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El passat 23 d’abril vaig tenir el goig de participar en el Congrés de Sant Jordi de l’Escola Riera 
de Ribes. I dic el goig literalment perquè va esdevenir una experiència que recordo amb molta 
alegria i satisfacció. Per la meva tasca com a mestre, i també com a formador, he participat en 
molts congressos, però aquest és el primer en el que els protagonistes, les protagonistes, eren 
els nens i nenes de l’escola, entomant el repte de convertir-se en els experts de temes diversos 
i específics, quan gairebé sempre això sols ser tasca de professionals adults. 
 
Primer de tot, trobar-me dalt de l’escenari, acompanyant a la directora del centre, na Lola 
Sánchez, que va dir unes paraules de benvinguda, amb el gimnàs ple de gom a gom amb tots 
els grups de l’escola, ben posats d’infantil fins a primària, amb la presència i complicitat de tots 
els pares i mares, avis i àvies, i familiars que es van poder quedar per escoltar als seus fills i 
filles, i als seus companys. Impressiona veure aquesta munió de persones, expectants per 
veure el que passarà al llarg de tot el matí. 
 
Després, tenir constància d’un programa de presentació de temes i projectes tan complet, si no 
recordo malament més de 60 conferències preparades per nens i nenes de les diferents edats 
que acull l’escola. Calia triar on anar, i era ben difícil, ja que tots els títols eren prou suggerents. 
 
Com que no podia estar a tots els llocs a la vegada vaig fer la meva tria, i vaig passejar-me pels 
diferents espais on es feien les conferències, i vaig poder escoltar, en cadascun d’ells, una de 
les conferències que s’hi presentaven. Vaig tenir cura de poder escoltar temes diversos, 
desenvolupats per nens i nenes de diferent edats.  
 
No personalitzaré els noms, però sí dir-vos que m’ho vaig passar d’allò més bé, tot descobrint 
coses interessants sobre els coets, fins i tot vaig veure com es podia fer-ne volar un de forma 
molt casolana, i exitosa; sobre la trajectòria i tasca del Ferran Adrià, i vaig poder assaborir una 
autèntica deconstrucció d’un entrepà de truita; sobre com es cuida un hort, podent veure alguns 
dels productes cultivats; sobre els robots, i el munt de possibilitats que tenen, i fins i tot vaig 
escoltar una excel·lent conferència, i ho dic molt seriosament, sobre el món dels culs, 
extraordinàriament acompanyada d’una animació amb dibuixos i propostes didàctiques que ben 
podria competir amb propostes que estan en el mercat educatiu. 
 
Imagino que el mateix devia passar a la resta d’espais, i de conferenciants, les persones que 
van poder-hi ser presents en van ser testimonis sens dubte. 
 
A banda de les aportacions dels infants, que em van entusiasmar, em va agradar molt la forma 
com els seus pares i mares els acompanyaven, amb una complicitat, i satisfacció, absolutes, 
així com tot havia estat preparat d’una forma exquisida per l’equip de mestres, i per la resta de 
persones que hi va col·laborar, tanmateix pel saber estar dels companys i companyes dels 
nens que feien les seves presentacions, i la seva capacitat per fer-los preguntes suggerents, i 
valoracions molt afinades. 
 
Finalment, vaig tenir la sort, una altra vegada, de tornar a pujar dalt de l’escenari i compartir 
algunes paraules amb el conjunt de persones que estaven al gimnàs, paraules sentides 
d’admiració i reconeixement, ara ja no tant amb l’expectativa del que anava a passar, sinó amb 
la satisfacció d’haver participat en un acte rellevant, que fa de l’escola un espai d’investigació i 
creixement, i que fa del coneixement, una experiència vital, perquè el coneixement és també el 
gaudi d’escoltar el que els altres ens diuen, ampliant els nostres propis interessos, o 
contrastant-los amb els nostres propis sabers. El coneixement es produeix en aquest intercanvi 
de paraules i mirades, acomboiades pel recolzament de les persones que ens acompanyen en 
els nostres processos de vida. 
 
 
 



Què dir, doncs, d’un equip de mestres, d’uns infants, d’una escola, d’un col·lectiu de famílies, 
d’una comunitat educativa, que és capaç d’imaginar, organitzar i desenvolupar un projecte com 
aquest? Tan sols inclinar-me davant de la seva força, de la seva generositat, i del seu saber, i 
felicitar-los per aquesta contribució tan extraordinària al desplegament d’un seguit de 
competències i actituds que seran un referent important per l’esdevenir d’aquests infants.  
 
Moltes gràcies per aquest regal, moltes felicitats, i endavant, que per molts anys se’n puguin 
celebrar molts més! 
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