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No em sembla que s'hagi de justificar el fet de destinar la monografia 
d'aquest primer número a la figura i I'obra de Paulo Freire. La inusual re
percussió a tots els ambits que ha tingut la seva estada recent a Catalun
ya, on ha rebut el nomenament de Doctor Honoris Causa per la Universi
tat de Barcelona, ha posat en relleu novament la importancia i la 
singularitat d'aquest gran educador. Per una banda, no sembla aventurat 
de considerar-lo com el més destacat pedagog encara viu; en certa mane
ra ve a ésser el que tanca tota una serie "pretecnologica" de grans pensa
dors sobre el fet educatiu. Per altra banda,la celebritat de Freire ha supe
rat amb escreix la frontera del mite. 

Les persones i els organismes de la Divisió de Ciencies de l'Educació 
han portat a terme una tasca efica<; i il.lusionada, a fi de convertir aquest 
homenatge en un enriquiment de la Universitat i de la seva societat. La 
Facultat de Pedagogia i I'E.U. de Formació del Professorat, no només 
han aprovat la pro posta coordinadament i unanimement, sinó que hi han 
posat també tots els recursos i tot I'entusiasme durant el procés. L'ICE ha 
organitzat un seminari d'aprofundiment de la seva obra. Els professors, el 
PAS i els estudiants han participat molt intensament en totes les activi
tats. A més, hi ha hagut una col.laboració estreta i estable dins la campan
ya popular "Freire a Catalunya" amb els moviments socioeducatius que 
apliquen aquí la seva metodologia. 

Ara, amb aquests treballs, volem contribuir a I'aven<; de la investigació 
en aquesta concepció teorico-practica de I'educació tan original i creativa. 
Hem evitat de reiterar els temes que ja es poden trobar a la literatura exis
tent, que és prou extensa. Queda fora d'aquest criteri la breu relació bibli
grafica, que s'ha afegit per a qui encara no s'hagi introdu·it directament en 
la seva obra. 

La conferencia de Freire, "La practica educativa", és inedita. La va pro
nunciar enmig del caliu d'un públic molt nombrós (participants i educadors 
deis centres d'adults, juntament amb professors i estudiants universitaris) 
que li va dedicar dotze aplaudiments -el darrer, d'un minut i disset se
gons. De I'exposició, n'apreciem una maduraciói adaptació als nous 
temps d'alguns elements de la seva teoria: cal destacar-ne la sistematiza
ció deis components de la practica educativa i les referencies a la seva 
metodologia de pensament. Al col.loqui, en el dialeg directe amb els 
seus educands (per descomptat!), les respostes que dóna inclouen les 
urgencies que Jarvis trobava a faltar en els seus darrers escrits. 
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També és inedita I'entrevista. En algun moment entra en temes que 
mai ho havia tractat públicament (I'alegria i la responsabilitat que sent en
front de la mitificació que se n'ha fet). Hi ha altres respostes en que preci
sa elements sobre alguna qüestió (I'interes per Vygotsky, la relació entre 
etica i estetica) que ja havia esmentat anteriorment. També hi trobem defi
nicions molt ciares sobre aspectes (la formació universitaria deis educa
dors d'adults, la universalitat de la seva reflexió pedagogica) en els quals 
aquí ha estat molt mal interpretat. Potser és que encara es considera 
pobra I'argumentació de la seva actitud enfront de les teories de la repro
ducció i la pedagogia no directiva. A I'entrevista no hi falten les referen
cies al seu compromís amb la realitat (Nicaragua, lIuita par I'escola pública), 
a altres pedagogies alliberadores (I'Escola Moderna) i al moment actual 
(les reformes educatives). 

En el discurs de Paulo, hi descobrim una qualitat humana que no ha 
quedat desdibuixada amb el merescut reconeixement social de la seva 
creació pedagogica. Els diversos estaments de la Universitat de Barcelo
na hem considerat la investidura com un exemple d'allo que hauria de ser 
sempre un acte academic d'aquest tipus. Els diversos sectors de la vida 
cultural, que érem més del que permet la capacitat del Paranimf, vare m as
sistir a una representació excel.lent de I'obra de Freire í a una comunica
ció emocionant amb la personalitat que I'havia feta possible. 

El discurs de presentació de Jaume Trilla fa una rigorosa interpretació 
de I'aportació pedagogica de Freire, a partir del nexe dialectic entre la teo
ria i la practica. Tot i que ja s'ha escrit molt sobre la seva obra, aquest tre
ball s'hi encara amb una visió nova i creativa. Durant la seva analisi, es van 
descobrint els elements que representen una contribució ben important 
a una de les qüestions essencials de les ciencies de I'educació: la recerca 
de la conjunció ajustada entre explicació i intervenció. Aquest problema 
adquireix al nostre país una actualitzada rellevancia, en un moment en 
que la pedagogia universitaria es vol ocupar de les necessitats 
d'educació no formal que genera I'evolució de la societat. L'obra de Freire 
encara no s'ha explotat en aquesta orientació, i el discurs de Trilla ens 
proporciona un model de la metodologia amb que se n'ha de fer la pros
pecció. 

L'actitud de la Universitat de Barcelona d'obrir-se a la situació cultural 
de la societat que la manté feia necessaria I'elaboració del primer balan~ 
detallat de la repercussió de I'obra de Freire a Catalunya. Jaume Botey i 
Alfons Formariz engloben, de la mateixa manera que Paulo, la vinculació 
amb I'aplicació practica i la teorització d'aquest corrent educatiu. L'analisi 
que fan parteix del compendi exhaustiu de les primeres experiencies per 
anar cap a la globalització de les característiques principals i els problemes 
que té actualment la prou amplia i consolidada educació d'adults. A 
I'article hi trobem una gran profusió d'elements i reflexions sobre una 
qüestió crucial, que encara esta per investigar: ¿que és el que passa 
quan un moviment freiría d'educació d'adults es planteja d'entrar dins el 
marc escolar, per ultrapassar-Io i intentar de transformar-lo? El model que 
s'ha desplegat a Catalunya constitueix el camp ideal per a la realització 
d'aquest estudio 

Entre els que sempre hem viscut i lIegit la seva obra des d'aquesta 
banda de l'Atlantic (i no ho dic tan sois en el sentit geografic), es tendeix a 
considerar-la un producte d"'un deis moviments8 lIatinoamericans de la 
decada deis seixanta. L'aportació personal de Claudio Lozano va fins a 
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les arrels més profundes en I'estudi de la história i la situació sócio-cyltural 
que va fer possible la gestació, consagració i difusió d'aquest mite. Es es
pecialment suggerent i útil la relació de la metodologia freiriana amb un 
Brasil en el qual 'a irrupció d'un desenvolupament massa desequilibrat fa 
que les masses que ha marginat es vegin obligad es a reinventar maneres 
de sobreviure, introduint formes culturals alternatives a l'incapa9 coneixe
ment academic. N'hi ha que ara presenten experiencies brasil eres 
d'autoocupació com a nous models que han de seguir els que han estat 
marginats per I'actual revolució tecnológica. Els moviments freirians del 
nostre país incideixen cada cop més en I'alternativa cultural-política. ¿La 
línia d'analisi d'aquest article proporciona un germen d'explicació 
d'aquests nous fenómens? 

S'interessen per Freire, els parsos anglosaxons? Peter Jarvis, un deis 
principals inteLlectuals de I'educació d'adults a escala mundial, ens de
mostra que el gue hi ha és molt d'interes teóric i molt poca aplicació practi
ca de la seva Imia pedagógica. Enfront d'aquells que subsisteixen (enca
ra ara!) en I'error de considerar I'educació d'adults com una tasca 
compensatória própia del Tercer Món, aquest article serveix d'exponent 
del nivell d'elaboració a que s'ha arribat al Primer Món i de la consciencia 
de I'estat actual del coneixement sobre aquest tema. Quan comenta 
I'extensa bibliografia que hi ha publicada en anglas, va elaborant un estu
di documentat i suggerent deis seus pressupósits teórics. Es destaca la 
contribució de Freire a la reorientació de I'educació d'adults, a un "revesti
mentO que ha cristaLlitzat de manera sólida en molts deis seus sectors, 
per damunt deis conceptes que ell ha definit de manera explícita. És es
pecialment interessant quan entra en I'analisi de les raons per les quals 
uns pa·isos i estaments acadamics, que marginen altres pedagogs radi
cal s pretesament sospitosos, consideren excepcional un pedagog com 
Paulo Freire. 

Naturalment, no podem dir que s'acabi així un tema que encara ha de 
continuar durant molt de temps provocant rius de tinta. No era pas el que 
preteníem. Només volíem arribar a aconseguir alió tan difícil de crear i no 
repetir, de dir coses noves, de contribuir amb el nostre esfor9 afer avan-
9ar un pas més la investigació en aquest tema tan important, en el qual, 
per haver estat molt tractat, trobem una gran quantitat de lIocs comuns, i 
les aproximacions que s'hi fan són precipitades i reiteratives. 
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