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En la panoramica dels problemes cscolars, els quc es relacionen amb
la funcio social de la medicina no per menys espectaculars son menvs
profunds. Al contrari. La relacio cntrc educacio i sanitat cs multiple i d'una
gran importancia per a la sanitat i per a 1'educaci6.

Per a la sanitat ho veuen clarament cis metges, per a 1'educaci6 ho
veiem clarament els mestres.

I d'aixo parlare ara.
Treballem dins l'eseola i la veiem cone a institucio basica de ]a socie-

tat per a la formacio individual del not i del not corn a membre de la

societat. I no hi ha dubte que aquest not o noia que aprenen d'csser grans

a l'escola ha de trobar-hi els elements per al dornini de Ia scva saint fisica

i de la seva salut mental.

Pero ja abans de comengar ens trobem que ells mateixos hi aportcn
una situacio sanitaria. La salut del not que entra a 1'escola, la sanitat en
el mcs ample sentit de la paraula, es ja un condicionament de la vida i
l'aprofitament del not a 1'escola.

La doctora Montessori, un dels dons mes grans que In medicina ha

fet a la pedagogia, com sabem va posar les bases dc la seva pedagogia

cientifica, el terme que aquesta metgessa-pedagoga va encunyar i va cnar-

borar com una senyera enfront de tants enemies dels nen i de la ]libertat

del nen: el pare propietari, el mestre rcaccionari, in societal competi-

tiva... I va posar aquestes bases a partir precisament del coneixement del

cos del nen. Els sous sentits un a un, la seva capacitat de moviment, la

seva atencio i resistencia a ]a fatiga, tot va esser estudiat minuciosament i

traduit en aquesta liturgia del parvulari montessoria que alguns de nosal-

tres hem tingut la sort de coneixer, let de silenci, de paraules, de movi-

ment, de quietud, d'atencio, de respecte, de creativitat.

La doctora Montessori la va oficiar en cis suburbis de Roma, en
aquells asilo-nidi, guarderies o liars d'infants, que recollien els fills dels

obrers. Molt aviat, en el primer decenni del 1900, van poder-se comprovar
alli els avantatges de I'estudi i la cura minuciosa dels noie, pero molt aviat
tambe es definien uns petits que no seguicn..., que no treballaven..., que
no paraven atencio..., que no entenien..., quc potser no se'n fara mai
res..., que potser eren totxos...
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La doctora Montessori, aquesta metgessa-pedagoga que havia vist ja

tants dc nens deficients, que recomanava a tots els estudiants de magisteri

de fer almenys una investigacio biologica, to una idea de la sociologia de

]a sanitat. Diu: «Prcguntem a totes les families que mengen els nens per

esmorzar i on dormen...». La resposta no pot csser mcs contundent: Tots,

tots aquests nens que no segueixen, dormen en habitations atapeides i

fan un mal esmorzar o no esmorzen.

En el primer decenni d'aquest segle, tot i quc les estadistiques dels

grans psicometres nomes parlen d'una minsa relacio entre desenvolupa-

ment somatic i desenvolupament intellectual, una pedagogia cientifica

ens dona una primera mostra de la relacio entre aprofitament escolar i

condicions de vida, condicions sanitaries incloses. Com sabem, la tesi de

la correlacio entre nivell socio-cultural i familiar i exit escolar ha estat

amplament desenvolupada, pero cal remarcar que la seva versant sanitaria

cs d'una evidencia rneridiana i aixo de molts anys enca.

Avui, pero, entre nosaltres no podem pas dir que el problema sigui

resolt, sing, en moltes zones, agreujat. La suburbialitzacio de les ciutats,

la petitesa i les males condicions dels allotjaments i de l'urbanisme no

permcten als nois de tenir un Iloc seu a casa, un hoc de trobada a la placa,

perque cases i places i voravies s'han fet amb la mateixa gasiveria del

pam quadrat i han llencat tots els nois d'una ciutat com Cornella a fer

bandes per les coves dell barrancs aixi que surten de l'escola on han entrat

menjant l'ultima pasta feta de farina barata i glutamat prohibit, pero

que la tele anuncia amb cromos de ]a Heidi o del Superman.

I quines condicions sanitaries troben a I'escola?

Ws val que no en parlem. Des de la Ilum, a l'orientacio, a ]a calefac-

cio, als metres quadrats i cubits de classe o de pati, a la qualitat dels mate-

rials, tots els moduls i coeficients estan sotmesos a una economia de

mercat. Any rera any, les dispositions ministerials retallen les xifres ja

prou migrades que en un moment, considerat ara de megalomania, va

donar la ]lei de 1970 i que, d'altra banda, ja eren ben lluny de les que un

Ajuntament com el de Barcelona havia aplicat realment els anys trenta.

I damunt d'aixo, un nombre de nens per classe que impossibilita un

tractament autentic dels problemes de cadascun. Penscm nomes quins son

cis mcstres quc amb 50 nois poden fer l'enquesta tan simple quc reco-

manava la doctora Montessori i, sobretot, en poden treure les consegi.ien-

cies per a dcdicar una atencio especial als nois dins ]a classe i a les families

fora de la classe. Un de tants drets humans que no veiem reivindicar entre

nosaltres cs que el nen ha d'esser tractat com una persona, en classes

reduides, quc un organisme international com la UNESCO ha fixat en

28 per aula i que molts paIsos civilitzats realitzen sobre 25.

Si hem pensat en quin nen ens ve i en com es l'escola, pensem ara en

el tercer aspecte: en el de l'educacio que hi troba.

Pel que fa a la salut fisica, cs clar que 1'escola ha d'actuar com de
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facultat de medicina popular que posi a l'abast de tothom cis coneixements
basics sobre el propi cos, anatomia, fisiologia, higiene, profilaxi, etc.

Pero a mes d'aquests coneixements, i com en tantes altres rnateries
d'estudi, cal que ]'escola Boni at ncn unes tecniques de domini del propi
cos a travcs de 1'educaci6 psicomotriu, I'alimentaria, la distribucio de
1'activitat, el gimnas, 1'esport, la formacio sexual, etc., i unes actituds en-
vers el cos i la salut propia i dels altres.

Es precisament aquesta valoracio del cos i de la salut clue ens sem-
bla un dels elements basics de la salut psfquica. Recordem, si no, que a
I'arrel de tantes dificultats de tipus psiquic hi ha la mala formacio sobre
salut ffsica, I'alimentacio, la mala distribucio d'activitats, el cansament, la
repressio sexual, etc.

Pero aquesta valoracio del cos i de la salut at servei del projecte per-
sonal, nomcs son una part de l'aportacio dc ]'escola a ]a salut psfquica,
que ens fa pensar en una institucio escolar en ]a qual, integrats en 1'equip
de mestres, treballin a ple temps algun metge i algun psicoleg, escolars
1'un i l'altre, coses que ja hem vist realitzades en diversos paisos.

1, sobretot, ens fa pensar en una escola on. I'adquisicio dc criteris i la
visio critica siguin instruments Puna de l'altra, per a la consecucio dun
equilibri psiquic que capaciti el not i el potencii en creativitat, en sentit
clef risc, en resistcncia, i tot aixo dins un context fonamentat no en ]a
tradicional competitivitat dc ]'escola, sing en el foment de la sociabilitat
en tots els sews aspectes. Recordem-los: collaboracio, solidaritat, dialeg...

Al final de la correauda, atcrrcm una altra vegada i penscm que ]a
falta de tot aixo es manifesta en ]a separacio de ]'escola normal i corrent,
dels nens amb dificultats, dels disminuits ffsics, dels deficients mentals.
Aquests ncns es entre ]furs companys considerats normals clue troben
els estfmuls mes adequats a llur educacio.

Un let aixf s'ha produit en una escola publica italiana en una zona on
cis mestres, d'aqucsts «tan avancats i revolucionaris que no volen sino
adoctrinar els nens», han aconseguit de tenir 25 ncns a classe i han exigit
(le tenir-hi tots els nens del barri tal com son.

Entre nosaltres, com sabem, les reivindicacions profundes per rota les
normals de sou i d'estabilitat laboral, van encara pel cami de la formacio
professional del mestre -6.000 mestres en una Escola d'Estiu son una rei-
vindicacio activa- i van pel cami de la participacio coherent de I'equip
de mestres en la gestio del centre, i del conjunt del Magistcri en el dibtuix
del sistema cducatiu que volem integrador i no discriminador o fomen-
tador del nens que ara son subjectes d'educacio especial. Un sistema
educatiu que per cap concepte previ separi els nens.

Prou sabem com n'estem de liuny...
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