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Les  ratlles que trobareu un xic més avall volen ser una resposta gens  pretensiosa a la
pregunta que fa de títol. I, sense massa compliments,  recorden uns orígens aviat centenaris,
burxen els elements violents que  ens envolten –que no són ni escassos ni febles--, s’agafen a
les  tendències pacífiques que també tenim i proposen allò que ens ha semblat  que ha de
formar part de l’Educació per a la Pau (EpP).

      

  Gairebé 100 anys d’EpP
  

Es diu que l’EpP ha nascut dues vegades. La primera aparició va seguir l’horror inesperat i
inacabable de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Un estol de pedagogs –i pedagogues--
de tendències renovadores van considerar que l’escola havia tingut un paper molt important en
el desenvolupament d’una guerra que havia deixat una marca tan fonda en les societats
europees. En aquella època l’escola ja s’havia generalitzat en molts dels països contendents i
era ben veritat que havia contribuït a educar el jovent en l’obediència, el militarisme, el
bel•licisme i el xovinisme, i havia ajudat a «fabricar» l’enemic. Segons el respectat historiador
Michael Howard, un dels objectius explícits de l’educació nacional, a partir del 1870 en la
majoria dels països de l’Europa occidental, era «produir generacions físicament aptes i
psicològicament adaptades a la guerra».(1)

Educadors com Maria Montessori, John Dewey o Pere Rosselló, convençuts de poder arribar a
«la pau per l’escola», van promoure enfocaments que encara ara trobem útils: la cooperació i la
comprensió entre els diferents països, i els contactes i bescanvis escolars, l’anàlisi i revisió
crítica dels llibres de text. Per a ells, l’EpP era una tasca transversal que havia d’abastar tots
els àmbits de l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquesta primera i optimista proposta educativa
–que no havia pas aconseguit d’eliminar el paper bel•licista de l’escola-- no va trigar gaire a
topar amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial.

Passat el 1945, i sota l’impacte de la presència de l’arsenal atòmic, es va anar congriant una
segona versió d’EpP que, a diferència de l’anterior, no va rebre l’impuls de la renovació
pedagògica sinó dels moviments per la pau i de la recerca per la pau –habitualment coneguda
com a Peace Research-, una nova línia científica que havia comparegut al final dels anys
cinquanta.
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Els moviments per la pau presentaven tendències diverses i, amb el pas del temps, se n’hi van
afegir d’altres: noviolents gandians, quàquers i mennonites nord-americans, entre els quals es
compta J. P. Lederach -una figura de referència molt important per al desenvolupament de
l’EpP tant a Catalunya com a la resta de l’Estat-,(2) educadors italians com Lorenzo Milani, de
la interessant Escola de Barbiana; organitzacions antinuclears com les Dones de Greenham
Common que, entre 1981 i 1999, van acampar al voltant d’una base nord-americana a la Gran
Bretanya en què s’havien d’instal•lar míssils nuclears i, al llarg d’aquests anys, van protestar en
contra del perill de la guerra atòmica. La seva actuació va servir de referent per als nombrosos
moviments antinuclears europeus dels anys vuitanta.(3)

A casa nostra, en un context de dictadura i en els temps de la Transició, també s’hi podien
trobar moviments pacifistes de caire variat, des dels pioners d’arrels cristianes fins als
moviments específics antimilitaristes i d’objecció de consciència i, més endavant, d’oposició a
l’entrada a l’OTAN, objecció fiscal, rebuig a guerres determinades, etc.

La Recerca per a la pau va néixer als Estats Units però els centres més coneguts són
europeus: el PRIO, fundat a Oslo el 1959 per Johan Galtung, o el SIPRI (Estocolm), que acaba
de celebrar el seu quarantè aniversari. Tenia i té com a objectius descobrir les causes de la
violència i de la guerra, per tal de deslegitimar-les com a instrument polític i promoure les
condicions de la pau. Es tracta d’una recerca «no neutral», adreçada a l’acció.

L’EpP influïda pels moviments per la pau i per la Peace Research es caracteritza per
metodologies actives i adreçades a la participació social compromesa. Encara que ha adoptat
les idees d’alguns pedagogs, especialment de Paulo Freire, el seu àmbit d’actuació preferent
no és l’escola sinó l’educació no formal.

  De cara al futur
  

Ja sabem que no pas tothom hi estaria d’acord, però deixeu-nos dir que l’EpP hauria de ser un
element bàsic dels continguts educatius en general, tant dels formals com dels que no ho són. I
també se sap que l’EpP tota sola no durà la pau, però sí que esperona l’actuació pacífica i
pacificadora.

Per arribar-hi caldria tenir present l’existència d’alguns aspectes negatius, com ara
l’experiència –la història- i la cultura occidental de caire violent. És a dir, un passat marcat per
la legitimació –limitada, si voleu-- de la violència i la guerra, un model de societat que hi compta
i la troba normal, fins i tot, inevitable. La masculinitat tendeix a identificar-se amb la violència, i
la seguretat es considera dependent de l’existència de la força armada.

A més, no sembla pas que ens en volguem desdir, de la nostra tradició: les despeses militars
dels EUA s’han disparat encara més d’ençà dels atemptats de l’11de setembre del 2001: un 53
%, i representen el 47 % del total de la despesa mundial, mentre Europa en representa el 26 %;
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la modernització dels arsenals nuclears continua i no es respecta el Tractat de No Proliferació
signat el 1968. D’altra banda, tot i que les grans armes atòmiques no s’han fet servir d’ençà de
Nagasaki, l’urani empobrit, sí, amb els resultats –retardats-- que se li coneixen. I la participació
occidental en els nombrosos conflictes armats que es donen als països del Sud és prou
intensa, encara que no sempre sigui visible.(4)

I, si pensem en la violència més «indirecta», l’estructural, les societats occidentals ens trobem
en una situació contradictòria. Es dóna per fet que actuem en un àmbit democràtic però, mentre
la paraula democràcia tot sovint la tenim a la boca, la democràcia real es va reduint. Les
decisions econòmiques han fugit fins i tot de les mans de molts governants, i les enormes
corporacions empresarials controlen més i més poder; la seguretat material, adquirida a través
d’esforços col•lectius tan llargs i intensos es fon, i la precarietat laboral creix mentre la
desigualtat augmenta.
Alhora, les desigualtats mundials s’incrementen, en bona part a causa de les condicions en què
tenen lloc les relacions internacionals, amb un Nord poderosíssim i capaç d’imposar normes
econòmiques molt destructives a un Sud extremament feble. En podem recordar la ja duradora
situació de «Deute extern, deute etern?» que pateixen molts països endeutats amb la banca
del Nord. I també l’estratègia d’expansió sense aturador de les grans empreses de
l’agrobusiness, entestades a ocupar progressivament l’espai agrícola –cada cop més reduït--
de la pagesia tradicional dels països del Sud. El resultat n’és la ruïna, l’emigració i la fam que
afecten centenars de milers de famílies pageses. L’onada de suïcidis de pagesos arruïnats a
l’Índia i el desastre i el buidament dels conreus mexicans en són una mostra.(5)

  Ras i curt: la justícia social recula, la violència avança
  

D’altra banda, l’escola ja no és l’espai educatiu per excel•lència, ja fa temps que els mitjans de
comunicació li han passat al davant i, segons la periodista Margarita Rivière, (6) ara són
l’element educador de les nostres societats. I no és gens estrany que, tal com en temps
passats l’escola o la literatura podien fer d’«altaveu» de la justificació de la guerra, ara hi hagi
mass media que mostrin la violència sense manies i facin un paper molt semblant.

Val a dir que també podem comptar amb aspectes positius. Per començar, la pau també té
història, encara que sigui un xic soterrada i, pel fet que no és gens baladrera, mereixi menys
espai. El nostre passat no sols pot mostrar idees i fets de guerra, i no hi manquen persones
com Erasme de Rotterdam, de qui hem heretat un criteri ben diferent dels que predominaven
en la seva època:

«Déu va crear aquest animal (l’ésser humà) no pas per a la guerra sinó per a l’amistat (...) no
pas per a l’agressió sinó per a la clemència».(7)

Si mirem cap a Catalunya, hi podem trobar la llarga tradició d’EpP –inaugurada per l’esmentat
Pere Rosselló-- i que actualment compta amb nombrosos professionals que s’hi dediquen, tant
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a l’escola com a d’altres àmbits educatius. O, molt més enrere, el 1027, la introducció de
l’Assemblea de Pau i Treva, proclamada per l’abat Oliba a Toluges, al Rosselló, i que
posteriorment va donar lloc a la Pau i Treva de Déu, important institució pacificadora en una
època tan marcada per la violència armada.

  En què hauria de consistir, l’EpP?
  

L’EpP hauria de tenir un abast transversal, és a dir, que no és una assignatura, sinó que ha de
tenir presència a tots els espais, tant els físics com en les àrees de coneixement, en els valors i
maneres de fer, i també en l’organització de les escoles i de qualsevol institució educativa. No
s’hi val a limitar-se a treure la temàtica de l’EpP només en dies «especials» ni a fer-ne una
«maria» més de les que ja hi ha, sinó que cal donar-li una presència general, atorgar-li
importància i creure’ns-la com a educadors i educadores que som.

Pel que fa als objectius, poden tenir dues versions complementàries. La primera és de caire
crític i consisteix a entendre, reconèixer i valorar la violència en les societats occidentals, és a
dir, no donar per bo el paper que hem fet i fem com a col•lectivitat i com a civilització, tenir en
compte i valorar el pes de l’ús de la violència exercida, del passat i del present, els seus motius
i les seves conseqüències –atès que són bona part de l’arrel dels nostres nombrosíssims
«èxits» d’abast planetari.

I, atès que parlem d’informació, convé recordar que s’hi ha d’anar amb peus de plom. Diu el
periodista britànic John Pilger (8) que els mitjans de comunicació són en mans cada cop més
escasses i poderoses, i que allò que volen és una clientela de ciutadans obedients, no pas
informats. I alguna part de raó deu tenir, atès que hi ha fets importantíssims que hi passen de
puntetes, per la informació. El cas de la guerra del Congo és una mostra de poca atenció
rebuda dels mitjans de comunicació, malgrat els més de tres milions i mig de víctimes que
s’han fet d’ençà del 1999, la gran majoria civils.(9) En aquest mateix sentit, els llibres de text
tampoc no ens fan gaire favor, almenys els d’història, que és la disciplina més obligada a
tractar temes de guerra i pau: tret d’algun que parla d’alternatives a l’ús sistemàtic de la
violència en determinades situacions, en general no en qüestionen ni n’expliquen l’ús, com si
fos una situació tan natural com una pedregada seca. (10)

I, per això, el primer objectiu amb què ha de comptar l’EpP són els coneixements, les claus
explicatives de les situacions socials del present i del passat per tal de tenir opinió. En són una
mostra:

    
    -  Identificar els actors que tenen el poder, i els mecanismes amb què el mouen.  
    -  Conèixer les manifestacions de la violència al món, especialment les que ens són
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properes (les desigualtats i l’opressió, els conflictes armats i l’armamentisme, els controls de la
informació, les agressions ecològiques, etc., els motius i/o els pretextos amb què s’expliquen
tots aquests fenòmens, els efectes que produeixen i qui els pateix).   
    -  Conèixer les propostes pacífiques alternatives existents.  

  

La segona versió consisteix a apreciar les opcions pacífiques amb què també comptem, i
aprendre a incorporar-les, és a dir, identificar-les, entendre-les, reconèixer-les i valorar-ne les
possibilitats i els efectes, adaptar-les a les situacions actuals. Ens hi pot acompanyar la
interpretació que Edgar Morin (11) fa d’Europa com a bressol de la dominació bàrbara del món
però també de les idees emancipatòries, que procedeixen de determinades versions del
cristianisme, de l’humanisme... fins a arribar a l’EpP i a la Peace Research. I, per dedicar-nos-hi
és bo de disposar de propostes i fonts interessants, sòlides, organitzades i pràctiques, és a dir,
de materials còmodes i atractius, i establir connexions entre els grups i individus que hi
treballen.

Finalment, resulta substancial la introducció d’habilitats, actituds i comportaments que siguin
regits per valors pacífics, ajudin a aprendre a actuar pacíficament i a contrarestar alguns valors
propis de la nostra societat que resulten negatius, com l’individualisme o la competitivitat.

Caldria acceptar o assumir, saber (i practicar):

    
    -  el control de la pròpia agressivitat  
    -  el diàleg i la negociació  
    -  el respecte envers els altres i envers la diferència  
    -  la cooperació  
    -  l’empatia  
    -  la solidaritat  
    -  el judici crític  
    -  l’aportació d’idees constructives i propostes alternatives a la realitat  
    -  la participació en els àmbits socials corresponents  
    -  la gestió/resolució de conflictes de manera pacífica i justa, en bé de tothom.  

  

Qui educa per actuar ho fa, entre d’altres coses, a través de la seva pròpia actuació i això vol
dir que cal coherència i explicitud per tal d’obtenir credibilitat i, doncs, eficàcia. És important
mantenir la coherència entre objectius i mitjans, és a dir, que no es pot educar en la participació
a partir de l’autoritarisme. En canvi, és essencial saber exercir una autoritat justa, que sàpiga
posar límits quan calgui, alhora que es valoren les qualitats i es promouen les potencialitats de
l’alumnat, perquè de tot això es podrà derivar l’autoestima d’infants i jovent –molt important per
poder controlar l’agressivitat i saber preferir el diàleg a l’enfrontament.
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Unes estructures d’organització participatives, els mètodes de treball actius i participatius, en
grup; els jocs de rol i les representacions, l’enfocament sòcioafectiu, tot són maneres de fer
pertinents per desenvolupar les habilitats i promoure les actituds i els comportaments
esmentats.

---

  Notes:
  

(1) Las causas de las guerras y otros ensayos. Madrid: Ed. Ejército, 1987, pàg. 54.

(2) Vegeu: El abecé de la paz y los conflictos. Educar para la paz. Madrid: La Catarata, 2000.
La 1ª ed. en castellà és de 1986.

(3) Vid. Carmen MAGALLÓN: Mujeres en pie de paz. Madrid: Siglo XXI, 2006, pàgs, 60-65.

(4) Vegeu SIPRI Yearbook 2007.

(5) Vid. Vandana SHIVA: La democracia de la Tierra. Barcelona: Paidós, 2007; H. LÓPEZ
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(9) Vegeu el reportatge fet per Bru ROVIRA a La Vanguardia, 13-20 de març, 2003.

(10) Conclusions tretes d’un treball de recerca recent (2006) fet per la professora Cèlia Torres a
l’entorn d’una mostra de llibres de text de Ciències Socials usats a Catalunya. Dept. de
Didàctica de les CC Socials, UB.

(11) Vegeu Cultura i barbàrie d’Europa. Lleida: Pagès, 2006.
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Selecció de textos teòrics
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