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UNA ALTERNATIVA A L’ESCOLA? 

Darrerament l’escola ha estat durant uns dies al cim del canelobre: ha 

ocupat portades de la premsa, a la secció de cartes al director i en articles 

ben argumentats i fonamentats i altres no tant.  A primers del mes passat, 

en un diari, una coneguda i excel·lent escriptora catalana, Imma Monsó, 

publicava un article d’opinió que acabava amb aquesta frase: «potser el que 

toca és començar a inventar una alternativa a l’escola». La frase en qüestió 

està més que justificada si rellegim el conjunt d’aquest magnífic article. En 

copiem alguns fragments, tot i que, si hi ha ocasió de fer-ho, en 

recomanem la lectura sencera.  

Diu l’escriptora:  «En els darrers temps he observat un tipus nou de 

pregunta que em resulta fascinant: l’alumne que pregunta... es priva a si 

mateix de la resposta!... Quan un company o bé el mestre comença a 

contestar, la criatura ja no escolta, ja ha estat sol·licitada per un altre 

estímul, ja ha obert l’agenda, ja està guardant el rímel o tot a la vegada». I 

continua: «Que un alumne no escolti és el pa de cada dia, però que no es 

mostri receptiu a una resposta que ell mateix ha demanat fa un instant és 

un símptoma de l’extrem tragicòmic a què  ha arribat la famosa manca 

d’atenció a l’escola». I encara més: «L’alumne només es capaç de mantenir 

plena atenció davant l’ordinador... i per descomptat, davant el mòbil».  

I una observació final: «Mentrestant, els que encara es poden concentrar ho 

fan a casa amb les eines que avui dia estan a l’abast de gairebé qualsevol 

que tingui curiositat, i es van fent més llestos tots sols mentre deixen que la 

seva vida social i lúdica transcorri a l’aula, que ha perdut gairebé del tot la 

tradicional funció de transmissió del saber».      

Tot llegint aquest article no m’he pogut estar de pensar en el que estem 

vivint, des de fa anys, en les nostres sessions de catequesi, tant amb 

mainada com amb els adolescents que es preparen per a rebre la 

confirmació.  El desinterès pel tema, la manca d’atenció, la incapacitat 

d’escoltar, la bellugadissa contínua, la incapacitat de fer silenci, la 

dispersió... et fan dubtar que sigui possible poder transmetre, en el marc 

d’una sessió de catequesi, uns coneixements i unes actituds que ajudin 

aquella mainada o aquells adolescents a entrar en el món de la fe. 

Endemés, en la catequesi de les nostres parròquies no disposem ni 

d’ordinadors, ni de mòbils, que segons sembla, és de les poques coses que 

poden ajudar  a mantenir l’atenció i reconduir la dispersió existent.  Potser 

també és arribada l’hora, en el camp de la catequesi, de començar 



d’inventar una alternativa a la mateixa catequesi, perquè tal com ho fem 

ara el camí és molt costerut i gairebé impracticable. Qui ha de transmetre la 

fe a les noves generacions? Els catequistes, en la sessió de catequesi? Els 

mestres cristians, a l’escola? Els pares, a casa? Algú de la família? Unes 

persones especialitzades...?  Tots junts? 

El mossèn 

_____________________________________________________ 

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 16: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 18: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 19: pel 

poble de Viladrau.   

INFORMACIONS  

JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI 2015: El proper diumenge, dia 

19 d’abril, hi haurà, al Seminari de Vic, la Jornada Diocesana de Catequesi.  

Una conferència, un taller de cants per a la catequesi i l’Eucaristia, presidida 

pel senyor Bisbe, formen el programa de la susdita jornada. L’objectiu és 

fer prendre consciència als catequistes que cal fer alguna cosa per a fer 

arribar la catequesi a aquest gran nombre d’infants i joves que, ara com 

ara, no hi participen. Per això, en aquesta jornada, es parlarà de catequesi 

evangelitzadora, en sintonia amb la invitació que tant el Papa com el senyor 

Bisbe ens fan a tots els batejats a evangelitzar i a fer-ho amb alegria!    

 

 


