
 

 
 

 
 

ELS MESTRES SOM CARAGOLS  
QUE TRAVESSAM DESERTS 
 
 
A diferència d’aquest Govern, per nosaltres el que és important sempre és la 
travessa. 
 
Com si fos una aventura. Per això ens aixecam cada dia i cap a l’escola. Els 
mestres anam carregats de tot allò necessari per emprendre viatges 
impossibles i pacients, travesses impensables per a qualsevol esperit racional i 
poruc... Però el Govern té por de l’aventures lliures que no pot controlar i que li 
resulten incomprensibles. Vol una LOMCE per convertir deserts d’aventura en 
aventures desertes. 
 
Com un equipatge dins la perpètua closca, els mestres només duim allò que és 
imprescindible transmetre, donar, atorgar als altres. Allò que pot convertir-se en 
el secret de la felicitat, el sant greal del camí pel desert de la vida, l’equipatge 
que ens protegeix i ens presenta als altres. El secret per trobar oasis...I mentre 
el Govern maquina avantprojectes impossibles, tristos i desesperançadors. 
Posa abismes de gel dins l’arena blanca i calent, distrau les forces i energies 
que al final poden fer perdre de vista precisament els preuats oasis. 
 
Les travesses són plenes sempre d’oportunitats, esperances, coneixements, 
alegries, esforços, habilitats i destreses. Però també requereixen de control, 
paciència, respecte, domini i coneixement de les limitacions i de les 
oportunitats... I avui el Govern dels mercats imposa una educació robòtica, 
buida i obedient, vol ànimes sense ànim, vol la mort prematura de les ments 
dels pobles, vol classes d’asfalt, plom i goma. Camins que connecten camins 
sense aturades. Imposa miratges. Mentides. 
 
Alguns a això li diuen ensenyar, altres aprendre. Jo m’estim més pensar que 
educar sempre ha estat igual: és l’acte de travessar deserts. Inclús el que ara 
imposa aquest mal govern. No sap, ingenu, que nosaltres som caragols de 
deserts. 
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Més valdria que el Govern pensàs més en els caragols que en posar portes al 
desert. Què inútil el que pretenen! 
 
Us desitj moltes llaçades cridaneres a tots. 
 
PD. De tant en tant qualque alumne, ja fet tot un polític (de la polis), t’atura pel 
camí i et reconeix (tu a ell no, és clar) i et diu: -es recorda de mi? -No, 
perdona’m. Llavors et posa un exemple del que feia a classe (o del que no feia) 
i és immediatament quan te’n recordes. Però no a ell. Recordes la travessa 
amb ell pel desert. 
 


