran debate entre un grupo de amigos de decidimos 

comenzar  la  aventura  de  crear  un  colegio.  El  deseo  de  construir  un  colegio  coincide  con  el 

deseo de educar que es  la tarea de  la vida. Para nosotros D.Giussani era un gran educador  lo 

cual significaba una pasión por la persona que tenía delante con unos ojos que penetraban y te 

miraban hasta el fondo; una provocación permanente a tu libertad y a tu razón. De él lo hemos 

aprendido todo. 

2.       Hoy en día aparecen en  los medios de comunicación muchas dificultades educativas en 

nuestro entorno, que  llevan a pensar que  la educación de  los  jóvenes está escapando de  las 

manos de padres, maestros y profesores.  

‐ El desinterés por  la enseñanza es creciente cada día en  los  jóvenes. ¿Cómo motivan a   sus 

alumnos para que tengan interés en aprender?   

[AM]  No  hay  alternativa:  solo  una  la  propuesta  de  un  adulto,  el  maestro,  que  tiene  una 

hipótesis  de  significado  de  la  realidad  que  tenemos  permite  al  alumno  hacer  un  camino.  El 

atractivo de alguien que despierta un interés por tu propia persona y por toda la realidad. Esto 

se hace a  través del estudio de  las materias haciendo ver  la  relación que éstas  tienen con el 

alumno. 

‐ Son cada vez mas frecuentes los enfrentamientos entre la autoridad y los jóvenes. ¿Cómo se 

desarrolla  la  relación  maestro‐alumno  en  su  colegio  para  que  el  alumno  reconozca  la 

autoridad?   

[AM] Resolver este problema está dentro del propio método educativo: un profesor que vive 

apasionadamente  la  vida  y  que  la  transmite  en  clase  difícilmente  deja  impasible  al  que  le 

escucha. Mueve,  provoca,…Alguien  así  goza  de  una  autoridad moral  no  impositiva  que  es 

imprescindible para educar. El problema de  la disciplina  se  reduce a esto. Es  verdad, que  la 

libertad del alumno se puede mover en un sentido u otro pero eso es un problema del alumno. 

Son dos  libertades que se mueven:  la del profesor y  la del alumno y cada uno debe hacer su 

trabajo. 

‐  Los  jóvenes  viven más  pendientes  de  priorizar  los  sentimientos  y  las  emociones  frente  la 

razón. ¿Cómo les acompañan a realizar los juicios necesarios para el aprendizaje?   
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[AM] No hay conocimiento sin experiencia. Es decir, sin llegar hasta el fondo del significado que 

tiene la realidad que tengo delante. El uso efectivo de la razón que juzga los sentimientos que 

las cosas producen es un trabajo esencial del proceso educativo. Juzgar la realidad, los hechos 

teniendo  en  cuenta  todos  los  aspectos  que  están  presentes  en  el  problema.  Es  una  tarea 

apasionante  que  va  desde  la  comprensión  y  resolución  de  un  problema matemático  a  los 

problemas existenciales de la persona más importantes. 

3.       ¿Cuál es la mayor dificultad educativa que afronta el colegio en la actualidad?   

[AM] Sin duda ninguna que mantener  la misma  tensión educativa en  los adultos que en  los 

niños. El problema es el mismo. El profesor que  crea  saberlo ya  todo  tiene un problema. En 

primer  lugar  nosotros  debemos  seguir  siendo  educados  para  poder  educar.  Mantener  la 

tensión pro el ideal, por el que merece la pena vivir a través de las cosas que en un colegio se 

hace resulta imprescindible. No podemos ser meros trasmisores de conocimientos: los alumnos, 

como nosotros, necesitamos seguir haciendo nuestro recorrido como hombres. 

4.       Al salir de la escuela, ¿qué rasgos distintivos tienen sus alumnos?   

[AM] Se pueden decir muchas  cosas pero  sintéticamente nos gustaría que nuestros alumnos 

fueran hombres: conscientes de su dignidad  infinita, siempre en  tensión por  las cosas, con  la 

pregunta viva por la realidad. Nos gustaría que fueran haciendo la experiencia de “compararlo 

todo con sus exigencias de felicidad, justicia, bien, bondad y que se queden con lo mejor”. Esta 

dinámica les llevará en el tiempo a dar a otros lo que han encontrado para sí. 

5.       Una de las críticas al método educativo de L. Giussani por parte de algunos educadores es 

la  dificultad  de  conseguir  una  compañía  real  para  el  profesor,  entendiendo  esta  compañía 

como la existencia de una comunidad educativa “utópica”. ¿Cómo se vive esta dificultad en el 

colegio?   

[AM]  La  preocupación  por  la  persona  que  en  el  colegio  existe  no  se  puede  separar  de  la 

preocupación por su trabajo. La mejor ayuda que podemos hacer a un trabajador, sea profesor 

o el bedel del colegio, es hacerle comprender la importancia de un trabajo bien hecho. Parece 

banal pero un hombre consciente del valor de su trabajo es un generador de una experiencia 

comunitaria  porque  trasmite  su  pasión  por  las  cosas  y  por  la  realidad.  Esto  genera  una 

comunidad. 

6.       ¿Qué  valoración hace de  los  resultados de  la  tarea  educativa del  colegio  en  todo  este 

tiempo de funcionamiento? ¿Existe algún ranking en que hayan aparecido en el poco tiempo 

de su existencia?   

[AM] El  colegio  sale bien valorado en  los  rankings pero esto no es un  factor definitivo de  la 

experiencia educativa que hacemos. Hay “cincos” que valen como “dieces” y viceversa. Todo 

debe  ser  juzgado  a  la  luz  del  tipo  de  alumno  que  sale  del  colegio  como  he  explicado 

anteriormente. 

7.    ¿Dispone de datos  comparativos  con otros  centros que permitan afirmar que el método 

educativo  propuesto  por  L.  Giussani  puede  afrontar  la  emergencia  educativa  en  mejores 

condiciones que otras propuestas?   
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[AM] Ya  lo he respondido en  la pregunta anterior. Salir por encima de  los ratios de  la CAM es 

relativamente  sencillo  o  que  nuestros  alumnos  aprueben  la  selectividad  no  supone  un 

particular problema. Que nuestros alumnos tengan el perfil que deseamos cuando acaban en 

2º  de  bachillerato  es  otra  cosa. Desgraciadamente  estos  rankings  no  se  pueden  conocer  en 

detalle.  

8.  ¿Cree que  la propuesta educativa que Udes. hacen en  su  colegio es  también válida para 

familias no creyentes? ¿Por qué?   

[AM]  Absolutamente  cierto.  Una  vez  hablaba  con  un  amigo  y  padre  del  colegio  que  se 

consideraba declaradamente ateo. Estábamos en el patio central, en  la  fiesta del Open Day. 

Una señora interesada en el colegio se nos acercó y dirigiéndose a mí me preguntó por qué yo 

decía que el  colegio era católico. De  repente mi amigo me dijo “¿puedo contestar yo a esta 

señora?” Le respondí que tenía tanto derecho como yo. El respondió: “Mire señora yo no soy 

católico pero le puedo asegurar que como yo he sido acogido personalmente en este colegio y 

cómo han sido acogidos mis hijos no lo he encontrado en ningún sitio”. Le dije a la señora que 

no tenía yo nada más que añadir. Estaba dicho todo. 

 


