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REMEI ARNAUS I MORRAl 
La mediació a I'educació' 

L'amor a la relació em va portar a estimar ['educació. No hi ha educació 
sense una practica de re!ació. I aquesta practica de reJació per a que 
fructifiqUi, necessita que les criatures humanes que entren en reJació es 
deixin transformar, com diu Milagros Rivera, per la propia reJació, pero 
sense que cap de les dues parts quedi redu'ida, negada. Aquesta 
transformació que es dóna en relació, la possibilita ¡'art de la mediació. 
La negació de ['altraJaltre, la negació de la substancia del que una o un 
és, ocorre quan I'amor, que és disponibilitat a I'acollida de I'altra/ 
altre perque sí, queda avortat i així [a mediació queda paralitzada o 
cancel. lada. 

L'amor com a mediador de la relació educativa és el fil que vul! 
desplegar. Per mi, la mediació és un art finíssim, dellcat i preciós que es 
dóna en la relació. És aquest art el que possibilita I'educació que es 
dóna inseparablement de I'amor a la relació perque sí. És el que permet 
deixar-se transformar en cada practica de relació educativa, perque en 
sí mateix, aquest amor entranya I'acceptació i el consentiment de la 
irreductibilitat de I'altre. 

Aquest és el sentit de recerca constant a ['aula amb les meves i els 
meus alumnes que estan estudiant, a la universitat, per a ser educado
res i educadors socials: fer circular una mediació amorosa a I'aula; fer 
circular una disponiblitat d'acollida a alió que som, a alió de singular i 
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d'original que aportem, significat j atravessat per I'experiencia concreta 
de la diferencia sexual: ser dona o ser ha me. J des d'aquí, acollir les 
paraules, els sabers i els gests que intercanviem per a que possibilitin 
un encontre fructífero A I'aula, sento que la mediació fructifica quan fa 
germinar ¡generar pensament i coneixement de la practica educativcl, 
perque percebo que aporta nova !lum que pot ser guia en cada una i en 
cada un des de sí, per a la seva futura practica professional. Aquest és 
el sentit que m'orienta en la seva formació. 

És I'amor a la relació, com deia, que m'ha fet disponible per desplegar
me amb més ¡¡¡bertat, ¡ per posar-me en joc amb el que sóc a les 
classes. He pres consciencia que puc ter-ha perque em sento autoritza
da per una relació potent de dones amb sentit lliure de la seva diferen
cia sexual, amb un sentit lliure de la seva diferencia de ser dones i de la 
riquesa que aquesta diferencia senyala. Així és com he pogut desplar;ar 
el que m'allunya de mi, del meu desig, i m'allunya del que sento alie 
perque em pot portar a instrumentalitzar les relacions a ¡'aula. Moltes 
dones m'han ensenyat que em puc fiar i escoltar la capacitat que té HI 
cos femení per fer-se disponible a I'aco!lida de I'altre. El nostre cos té, 
com diu Milagros Rivera, la capacitat de ser dos. És aquesta capacitat 
de mediació que té el cos femení que desitjo posar en joc a les classes, 
per a que entri amb mi a I'aula el que sóc i així ho reconeguin també les 
alumnes d'elles mateixes, i els alumnes la reconeguin com una riquesa 
femenina a resguardar i de la qua! tant han apres -encara que ha 
oblidin massa vegades- i de la qual poden continuar aprenent perque 
és una riquesa que també ells I'han rebut i I'han apres de cada mare en 
tenir-ne cura. 

Aquesta capacitat mediadora és una riquesa fonamental que sustenta 
tata educació des que neixem i ens acull la nostra mareo Sense la 
mediació oberta a l'acollida de I'alterjtat no hi ha res, només pot ocupar 
aquest espai: les trames del poder, la mala!tia, la mort, la bogeria ... el 
tora de sí. 

Agraiexo les dones que són mestres per mi de lIibertat femenina;2 una 
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lIibertat que en relació d'unes amb altres hem anat fent circular pel fet 
d'aco!!ir i autoritzar la paraula d'una dona en qui confieso Aquesta 
lIibertat, des de fa algun temps, entra amb mi a I'aula i la meya mediació 
educativa ha guanyat en obertura i llibertat. D'aquesta manera, la 
mediació de la meya paraula en primera persona desperta el desig de 
la paraula en primera persona d'elles i d'ells. Així, a més, [es alumnes 
comencen a ser mediadores entre elles i ells mentre poso en el centre 
de la relació, el reconeixement i la gratitud a qui comen9a a dir des de 
sí. 

Un exemple viu i que em sembla il.luminador del que estic explicant és 
quan la Nóelia, una alumna, explica a c!asse la seva incomoditat que li 
produIa el seu desig d'acompanyar al cine a una noia del centre 
d'acollida on f(~ia les practiques d'educadora, perque es pensava que 
aquesta actitud i desig seu trencava "la distancia óptima entre educado
ra i usuaria" de que tant els parlen algunes professores i professors. La 
Laura, una altra alumna, davant d'aquest comentari li va dir: 'Tu ho fas 
i et sents bé fent-t'ho i ha gaudeixes. És un moment en que tu estas per 
ella i ella esta per tu j a més comprens millor el que esta ocorrent, el que 
ella és ¡sen!. Crec que aquesta actitud esta abans del que esta bé ° 
malament, esta abans de ser educadora': 

Em va semblar molt Iúcid el que comentava la Laura, perque el que deia 
tocaya ¡'arrel de I'educació. La seva paraula era mediadora perque 
anava més enlla, trascendia la contingencia dotant-Ia de sentit, dotant
la d'aquest origen que toca la veritat d'alló que és la substancia de 
I'amor: la substancia de la disponibilitat de I'acollida perque sí. Jo, 
seguint el pas que havia donat la Laura, els podia oterir un pas més: ter 
del seu saber de I'experiencia, experiencia de saber. Els vaig explicar el 
que havia apres de M.-Milagros Rivera, seguint la filósofa María Zam
brano, quan diu que abans de I'ética, de la moral -abans del judic; del 
que esta bé o malament- hi ha I'estetica -que significa percepció- i que 
Milagros defineix com "/'art de la percepció viva i singular entre dues 
criatures vives': Aquesta percepció és una mesura vertadera que no es 
pot trobar en cap norma, regulació o lIeL., perque es troba en cada 
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criatura humana concreta que percep, com diu María Zambran02, "amb 
,la seva harmonía ínterior la harmonía del món". Aquesta és la mesura 
de I'art de la mediació de la relació que, fonamentalment, ensenya cada 
mare ·en cada circumstancia i complexitat· amb el seu art del tenir cura 
i amb el seu saber civilitzador·. L'art de la percepció atén a la intu'ició 
que no separa vida i coneixement. És I'art de mantenir viu el pensament 
arrelat a la vida, despres de la fantasía; despres i despullat de la 
imaginació que provoquen el judici de valor, la ideologia i les creences 
en abstracte desarrelades de I'origen que és ramor. 
Només la imaginació del poder i del control pot posar en el centre de la 
relació, com a mediació, la teoria abstracta, la confian9a en les estrate· 
gies didactiques, en la normativa, en la legislació, en els protocols de la 
relació, convertint·los en mediació falsament vertadera, quan sabem 
que no ho són. Perque la veritat de I'educació no és pot objectivar ni 
cosificar, la seva substancia no ho permet. Només pot acollir~se amb 
disponibilltat, deixant·te donar per I'altre amb la mesura de la confian9a. 

Clara Jourdan3 escriu aquest desequilibri tan delicat entre el poder-quan 
media la 10r¡;a.- i ¡'autootat -quan media la confian¡;a.·. Ella escriu: "La 
educación, el aprendizaje, etc., dependen de la autoridad que ejercemos y 
que alumnas y alumnos nos reconocen; el pasar al curso siguiente, el 
obtener un título de estudio, etc., dependen del poder que nos da la ley. 
Aquí está la palanca del desequilibrio a favor del poder. Ninguna ley puede 
damos autoridad: ésta se apoya en el deseo de aprender yen la confianza 
de las criaturas hacia las personas adultas, en nuestro amor por lo que 
enseñamos y en las ganas de enseñarlo, en nuestro deseo y capacidad de 
relacián con la gente joven, pero también en nuestra capacidad de despla
zar la mente del simbólico del poder que tiende a invadir estas relaciones". 

Que la mediació amorosa esta al costat de la confian9a i del reconeixe
ment d'autoritat, ho mostra el saber fer de moltes mestres -ho podem 
veure en les biografies que acaba de publicar la revista Cuadernos de 
Pedagogía-.4 Un saber fer que jo el percebo de la mestra del meu fm, 
Begoña Gónzalez4

, perque la seva pré.ctica educativa esta orientada 
per un sentit de relació no instrumental. També és un saber fer que 
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reconee en el mestratge de Milagros Montoya,5 professora de Secun~ 
daria, quan explica el sentit que ella ha buscat a I'espa! de tutories que 
fa amb joves, defugint j trascendint les regulacions i el desordre. Un 
desordre que massa sovint rodeja aquest espai en els instituts, en el 
professorat manté un forceiQ amb ('alumnat, pIe de recriminacions i 
amonestacions, instrumentalitzant així les relacions. Ella sap transfor
mar aquest espai i temps amb una mirada de lIum i d'intercanvi que 
acompanya la mediació oberta a ['alteritat que Ji dóna [a seva disponibi
litat d'acollida de ]'altre/altra perque sí, per amor al món, com fa poc ens 
deia Anna. M. Piussi.6 Milagros escriu: "Yo tenía deseos de encontrar~ 
me con mis alumnas y alumnos y ellos y ellas también de tener un 
tiempo para hablar de nuestras cosas, para aprender a escuchar, a 
valorarnos y queremos o incluso a reconocer los propios límites y 
fallos... La madurez y la relación del grupo hizo que supiéramos 
resolver muchos conflictos por el diálogo y sin necesidad de las famo~ 
sas "amonestaciones". 

És el desig de les alumnes i els alumnes, de les mestres i deis mestres, 
de la confianr;:a en la relació de disparitat entre adults i joves, entre 
adults i infants, que fa potents les relacions perque van desplar;:ant, poc 
a poc, la por a dir en primera persona. 

Aquesta por a dir des de sí, la percebo moltes vegades al comenr;:a H 

ment de les classes a la universitat, quan regne el silenci a I'aula o la 
seva disponibilitat a entrar en relació es retreu. Per a mi aquest silenci 
resguarda alguna cosa, resguarda el "més" que té cada criatura en 
néixer, el que la fa singular i original: la seva paraula des de sí que va 
acompanyada amb el seu nom propio El nom que va autoritzar la seva 
mare i que indica un 1I0c en el món. Algunes alumnes m'han expressat, 
més d'una vegada, que a les aules a la universitat i també a les de 
I'escola i a les de l'lnstitut, massa vegades, "alguna realitat important es 
deixa perdre".1 crec que és aquesta: el no donar un espa; aquest"més", 
el no resguardar el que aporta cada una i cada un amb el que és, 
perque tots i tates queden confusos en un alumne imaginar; neutre a 
qui s'ha arrencat la paraula dita en primera persona. Arrencant aquesta 
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paraula, des de I'arrel, s'arrenca la precedencia de la relació educativa, 
aquella que ens va possibilitar néixer i créixer ¡que és el fonament de [a 
civilització, perque esta al costat de la creació i la recreació de [a vida i 
aquest oblit avorta ['origen. 

Només el "més" que porta I'amor de la mediació educativa pot restituir 
aquest origen. Només la presencia i la percepció vives de la mestra i del 
mestre poden desplayar aquest emmudiment, per sortir a I'encontre de 
la nena, el nen, la noia, el noi encarnats amb la seves capacitats, els 
seus límits, els seus desitjos, les seves necessitats, el seu dolor, el seu 
desordre, la seva estimació ... És en la mediació amorosa on tenim la 
possibilitat de recrear, en la contingencia de la relació, la trascendencia 
primera de [a creació de la vida. Crec que no és per casualitat que 
siguem les dones que hagim tornat a repensar I'educació a [a lIum del 
que el nostre mateix cos ens indica, per gracia i com a do, la disponibi~ 
litat a ['acollida de la relació perque sí. La consciencia d'aquesta dispo~ 
nibilitat a acollir I'alteritat amb la mesura de la percepció, de I'atenció i 
de la relació sensata entre dones i entre dones i ha mes, pot fer~nos 
trabar la mediació adequada per acollir I'amor quan arriba, com també 
el desamor i el desordre que provoquen les diferents formes de violen~ 
cia que se'ns presenten. Ouan el desamor o el desordre que ens arriba 
es queda sense mediació possible, el cos emmalalteix com veurem en 
la pel.licula. Les dones hem de resguardar i vetllar el que ens conncec
ta amb alió fonamental, amb la substancia del que som que jo ha 
traduiexo, com he dit, amb disponibilitat i entrega perque I'amor i la 
relació amb I'altre/altra ens importen més. Una entrega necessaria per 
seguir inventant mediacions fructíferes inspirades en I'origen que són 
les que poden trasformar la practica de relació concreta, desplayant alió 
que ens ve donat i ens genera violencia, en amor al món. 

Notas: 

1. Ponencia presentada dins el Forum Mundial de les dones a la taula rodana 
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moderada per M.-Elisa Varela: "La mediació femenina" amb Luisa Muraro, Lia 
Cigarini i M. Milagros Rivera, Barcelona 2004. 

2. Com les dones amb qui compateixo aquesta 1aula. 

3. Citat per M. Milagros Rivera en Una cuestión de oído. De la historia de la 
estética de fa diferencia sexual. En Marta Beltran, Carmen Caballero, Montserrat 
Cabré, M. Milagros Rivera ¡ Ana Vargas, De dos en dos. Las prácticas de la 
creación y recreación de fa vida y de la convivencia humana. Madrid: Horas y 
HORAS, 2000, p. 103. 

4. "30 Retratos de Maestras. De la segunda república hasta nuestros días ff
, 

Cuadernos de Pedagogía, especial 30 años y CISSPRAXIS, S.S. Madrid, 2005, 
208 pp. 

5. En Educar en relación. I Foro de debate "Educar en relación". Serie Cuader~ 
nos de Educación no sexista, nº 6. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Instituto de la Mujer, Madrid, 1998, pp. 13-14. 

6. Aquest sentit, a part de la practica, és pot observar en el projecte educatiu de 
l'escola "El Roure" que ella i Cristóbal Gutiérrez dirigeixen. Begoña Gónza!ez; 
lambé ha ha escrit en e! seu artic!e "Aprender a vivir con el otro'pub!icat al 
Suplement per a mares í pares, de la revista "Día a día en el Roure", juny, 2004. 

7. En Educar en relación. 1 Foro de debate "Educar en relación". Serie Cuader
nos de Educación no sexista, n2 6. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Instituto de la Mujer, Madrid, 1998, p. 48 

8. En la trabada a Entredós de "La escuela de lo que está pasando". Madrid, 3 de 
juliol del 2004. 
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