
om tots els anys per
aquestes dates, les
facultats de la UdG
s’omplen de famílies

que assisteixen a les jornades de
portes obertes. Hi venen bus-
cant informacions que els per-
metin acabar de decidir quins
estudis universitaris cursaran
els joves de casa. Com passa
una mica també als instituts, la
inèrcia ens fa creure que els
hem d’ajudar a trobar la voca-
ció.

Als estudis de Mestres això és
especialment evident, perquè la
professió del mestre és, tothom
ho sap, vocacional. Sens dubte,
no és l’única de les professions
reconeguda en aquest sentit:
també les metgesses i els infer-
mers ho són. Perquè de la ma-
teixa manera que entenem que
una operació a cor obert no tot-
hom pot saber gaudir-la, la me-
ravellosa jungla d’una aula amb
vint-i-cinc criaturetes se suposa

que tampoc. Per ser metgessa,
infermera o mestra, s’ha de tenir
vocació. I punt.

Ara bé, quan diem que cal te-
nir vocació... què volem dir
exactament? Que ens agrada la
feina? Que exercir professional-
ment la nostra vocació és part
ineludible de la realització per-
sonal? I, més enllà, què implica
aquesta vocació? Que tenim el
dret d’exercir-la professional-
ment? És a dir, en el cas dels
mestres, ens confereix la voca-
ció el dret de ser mestres? Potser
no tant, no? Potser ha d’haver-hi
quelcom més.

En aquest sentit, i com és
obvi, quan parlem de la futura
cardiòloga que d’aquí a uns
anys ens haurà d’operar a cor
obert tenim clar que la seva vo-
cació és fins a un cert punt se-
cundària i que han de prevaldre
altres capacitats i altres talents,
a banda d’un exercici professio-
nal impecable. Tanmateix, no
passa de manera anàloga amb

els futurs mestres, on la vocació
amenaça amb prevaldre. I és
que quan pensem en els candi-
dats a estudiar els graus de Mes-
tre sembla que la vocació es jus-
tifica en si mateixa com a bé su-
prem, i justifica que qualsevol
ésser vocacional tingui el dret
de ser mestre, sense cap afegitó. 

En aquest sentit, és obvi que
ens ha d’agradar allò que fem.
Però aquest gust per l’exercici
professional (molt idealitzat als
 o  anys, no ens enganyem)
no sempre porta per se a una
decisió honesta i generosa del
camí professional que cal em-
prendre. És en aquest sentit que,
moltes vegades, a l’inici dels es-
tudis de Mestre, preguntem al
nostre alumnat per què vol es-
devenir mestre. Quan ho fem, és
habitual sentir poc elaborades
respostes de l’estil de m’agraden
els nens, que situen la tria en el
jo («jo vull ser feliç, jo vull pas-
sar-m’ho bé a la feina») més que
en el tu («tu tens el dret d’edu-
car-te acompanyat per un pro-
fessional excel·lent, tu has de
poder créixer com a ciutadà de
ple dret ajudat per un professio-
nal compromès»). Finalment, si
entenem com a vocació aquest

imaginar-se fent el que els mes-
tres han fet amb nosaltres, o
aquesta vanitat d’esdevenir el
referent de l’altre, ¿no estem
parlant d’una accepció de voca-
ció prou egoista, molt llunyana
d’allò que hauria ser l’element
definitori d’una tria madura i
responsable d’una professió
clau?

A la vocació innocent i poc re-
flexionada de part del nostre
alumnat hi ha més un «seria fe-
liç entre nens, a l’escola», que
un «em comprometo fins al
moll de l’os amb l’acompanya-
ment d’aquestes personetes en
formació» o un «vull lluitar des
de l’escola per una societat mi-
llor», que hauria de ser part de
la reflexió que dugués el jovent a
abraçar un grau de mestre. I és
que, com totes, la vida profes-
sional del mestre és una vida
amb blancs i negres: té com a

preu impagable al dia a dia tot
allò que un rep de l’alumnat,
però també el desencís d’un sis-
tema que hauria de millorar
molt, d’una societat que no
sempre acompanya, d’uns rep-
tes educatius i socials a vegades
tremendament utòpics. Sense
dubte, conviure amb tot això no
sempre és tan meravellós com
un pensa quan diu «m’agraden
els infants», malgrat que sigui el
que dona la mida del compro-
mís propi amb la professió. Fi-
nalment, per fer això, és obvi
que no només calen voluntat
 fèrria, compromís i dedicació
responsable i constant, sinó que
també calen talents i capacitats
concretes, d’igual manera que a
la futura cardiòloga li cal quel-
com més que la voluntat ro-
màntica de voler salvar vides
(que, en efecte, li hem de pres-
suposar). 

Per això, quan a vegades es
pondera tant la vocació, em
plantejo fins a quin punt pot ser
una trampa que ens porti a obli-
dar que la professió docent, en
el fons, no es pot entendre sense
una aposta generosa, compro-
mesa i sempre bel·ligerant per
millorar la societat. Una aposta
que consideri amb honestedat
què pot aportar un en forma de
talents i capacitats. Una aposta
que fa que educar, com a profes-
sió, acabi deixant en un lloc re-
lativament secundari aquella
vocació naïf del «m’agraden els
nens». 

C

EL SEÑOR ARQUITECTO
Y LOS ANIMALES
DEL BOSQUE
 Kunihiko Aoyama
ERRATA NATURAE

Conte il·lustrat
 Un relat sobre la cura, l’amistat i la
convivència entre éssers humans molt
diferents. L’autor, arquitecte de profes-
sió, ens ensenya com es construeix una
casa pas a pas, amb unes il·lustracions
precioses i detallades. 

VIRUS
 Jaume Copons i Liliana Fortuny
COMBEL

A partir de 8 anys
 Llibre de la col·lecció L’Agus i els
monstres, protagonitzada per l’Agus Pia-
nola, el millor amic del Sr. Flat i la seva
colla de monstres. Tots junts riuen, can-
ten i llegeixen però, sobretot, lluiten con-
tra el mal. Se les han hagut amb bèsties
de tota mena, però mai amb un virus que
propaga el consumisme.
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LA CAPUTXETA VERMELLA
/ EL LLOBATÓ VERMELL
 Salvador Comelles                              
CRUÏLLA

Contes
 Aquest llibre il·lustrat per Begoña Cor-
balan inclou dos contes diferents. Si el
poses del dret, llegiràs el conte de la Ca-
putxeta Vermella. I, si el poses del revés,
el del Llobató Vermell: la mare envia el
Llobató a portar el menjar a l'àvia, que
viu en un altre bosc. 

LA TRAMPA DE LA
VOCACIÓ

Juan González Martínez
UNIVERSITAT DE GIRONA. NUCLI PAULO FREIRE

«Una aposta que
consideri amb honestedat

què pot aportar un en
forma de talents

i capacitats»

«La professió docent no es
pot entendre sense una

aposta generosa, compro-
mesa i sempre bel·ligerant

per millorar la societat»

Els premiats, a dalt de l’escenari de l’Auditori EspaiCaixa de Girona. DIARI DE GIRONA

DdG GIRONA

■ «Les petites (grans) coses de
cada dia» ha estat el tema central
de la a edició del Premi Solida-
ritat Xavier Fàbrega, que convoca
l’Agrupació d’Antics Alumnes de
l’escola Bell-lloc i que, en aquesta
ocasió, ha donat la mateixa quan-
titat d’euros amb què s’ha premiat

els guanyadors a la Fundació Sín-
drome de Down de Girona i co-
marques Astrid .  

El premi s’ha organitzat en les
modalitats de dibuix, redacció i
fotografia, amb cinc categories
pel que fa a la primera, set la se-
gona i només una la darrera, que
ha guanyat Júlia Fernández. En-
guany, s’han rebut . treballs,
amb  narracions,  dibuixos
i  fotografies. La Petita Coral de
l’escola Bell-lloc, com en anys an-
teriors, va amenitzar l’acte, cele-
brat el  de maig a l’Auditori Es-
paiCaixa de Girona.

El Premi Solidaritat Xavier
Fàbrega fa una aportació
a la Fundació Astrid 21
La 29a edició dels guardons
escolars de l’Agrupació
d’Antics Alumnes del 
Bell-lloc rep 1.723 treballs
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