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DEIXEM PARLAR  
EL COS
Un reconegut educador i conferenci-
ant britànic, amb títol de sir, diu que 
per a molts professors universitaris el 
cos és només el vehicle amb el qual 
porten el cap a les reunions. El feno-
men no és exclusiu del professorat 
universitari. Som cos i ment –i cor– al-
hora, però sovint prioritzem la ment 
per sobre de cos i cor, i l’activitat in-
tel·lectual per sobre de l’expressió cor-
poral i emocional. Pensem que tot es 
resol reflexionant i que la saviesa es-
tà més a prop de la quietud que del mo-
viment. Poques vegades comprenem i 
respectem com cal la necessitat de 
moviment de les criatures i la pròpia. 
Considerem més evolucionat el que 
sorgeix de l’intel·lecte que el que pro-
vé del cos i dels sentits. També vincu-
lem o restringim el moviment a deter-
minats espais i activitats, que sovint 
diferenciem dels aprenentatges seri-
osos. Ballar o fer determinats esports 
s’associa a passar-ho bé, mentre que 
llegir o escriure es relaciona amb 
aprendre.  

Des de fa un temps, assisteixo a uns 
tallers mensuals on el cos és el prota-
gonista. Es tracta d’un espai amb unes 
activitats pensades per aturar o silen-

ciar la ment i deixar que el cos 
ens parli, a través de la quie-

tud, el moviment, la músi-
ca, el tacte i el contacte. 

He pogut adonar-me 
que el cos ens propor-

ciona percepcions 
que la raó sola no 
podria copsar o tri-
garia molt més a 
fer-ho. I que cen-
trar l’atenció en el 
cos ajuda a connec-
tar amb el cor i mi-

llora el funciona-
ment de la ment. A 

vegades hi arribo en-
caparrada i cedir el pro-

tagonisme al cos em re-

connecta amb la meva essència i em 
reporta una gran placidesa.  

Alguns aprenentatges resulten més 
fàcils i s’integren millor si els iniciem 
en el cos i els conduïm després cap al 
sentiment i la reflexió. Quan una idea 
no flueix, aixecar-se de la cadira i mou-
re’s, o anar a caminar bo i pensant en 
la idea, és a vegades una solució mag-
nífica perquè la idea es desencalli. El 
moviment activa connexions neuro-
nals noves i pot ser un bon aliat del 
pensament. Hem de tenir-ho més pre-
sent a casa, a les escoles i a la feina. Es-
pecialment si som cinestèsics o tenim 
criatures cinestèsiques, que tenen el 
cos com a canal preferent de recolli-
da i processament de la informació. 
Però si no també. El cos és una font de 
coneixement i d’aprenentatge amb in-
finites possibilitats per explorar.✖
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En una societat del divertiment, de l’esbarjo, del joc, de la por al cansament, 
de les espurnes d’informació... correm el risc de prendre’ns la vida i l’educa-
ció com un entreteniment. La pedagogia que va fer Carles Capdevila va evitar 
aquesta frivolitat, ja que, amb un bon mestratge, aconseguia mantenir l’aten-
ció, sense tecnologia, sense imatges, sense sorolls i, tot parlant, fer-nos seguir 
el fil del que volia i el que calia dir. Il·lustrava el que deia –d’exemples no en 
faltaven– perquè tothom s’hi pogués sentir identificat i, en definitiva, ser el cen-
tre del missatge per identificar-s’hi.  

No era ell el centre, era què deia, de qui ho deia i com ho deia, perquè tot-
hom veia que el que explicava era normal, freqüent. Era capaç d’allunyar el sen-
timent de culpa, per centrar la lògica de les respostes de la canalla davant els 
dubtes educatius que formen part del paisatge habitual de les famílies. Les ac-
tituds que es generaven, de qui escoltava, eren extraordinàriament positives; la 
gent es mirava per compartir un sentiment general d’acceptació i es podia sen-
tir la complicitat. 

Els ulls li somreien i el to de veu, sempre amb mesura, feia pensar, a tothom 
–al marge de la seva formació, èxit personal i especialitat professional–, sense 
ser conscients de l’abast d’allò que sentia. Feia pauses, per a la reflexió, i desgra-
nava els grans temes de la vida quotidiana: què cal fer, on es fa, què seria millor... 
És a dir, parlava veritablement de l’educació, des de la proximitat per compar-
tir el neguit de l’educació, sense eslògans, sense modes, sinó posant el que és im-
portant davant del que pot ser-ho menys, i sempre amb els reptes, amb el sen-
tit que donava a l’educació, remarcant el lloc de la canalla i, sobretot, el de les 
persones adultes.  

La meva pregunta és si realment hem canviat la nostra manera d’actuar a 
casa, a l’escola, amb la canalla a partir de tot el que ens va explicar. No ens po-
dem deixar perdre aquest bagatge, perquè serem molt més ignorants i ens cal 
no sols recordar el seu mestratge donat generosament amb humor i saviesa, 
sinó seguir-lo, deixar de només riure amb les anècdotes i passar a prendre’ns 
seriosament les ensenyances i evidències que ens ha transmès, amb tendresa, 
i que podrien fer trontollar qualsevol escola, família o societat.✖
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