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Pedagogia, pedagogia intercultural, pedagogia de 
la immigració
L'informe de la Unesco Educació: hi ha un tresor amagat a dins (J. Delors, 1996), que considerava 
l'aprendre a viure junts un dels quatre pilars de l'educació, ja deia que “aquest aprenentatge 
representa sens dubte un dels principals reptes de l'educació en l'actualitat”. I proposava dues 
vies complementàries per avançar en aquesta direcció: la descoberta de l'altre (a través del 
coneixement de si mateix, de donar una visió justa del món i d'estimular la confrontació a través 
del diàleg i l'intercanvi d'arguments); i el treballar amb objectius comuns, el treballar plegats.

En l'era del capitalisme industrial, en la modernitat, s'establien vincles poderosos d'inclusió social 
a través de les relacions d'explotació i de dominació. La transmissió de cultura es feia a través 
d'institucions especialitzades que funcionaven sobre la lògica de l'oferta, proposaven un producte 
considerat valuós en si mateix, que tenia un gran poder homogeneïtzador. En aquest marc, la 
identitat del subjecte s'anava configurant, gairebé per òsmosi, a través de les diverses institucions 
de proximitat (família, escola, sindicat, església, club...), que es convertien en eficaços mecanismes 
d'inserció en l'espai i en el temps. En el nou capitalisme, en l'era de la informació, en un context 
de postmodernitat, en canvi, han augmentat extraordinàriament els riscos d'exclusió social degut 
a que s'han debilitat, si no han desaparegut del tot, aquells vincles inclusors. La transmissió de 
cultura es basa ara molt més en la lògica de la demanda (internet, oferta televisiva digital o per 
cable, telefonia mòbil...) que en la de l'oferta. I la construcció de la identitat ja no es veu tan 
encarrilada per les diverses institucions d'inserció, sinó que cada cop més és fruit de les eleccions 
del subjecte, sobre la base d'una realitat difusa (virtual o “on line”), sense uns referents espacials 
i temporals clars (J.C. Tedesco, 2001).

En aquest nou marc de condicions, viure junts ja no és una conseqüència natural de l'ordre social, 
sinó que ha de ser el producte d'una voluntat política decidida, conscient; és més aviat una aspiració. 
Els nous mitjans i agències de transmissió cultural no han pas estat concebuts per conformar un 
nucli estable de coneixement, un marc de referències suficientment sòlid i comprensiu com per 
orientar les demandes i desplegar tot el seu potencial d'aprenentatge. Per això, ara com abans, 
la transmissió de cultura, la funció educativa, passa per l'oferta: una oferta que ofereixi models 
per poder construir una identitat amb bons ancoratges; que ajudi a conèixer...  [llegir més]

Dr. Xavier Besalú, professor del Departament de Pedagogia
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SECCIÓ PARLEM DE... 
 
Pedagogia, pedagogia intercultural, pedagogia de la immigració 
Dr. Xavier Besalú, professor del Departament de Pedagogia 
 
L’informe de la Unesco, Educació: hi ha un tresor amagat a dins (J. Delors, 1996), que 
considerava l’aprendre a viure junts un dels quatre pilars de l'educació, ja deia que 
“aquest aprenentatge representa sens dubte un dels principals reptes de l'educació en 
l'actualitat”. I proposava dues vies complementàries per avançar en aquesta direcció: la 
descoberta de l'altre (a través del coneixement de si mateix, de donar una visió justa del 
món i d'estimular la confrontació a través del diàleg i l'intercanvi d'arguments); i el treballar 
amb objectius comuns, el treballar plegats. 
 
En l'era del capitalisme industrial, en la modernitat, s'establien vincles poderosos d'inclusió 
social a través de les relacions d'explotació i de dominació. La transmissió de cultura es 
feia a través d'institucions especialitzades que funcionaven sobre la lògica de l'oferta, 
proposaven un producte considerat valuós en si mateix, que tenia un gran poder 
homogeneïtzador. En aquest marc, la identitat del subjecte s'anava configurant, gairebé per 
òsmosi, a través de les diverses institucions de proximitat (família, escola, sindicat, església, 
club...), que es convertien en eficaços mecanismes d'inserció en l'espai i en el temps. En el 
nou capitalisme, en l'era de la informació, en un context de postmodernitat, en canvi, han 
augmentat extraordinàriament els riscos d'exclusió social degut a que s'han debilitat, si no 
han desaparegut del tot, aquells vincles inclusors. La transmissió de cultura es basa ara 
molt més en la lògica de la demanda (internet, oferta televisiva digital o per cable, telefonia 
mòbil...) que en la de l'oferta. I la construcció de la identitat ja no es veu tan encarrilada per 
les diverses institucions d'inserció, sinó que cada cop més és fruit de les eleccions del 
subjecte, sobre la base d'una realitat difusa (virtual o “on line”), sense uns referents 
espacials i temporals clars (J.C. Tedesco, 2001). 
 
En aquest nou marc de condicions, viure junts ja no és una conseqüència natural de l'ordre 
social, sinó que ha de ser el producte d'una voluntat política decidida, conscient; és més 
aviat una aspiració. Els nous mitjans i agències de transmissió cultural no han pas estat 
concebuts per conformar un nucli estable de coneixement, un marc de referències 
suficientment sòlid i comprensiu com per orientar les demandes i desplegar tot el seu 
potencial d'aprenentatge. Per això, ara com abans, la transmissió de cultura, la funció 
educativa, passa per l'oferta: una oferta que ofereixi models per poder construir una 
identitat amb bons ancoratges; que ajudi a conèixer la realitat des de diverses òptiques i 
amb instrumental variat i contrastat; i que plantegi als subjectes la necessitat de clarificar 
els seus valors i d'analitzar i fer-se responsables de les conseqüències de les decisions que 







prenguin. Perquè organitzar l'educació a partir de la lògica de la demanda, més que 
estimular l'emancipació, el que fa és reforçar els mecanismes de dominació i d'alienació. 
 
Segons M. Cruz (2002), tota la filosofia contemporània s'ha bastit sobre la base de tres 
grans tradicions, paradigmes o estructures de racionalitat: l'analítica (la passió pel 
coneixement), l'hermenèutico-fenomenològica (la centralitat de la vida) i la marxista o 
crítica (l'ideal emancipador). A la pedagogia, en tant que ciència social, li escauen a la 
perfecció aquests fonaments, ja que ens ajuden a entendre els seus supòsits teòrics, els 
seus interessos, la seva evolució històrica i les conseqüències pràctiques dels seus 
plantejaments. 
 
La tradició analítica es caracteritza pel seu monisme metodològic (només hi ha un 
mètode científic per fer ciència, que és el mètode de la ciència físico-matemàtica), per la 
recerca d'una explicació de les causes dels fenòmens, que ha de donar lloc a lleis de 
compliment general, i, doncs, a la possibilitat de controlar i dominar la naturalesa i 
planificar regles d'actuació. En educació es tradueix en la necessitat de fer un disseny a 
priori, científicament fonamentat, que prescrigui les pràctiques educatives i fixi clarament 
els objectius o resultats a assolir, i en un control tant de l'ambient d'aprenentatge com de 
l'aprenent (a partir de les teories de l'aprenentatge). 
 
La tradició hermenèutico-fenomenològica rebutja aquest monisme metodològic i 
planteja una nova manera de fer i entendre la ciència en el camp social, basada en la 
comprensió, més que en l'explicació, dels fenòmens humans (que no es poden reduir a les 
seves manifestacions externes i observables) i en la interpretació consensuada dels 
significats com a fonament per a la intervenció. En educació, aquesta perspectiva es 
tradueix en un èmfasi en els processos, de manera que les variables contextuals 
adquireixen una gran importància, i en el valor de l'experiència d'aprenentatge, més enllà 
dels resultats que, inevitablement, es produiran; i implica un fort compromís moral dels 
participants. J.C. Mèlich (2005) ho exemplifica magníficament en proposar una pedagogia 
estètica o de la sensibilitat, que hauria de tenir, entre altres, les característiques següents: 
una relació de deferència davant el rostre de l'altre, de desviure's per ell, de preocupar-se'n; 
tenir molt present la situació, perquè els problemes educatius només sorgeixen in situ, per 
això els mestres hauran d'aprendre l'art de la improvisació; tenir cura de la singularitat, de 
la història de cadascun; una pedagogia del tacte enfront d'una pedagogia de la tàctica, és a 
dir tenir el do de l'oportunitat; creure que l'essència de l'educació no està ni en la ciència ni 
en la tècnica, sinó en la qualitat de les relacions que s'estableixen entre educador i educand: 
per això l'educador és, essencialment, un testimoni, algú que diu “fes-ho amb mi”, “pots 
comptar amb mi”. 
 







Finalment, la tradició marxista o crítica, que, partint de l'anàlisi de la societat capitalista, 
vol oferir una teorització que aclareixi el camí per anar cap a una societat més racional i 
justa. Per això remarca la necessitat de tenir en compte el context sociopolític i econòmic a 
l'hora de fer ciència, la reflexió crítica com a fórmula per desalienar les consciències 
(perquè el sentit comú sol amagar formes inconscients de dominació), i l'acció 
transformadora. És en el si d'aquesta tradició que neixen i s'estenen les teories de la 
reproducció (Althusser, Bourdieu-Passeron...), d'enorme impacte en la dècada dels setanta, 
i que conduiren la pedagogia a una mena de carreró sense sortida fet a mitges de fatalisme 
paralitzador i d'elitisme revolucionari. D'aquí l'oportunitat de l’emergència de les teories 
postcrítiques, que recullen el llegat de les teories crítiques, però deixen clar que el poder és 
multiforme i té múltiples cares (les relacions de dominació no es donen només en l'àmbit 
econòmic, sinó també entre les ètnies o races, en les relacions de gènere, o en les 
diferències d'orientació sexual) i proposen una pedagogia de la possibilitat. Si ja sabíem 
que l'educació és una qüestió de poder, un camp en què els diferents grups socials lluiten 
per imposar els seus significats, ara sabem també que és una qüestió de saber, de la 
validesa, legitimitat, cientificitat i utilitat del coneixement, i d'identitat, en tant que 
contribueix a la formació de la subjectivitat i influeix decisivament en les percepcions, les 
cognicions i creences i el comportament de les persones. Amb les teories postcrítiques 
hem sabut que l'educació és un dels territoris on es forja la nostra identitat (T. Tadeu da 
Silva, 2001). 
 
El pedagog brasiler Paulo Freire representa molt bé aquest nou enquadrament de la 
pedagogia. Ens interessa el seu concepte de cultura, que no fa diferències entre la cultura 
erudita i la cultura popular, perquè una i altra són el resultat del treball humà, i que, 
d'alguna manera, anticipa el que més endavant teoritzaran els estudis culturals. Ens 
interessa la fermesa amb què argumenta que els principals problemes de l'educació són 
polítics i no pedagògics, tot i que la pedagogia, com a praxi cultural, pot contribuir a alçar 
el vel ideològic de la consciència de la gent. Ens interessa el seu humanisme, fet a parts 
iguals de marxisme fenomenològic i de teoria psicoanalítica: “la pedagogia de Freire està 
encaminada no només a ajudar els oprimits a superar la subordinació material, sinó també 
a trencar el cicle d'opressió psicològica, és a dir, a encetar un diàleg amb les pors que són 
la representació inherent del control de l'opressor”  (S. Aronowitz, 2003: 35): Ens 
interessa la seva adscripció a les teories postcolonialistes, que qüestionen el canon 
occidental i reivindiquen l'experiència dels grups culturals marginats i dominats. Ens 
interessa la seva esperança: “M'agrada ser persona perquè, tot i saber que les condicions 
materials, econòmiques, socials i polítiques, culturals i ideològiques generen gairebé 
sempre barreres difícils de superar per a la realització de la nostra empresa històrica de 
canviar el món, també sé que els obstacles no són eterns. Contra tota la força del discurs 
fatalista neoliberal, insisteixo encara avui en la necessitat de la conscientització” (P. Freire, 







1997: 53-54). 
 
La pedagogia implica ideologia, però no es redueix a ideologia, ni a especulació. Una 
pedagogia sense mètode, sense pràctica, sense materials, seria un discurs intel·lectual sobre 
l'educació, però encara no seria pedagogia. La pedagogia que ens interessa és aquella no 
pas especialment preocupada per la didàctica, per les estratègies, sinó més aviat per les 
finalitats de l'educació. És una pedagogia sense a priori metodològics, sinó que, en funció 
de les necessitats, genera els recursos més adients o adopta, sense manies, les tècniques 
d'altri: és decididament eclèctica. La preocupació fonamental de la millor pedagogia és la 
d'aconseguir que les persones de contextos socials i culturals desfavorits, abocades al 
fracàs escolar i a l'exclusió social, puguin invertir aquest destí fatal i assolir la cultura 
pública, científica, sense abdicar de les seves arrels familiars i socials. Els alumnes de 
l'escola de Barbiana (1998: 89) ho sintetitzen en una frase d'una força extraordinària: “La 
veritable cultura està feta de dues coses: pertànyer a la massa i dominar el llenguatge”. 
Què significa pertànyer a la massa? Ser del poble, no renunciar a la cultura del poble, no 
“desclassar-se”, ni ser colonitzat culturalment per l'educació. Què significa dominar la 
paraula? Tenir les eines, i no només lingüístiques, per ser persona, per ser plenament lliure 
i autònom, per lluitar contra les injustícies, per participar en la vida democràtica, per 
comprendre el món. Un missatge ple de sentit en una societat desigual i diversa com la 
nostra. 
 
Una pedagogia intercultural? Jo no hi crec, no crec que el reconeixement i el tractament 
educatiu de la diversitat cultural aporti res de substancialment nou a la pedagogia: les 
funcions socials són les mateixes, els principis axiològics no tenen per què canviar; hi ha 
tècniques i mètodes perfectament vàlids, i recursos, materials i estratègies organitzatives 
útils i adaptables. Quin plus podria afegir la interculturalitat a la bona pedagogia? Si es 
tracta d'oferir una educació de qualitat a tots els educands, sense exclusions, d'acollir-los 
amb tot el seu bagatge de coneixement i experiència, de potenciar totes les seves capacitats 
i intel·ligències, i d'obrir-los, a través del coneixement científic i de les pràctiques culturals, 
un camp gairebé infinit de possibilitats, tindria algun sentit aquesta nova branca de la 
pedagogia diferencial?  
 
Més aviat es tractaria de redefinir la pedagogia en el marc dels estudis culturals, que 
difuminen les fronteres entre el coneixement acadèmic i la cultura de masses. Si el 
concepte de cultura equipara l'educació a d'altres activitats culturals, també es pot fer 
l'operació inversa: les activitats culturals són també pedagògiques; allò cultural es torna 
pedagògic i allò pedagògic es torna cultural: seria el naixement del que alguns autors 
anomenen pedagogia cultural i que entroncaria amb les teories postcrítiques: “La 
pedagogia cultural pivota entorn de la idea que la consciència es construeix i l'educació es 







produeix en una gran varietat d'espais socials, entre els quals hi ha, però no de manera 
exclusiva, l'escola (...). La pedagogia fa referència a la producció d'identitat, a com aprenem 
a veure'ns a nosaltres mateixos en relació al món. La pedagogia fa referència a 
l'aprenentatge, independentment del lloc on es produeixi: l'escola, els mitjans de 
comunicació, el carrer o la vida de cada dia. La pedagogia estudia com es produeixen el 
racisme, el sexisme i els prejudicis de classe, des del punt de vista econòmic, semiòtic, 
polític, educatiu i institucional; de quina manera les forces culturals moldegen la conducta i 
la identitat de les persones. Les opressions racials, de classe social i de gènere estan 
implícites en la manera com es construeix el coneixement i les identitats en els diferents 
espais socials” (J.L. Kincheloe – S.R. Steinberg, 2000: 32-33; 53-56). 
 
No tothom comparteix aquesta perspectiva i, de fet, fa uns anys, vaig ser objecte d’una 
rèplica airada que no he entès mai si m'acusava de propugnar una pedagogia de la 
immigració o si aquesta era l'alternativa que propugnava el meu antagonista. Aquests són  
resumidament els seus arguments: “Segons aquestes opinions –suposadament les meves-
, l'escola ja no ha de ser catalana, sinó intercultural, el currículum escolar ha de canviar en 
funció dels nouvinguts. En definitiva, cal fer una política específica per a la immigració 
(...). L'educació intercultural només és possible si es veu clar que cal propiciar una 
educació basada en una Cultura, en majúscula (...). Cal canviar el model d'escola o 
s'imposa preparar els nois i les noies immigrats per a l'escola catalana? S'ha de canviar el 
currículum escolar en funció de la immigració o s'han de fer adaptacions curriculars en 
funció del tractament educatiu adequat? (...). A continuació descrivim l'acció, que 
constitueix un intent seriós d'integració, humanitat, compartició, una preparació 
pedagògica, lingüística i social per a la incorporació plena al sistema, sense 
discriminacions” (J. Arenas, 2002: 175-176). 
 
L’educació és un fenomen essencialment cultural, és un procés de transmissió i recreació 
de cultura que, aquests darrers anys, a redós d’un cert romanticisme pedagògic, dels 
excessos de l’escolasticisme i de l’auge del psicologicisme, havia experimentat un cert 
declivi. El reconeixement de la multiculturalitat de les societats actuals i l’escolarització 
d’alumnat d’origen estranger propicien un nou centrament en els continguts culturals de 
l’educació, en el projecte cultural que omple de sentit el procés educatiu. L’òptica 
intercultural ens brinda l’ocasió de plantejar-nos obertament la representativitat cultural del 
currículum comú que, a hores d’ara, és molt lluny de ser una síntesi que reflecteixi la 
diversitat i la complexitat de la cultura de la societat de la que sorgeix. 
  
L'educació ha de presentar batalla en el camp de la rellevància cultural, en una societat que 
valora molt el coneixement. El debat essencial de l'educació és el del projecte cultural que 
l'informa, sabent, això sí, que les institucions educatives no en tenen el monopoli. I, en 







aquest terreny, la pedagogia hi té moltes coses a dir. És l’hora del compromís pedagògic; 
és l’hora de fer una bona lectura del món abans de fer la lectura de la paraula, en 
terminologia freiriana; és l’hora de tenir clara la naturalesa intrínsecament política de 
l’educació (X. Besalú, 2002: 169). 
 
En paraules de C. Núñez (2006: 21-22): “Sense voler plantejar la tesi que l’educació és o 
representa la solució final de tots els problemes, no podem tampoc deixar de remarcar el 
seu paper estratègic en la construcció de la consciència crítica, en la superació de 
l’alienació col·lectiva. Respecte d’això Freire ens diu: Si és cert que la ciutadania no es 
construeix amb l’educació, també és cert que sense ella no es construeix la ciutadania. 
No hi ha canvi sense consciència. I no hi ha consciència sense educació. Per això, 
l’educació juga un paper estratègic en els vertaders processos de canvi”. 
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