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QUE VOLEN ELS COMITÈS R» ACCIÓ D'ENSENYAM'S ? 

.•-..• _ .._ Qnè son, què volen ser, què volen fer els C,A,E. ? Voldriem comen
çar' a donar resposta a aquestes preguntes, sorgides una mica de totes bandes 
després de l'aparició del primer numero de "PSONT ENSENYAM1". I creiem útil fer-
ho en funció d'una situació i d'una problemàtica concretes? les nostres, avui i 
aquí. Esforç útil, perquè massa sovint tendim a eludir -a 1'empar d'unes defi
nicions esquemàtiques, sumàries- allò que ha de fonamentar i orientar sempre to
ta lluita realment revolucionarias 1'estudi concret de la realitat concreta. 

L'aparell escolar que tenim al davant es el fruit d'una histèria; 
la guerra civil, les eliminacions i depuracions, l'escola feixista, el retro
cés general en tots els camps educatius, 1'inmovilisme. Desprès, en funció de 
les exigències del creixement econòmic, la politica "reformista" que, parlant 
d'una "democi-atitzacio" de l'escola, està procedint, en realitat, a una tecno-
cratitzaciò i a una privatitzacio del sistema educatiu (objectius, ambdós, to
talment oposats t una democratització real de l'ensenyança, que ha de tenir com 
a element essencial l'escola única, obligatòria i gratuita). 

Els ensenyants -treballadors de tots els nivells del sistema edi-.-
catiu ens trobem inscrits en una realitat que fa de nosaltres uns ̂SLlo.'̂ fcs 
(sotmesos a un règim de baixos salaris, de treball nal aoondicionat, sovint 
sense seguretat social ni contractes, etc.), però tambe, per poc que badem, 
uns còmplices de la politica educativa del règim, que os -no podem oblid.ar-ho 
ni per un moment- una politica opressora, que'tracta d'inraovilitzar a les ma
sses juvenils a base d'amagar—los la realitat, d'inculcar-los la ideologia de 
les classes dominants, de sotmetre'ls a un règim d'autoritarisme i repressió; 
que tracta, així mateix, d'uniformitzar lingüistica i culturalment l'Estat es
panyol, a base de mantenir excloses de tots els nivells de 1'ensenyament Ics 
llengües nacionals-català, basc,gallec- oprimides. 

Els C.A.E. volen enquadrar als ensenyants que no volen ésser ni ex
plotats ni cómplices. Els ensenyants que comprenen que no hi pot haver lluita 
jper l'escola popular deslligada de la lluita general que el moviment .popular, 
amb la classe obrera al davant, emprèn per l'alliberament social i nacional. 
Els ensenyants que comprenen que aquesta lluita cal manar—la, en el que ens per
toca, dins de l'escola, treballant per la constitució d'un moviment de masses 
dels ensenyants, de caràcter unitari. Els ensenyants, finalment, que creuen 
que aquest llarg combat ha d'inscriure's en la perspectiva de la revolució so
cialista. 

Els C.A.E. proposa com a objectius s -L'escola unificada, gra-
'tuita, obligatòria i laica? — L'escola per tothom, que dongui ple accés als 
fills dels obrers industrials i camperols? - La lluita contra l'imposició ideo
lògica del bloc dominant? - La lluita por una escola dins cl context nacional 
català? - La lluita contra l'autoritarisme i l'opressió a l'escola? - La llui
ta per uns programes i mètodes que acondueixin a un veritable ensenyament crí
tic? - La lluita per el col·lectiu escolar, integrat per estudiants i enset-
nyants, substituint el sistema actual de direcció? - La lluita per millores 
salarials, tèr-niauns í do oondiononn do treballs — T,a lluita pol cos únic d'en
senyants. 



Vms EL COS UUIC D'ENSEÏÏYANTS 

La llei General d'Educació, en intentar de donar una aparença mes 
moderna al sistema educatiu, ha deixat al descobert en la seva nes crua realitat 
l'enorme irracionalitat del sistema educatiu franquista, així com les radicals 
injustícies que el presideixen. 

Ambdues característiques -irracionalitat i radical injusticias es
tan a la base de l'estructura dels diferents nivells educatius i de les múlti
ples categories que divideixen els treballadors de l'ensenyament. 

En efecte, el sistema educatiu està concebut des del seu plante
jament general -ensenyament primari, ensenyaments tècnics i professionals, en
senyament secundari,universitat-, fins a la seva aplicació pràctica en els cen
tres -diverses categories de centres segons siguin d'un particular, de 1*esglé
sia, de l'estat, etc.-, al servei d'una política classista. Els diversos com
partiments no obeeixen a una adecuacio lògica als diferents nivells d1evolució 
de la persona sinó a la necessitat d'eliminar, posant barreres selectives, una 
gran quantitat de població (els fills de les classes treballadores industrials 
i pageses), que és encaminada el més directament possible cap a la producció. 

A aquesta fragmentació del sistema educatiu, de base classista, co
rrespon entre els ensenyants una encara mes gran divisió en múltiples catego
ries laborals, fins i tot dins de cadascun dels nivells de l'ensenyament. Fem 
un breu resum de la situació en els nivells d'ensenyament primari i secundari. 

A) Els mestres es troben dividits en una multiplicitat de categoriess 
hi ha l'anomenat personal de carrera, que compren els mestres na

cionals titulars amb propietat definitiva i els mestres amb propietat provi
sional, i el personal "de empleo", que inclou els mestres interins nomenats 
amb caràcter provisional, els idonis (que no tenen la carrera del magisteri) 
i els mestres sustituts. A tot això s'afegeix un complex escalafó de "méritos" 
i d'anys de servei que donen dret a certes prerrogatives econòmiques i geogràfi
ques. El conjunt es caòtic i irracional i amaga desigualtats i discriminacions 
intolerables entro mestres que estan fent ID3NTIC TREBALL. 

B) L'heterogeneitat del conjunt de professors de l'ensenyament mig és 
mes gran encara, tant en base a la qualificació exigida com a la 

seva situació laboral. A UN ITATEIX TREBALL corresponen no menys de 15 situacions 
laborals diferents, entre professorat estatal (numeraris -catedràtics i agre
gats—, no numeraris —interins, contractats, contractats d'estudis nocturs, otc. ) 
professors de filials, de centres privats, etc. 

Aquesta situació, tant entre els mestres com entre els ensenyants 
mitjos suposa la violació simultània de dos principis bàsics: 

a) Tots els alumnos d'un mateix nivell tenen dret a un ensenyament 
d'idèntica qualitat 

b) Tot treballador que realitza idèntica funció que un altre té dret 
a idèntic sou i a unes mateixes condicions de treball5 en defini
tiva, a idèntics drets i deures. 

L'estructuració actual del professorat estatal i de tot el batxi
llerat en general, ha entrat en crisi perquè l'arrel classista de l'ensenyament 
mig ha entrat en contradicció creixent amb 1'entrada cada cop mós incrementada 
de les capes socials a les quals originàriament no estava destinat. 
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Les desigualtats sntre els mestres que treballen en l'ensenyament 
primari i els llicenciats que ho fan en el secundari venen donades pel fet que' 
el magisteri ha estat considerat pel règim com una ocupació do nivell inferior, 
que no requereix una formació rigorosa. 

Aquest enfocament monstruós respon perfectament a la. política glo
bal respecto al mestre i respecte a 1"educació de les masses popularsi al mes
tre se li nega una educació universitària i un sou i unes condicions de treball 
dignes (el coeficient dels mostres, recordem-ho, ers fins fa poc el 2,9 pe" sota 
del 3'6 adjudicat al cos de policia), cosa que es correspon, amb perfecte ri
gor dialèctic, al menyspreu per les capes treballadores, o sigui per la immen
sa majoria del país al que va destinat aquest ensenyament. Per educar els fills 
dels obrers , dels camperols, dels funcionaris i empleats modestos, de les ca
pes populars en definitiva, el règim ha creat una de les professions mes ver
gonyós ament retribuides del país, i l'ha enquadrat en uns organismes (el SKE-l) 
corruptes i reaccionaris, que impedeixen tota reprèsentativitat. 

No obstant les diferencies de plantejament que engendren acuestes 
desigualtats entre els ensenyants, el problemes fonamentals son els mateixos i 

- Els ensenyants reben uns sous baixos que no corresponen a la inver
sió de temps, esforç i diner invertit en la seva preparació, ni a la importàn
cia de la seva funció social. 

- La insuficiència dels sous obliga a horaris de treball excessius 
que rebaixen la qualitat de l'ensenyament i aboquen a la frustració professio
nal i a la impossibilitat de perfeccionament. 

- Els drets socials inherents a tot treballador (segurs socials, es
tabilitat en el treball...) li són negats o aplicats insatisfactòriament. 

- No hi ha cap participació en l'elaboració de la política educativa 
ni intervenció en les desicions en materia d'ensenyament a nivell de centre. 

- Som instruments d*una política que margina sistemàticament la cla
sse treballadora i imposa una ideologia i una cultura deslligada de la reali
tat nacional catalana* 

Aquesta situació només pot solucionar-so mitjançant la pressió ma-
ssiva i la lluita organitzada de tots els ensenyants. I es evident que una de . 
les reivindicacions fonamentals es la desaparició do totes aquestes classifi
cacions en les quals estan repartits els ensenyants i la formació d'un GOS ÚNIC 
D'ENSENYANTS, en el que la única classificació sigui l'especialització pedagò
gica per edats. 

Les raons de l'estratificació actual en tants casos diferents són 
sobretot polítiques. Al règim li interessa que els ensenyants (que formen un 
oos molt nombrós i en una posicio clau) estiguin dividits entro si. (En tenim 
un exemple molt recent en l'intent del SEM d'atiar un afrontamor.t entre mestres 
o llicenciats). L'objectiu es frenar la presa de consciència d'uns interessos 
comuns a tots. 

La lluita contra la discriminació entre ensenyants i pel COS UHIC 
ja ha començats les conclusions aprovades en la última reunió d'ensenyants 
mitjos de tot l'Estat espanyol, en les quals figura cem un punt de la declara
ció de principis i les declaracions aparegudes on bon nombre a la premsa així 
ho demostren. Entre els ensenyants, la idea dol Con Únic es va imposant com 
una reivindicació bàsica que han de defensar tots els estaments, element inr.is-
•nensable per unificar la lluita de tots els ensenyants. 



Som a les darreries del curs 1970-71j un curs que marcara una fita 
en la historia de la mobilització i la lluita dels ensenyants. 

En el número anterior de "Front Ensenyant", donàvem compte de les 
accions empreses pel professorat no-numerari d'Instituts, que s'iniciaren amb 
l'atur del 12 de gener reclamant l'abonament dels sous dels mesos d'octubre, 
novembre, desembre i paga de Nadal, que encara no havien estat satisfets, i 
que es continuaren amb la vag_a de vuit dies de duració (23-30 de març) per u-
na solució satisfactòria als greus problemes d'aquest professorat, vaga que 
fou secundada per un bon nombre do professors de Seccions Filials i por alguns 
de l'ensenyament privat. Es calcula que, només a Barcelona, hi havia uns 400 
ensenyants en vaga. 

En el total dels països de l'Estat espanyol, es féu la vaga a 17 
províncies, sense que es pugui saber exactament el nombre d'ensenyants que hi 
participaren, bé que s'ha pogut estimar per damunt dels 2.000. 

Mentre durava la vaga, una representació dels professors d'Institut 
i de Filials anaren a Madrid, acompanyats del Degà del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats, per a entrevistar-se amb el Director General de Personal del Mi
nisteri d'Educació i Ciència. Representants d1altros districtes havien estat 
convocats pels de Barcelona amb la finalitat"d'aconseguir que l'entrevista fos 
a nivell de tot l'Estat. Això no s'aconsegui, però s'arribà a l'acord quo els 
representants de Barcelona sol·licitarien una reünio dels representants de tots 
els districtes universitaris ajab 1«administració, aixi com local per a celebrar 
una Assemblea'prèvia. Això fou tot el que es va treure del Director de Perso
nal, Sr. Segú, perquè no es va donar resposta a cap de les reivindicacions 
plantejades. 

El dia 27 de març arriba a tots els distr ctes un telegrama firmat 
pel Subsecretari del Ministeri, Diez Hochleitnor, ordenant a tots els direc
tors d'Institut que enviin a tots els ensenyants en vaga un "apercibimiento" 
quo significa ia. a mes d'altres coses, la no renovació del contracte pel curs 
següent. Malgrat aquesta sanció, la vaga es manté, i no es suspèn -per desi-
cio unànim- fins el 30 de març, per a obrir un període de preparació de l'A
ssemblea que ha de tenir lloc a Madrid, prèvia a les negociacions amb el Mi
nisteri. Les dates s'estableixen pels dies 16 i 17 d'abril. 

El "Consejo Nacional" de Colilegis de Doctors i Llicenciats, en un 
intent de canalitzar i frenar la lluita, s'ofereix -desprès de criticar fari
saicament les comissions d'ensenyants organitzades als diferents col·legis, par~ 
ticularment a Catalunya com a "intermediari" i ofereix els seus locals per a 
la celebració de l'Assemblea.Cal recordar-a'ue aquesta cosa queies diu "Con- ' 
sejo Nacional" del Col·legis, està format, a més dels 13 Degans dels'Col·legis, 
democràticament elegits, per igual nombre de membref designats a dit, entre c'ls 
el president que ocupa el càrrec des de fa setze anys. EL seu paper ha estat 
sempre e 1 de control i frè de qualsevol iniciativa. 

L'Assemblea comença el dia 16, assistint-hi quqtre representants do 
cada districte, totalitzant unes cinquanta persones. De manera inexplicablement 
fàcil, el president del "Consejo Nacional de Colegios", Lostau, admet que l'A
ssemblea es desenvolupi segons els criteris elaborats a les reunions coordina— 
tèries dels ensenyants. Així, aquesta Assemblea, que cal agrair, oh paradoxa!, 
a les'autoritats ministerials i als seus lacais del "Consejo Nacional de Cole
gios", adquireix una importància cabdal per a centrar i unificar la problemàti-
oa del professorat d'E.M., incloent-la en el marc dels problemes generals de 
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l'ensenyament, i relacionant-la íntimament amb les d'altres sectors d'ense-
nyants (mestres). IJ v-it de l'Assemblea son unes conclusions, aprovo dos unà-
nlmamentj de les quals cal remarcar especialment les següentss 

Demanar l1escolarització inmediata i en condicions pedagògica
ment satisfactòries de tots els nenes sense escolaritzar 

Demanar l'extensió de la gratuïtat al B.U.P. (Batxillerat uni
ficat polivalent) 

Demanar una única titulació, de nivell universitari, especia
litzada per nivells, que faculti per a l'ensenyament (Veure en 
aquest numero de "Fron'i; Ensenyant" l'article sobre el Cos Únic 
d'Ensenyants) 

Com a conseqüència de l'anterior, demanar la creació d'un Cos 
Únic d'Ensenyants que respecti el principi universalment reco
negut de "a igual treball, igual salari", 

L'Assemblea es prolonga els dies 17 i 18, perquè les autoritats mi
nisterials han d'assistir a les sessions de clausura del Congres Internacional 
de Prospectiva de l'Educació (L'Educació a l'any 2.000). 

El dia 19 comença, a la seu del CENIDE, la reunió entre els delegats 
dels ensenyants i les autoritn a ministerialss Diez'Hochleitner (subsecretari 
del ministeri), Segú (director general de personal), Angeles Calino (directora 
general d'orientació educativa), i Aragonès (secretari general tècnic). Els de
legats dels ensenyants han delegat la paraula a dos companys» 

L'entrevista no dura gair*.;* L'actitud de l'Administració es'duras a 
la qüestió prèvia dels ensenyants exigint l'aixecament de les sancions, es res
pon que això es farà discriminadament (a uns si, a d'altres no) prèvia presen
tació per part del sancic^at d'un escrit d'excuses. Es tracta doncs, ultra l'e
xigència d'una humiliació de separar el blat de les males herbes, o millor dit, 
d'escapçar els dirigents dol moviment ensenyant (Anteriorment ja havien donat 
ordres als directors d'Institut d'indicar quines eren, al seu judici, els "ca
becillas" -quina mania!-del moviment). 

L'Assemblea refusa acceptar l'intolerable diktat de les autoritats 
ministerials, i la reunió s'acaba. 

Els problemes subsisteixen, agreujats ara per les sancions. No es 
fa esperar, doncs, la resposta dels ensenyants: s'inicia una segona vaga que 
s'exten els dies 5 i 6 de maig- per tot l'Estat. 

A Catalunya, la participació dels ensenyants disminueix als Insti -
tutsj no aixa a les Filials, on fins i tot augmenta. El nombre da provínole', que 
segueixen la vaga es manto igual (algunes que no havien fet la primera substi- ' 
tueixen ara los que aquesta vegada no la fan). La proximitat de la fi dels Curs, 
la feina que s'acumula, la fatiga de tanta tensió, les sancions, influeixen, e-
videntment, i fan que aquesta segona vaga no es pugui planteja.:? com indefinida. 

En aquest moment -mes de juny— cap de les nostres reivindicacions ha 
estat satisfeta, tret de la retirada de sancions. L'ordre ministerial donada 
als directors de centre per a que aixequin los sancions segons el sou criteri 
mostra que el poder no s'atreveix a atacar-nos amb mesures repressives. Prefe-
rei traspassar la repressió a l'àmbit del centre, per a no crear conflictes 
generals, sinó conflictes particulars, locals. 

Els pessimistes professionals poden dir que les lluites d'aquest curs 
no han servit de res, que estom igual que avans. S'equivoquen de mig a mig. A-
vans del moviment d'aquest curs només orem una nòmina que ni tant sols calia sa-
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tisfer puntualment. Ara'tenim cara i ulls i, el que és més important, hem de
mostrat tenir una força, força que s'amplia de manera automàtica en mobilitzar 
els alumnes, els pares dels alumnes, i l'opinió pública en general. L'exemple 
d'organització i do combativitat que hem donat, l'experiència de la nostra ac
ció, serán sens dubte recollides per tots els altres sectors d'ensenyants» Hau
rem contribuit així, amb una primera passa, al procés de presa de consciència, 
d'organització i de lluita dins el camp de l'ensenyament. 

I a propòsit de prasa de consciència, no podem deixar de comentar 
l'actitud d'algun petit sector de professors no-numeraris que en nom d'una pre
tesa' línia "revolucionària", advocaven per la substitució de 1'acció - de la 
vaga, Concretament - per una"conscienciació", paraula que dita així, en abs
tracto, queda completament buida de contingut. Perquè si realment volem cons— 
cienciar-nos i conscienciar a qui sigui per a una lluita revolucionària no te
nim altre camí que el de les accions col·lectives, ja que aquestes accions son 
el catalitzador d'una sèrie d'accions i reaccions en cadena que no es produi
rien -tot i existint els ingredients necessaris— sense elles. D'altra banda 
•o comprenem com ningú que es proclami marxista pot ignorar les nocions mes 
elementals de la dialèctica, com per exemple que es condició prèvia a un salt 
qualitatiu l'acumulació quantitativa. En comptes d'acceptar com un axioma la 
"manca de maduresa política" dels ensenyants i per tant l'impossibilitat de 
fer una vaga (i la necessitat de "conscienciar" en abstracte), haurie.- d'haver-
se donat compte de que si es plantejava la possibilitat de la vaga era precisa
ment perquè existien ja les possibilitats de tirar-la endavant. EL que en rea
litat lamentem és que els discursos sobre la "manca de maduresa" contribueixen 
a retreure els elements menys ,. -.durs. Si els discursos se'ls fessin a ca seva, 
tots hi sortiriem guanyant. 

LA CONCEPCIÓ BANCÀRIA DE L'EDUCACIÓ 

per PAULO FREIRÉ 

Com mes analitzem les relacions educador-educant dominats a l'es
cola actual a qualsevol dols seus nivells, mes ens con encem de que aquestes 
relacions presenten un caràcter especial i determinant - el d'ésser relacions 
de naturalesa fonamentalment narrativa, discursiva, disertant. 

Narració de continguts que tendeix a petrificar-se, o a transfor
mar-se en quelcom d'inert. ílarracio que implica un subjecte -el que narra- i uns 
objectes pacients -els educants. 

Existeix una espècie de malaltia de la narració. La tònica do 1'edu
cació es predominantment aquestas narrar, sempre narrar, Referir-se a la reclitat 
com a quelcom de parat, estàtic, dividit i ben compartimentat, o parlar sobre' 
quelcom de completament aliè a l'experiència existencial dels educants esdevé, 
realment, la suprema inquietut d'aquesta educació. La seva ànsia irrefrenable. 
En ella, l'educador apareix com l'agent indiscutible, com el subjecto real, que 
te com a tasca indeclinable "omplir" els educants amb el contingut de la seva 
narració. Contingut que és només un conjunt de fragments, de retalls de la rea
litat, desvinculats de la totalitat ón s'engendren i en el context de la qual • 
prenen sentit. En aquestos disertacions, la paraula es buida de la dimensió con
creta que hauria de posseir i es transforma on paraula buida, en verbalisne alie
nat i alienant. D'ací que sigui més só que significat, i com a tal, seria millor 
no dir-la. 

La^narració, que té com a subjecte 1«educador,porta als educants a 
la memorització mecànica del contingut narrat, Més encara: la narració els trans-



forma on "recipients" que han d'ésser "omplerts" por 1'educador. Com més ompli 
els recipients amb els seus dipòsits, millor educador serà. Com mes es deixin 
"omplir" dòcilment, millors eduoends seran. 

D'aquesta manera, l'educació es transforma en un acte de dipositar* 
en el que ois educands són els dipositaris i l'educador qui diposita. 

En comptes do oomunicar-se, l'educador fa comunicats i dipòsits que 
els educands, meres incidències, reben pacientment, memoritzen i repeteixen.Tal 
és la concepció "bancària" de l'educació, en la que l'unic marge d'acció que s' 
ofereix als educands és el de rebre c-ls dipòsits, guardar-los i arxivar-los. 

En el fons, els grans arxivats en aquesta pràctica equivocada de l'e
ducació (on la millor de les hipòtesis) són els propis homes. Arxivats, perquè, 
al marge do la recerca, al marge de la praxis, ois homes no^poden sor. Educadors 
i educands s'arxiven en la mesura en que, dins aquesta visió distorsionada do 
l'educació, no existeix transformació, ni sabor. Sols existeix saber en -1'inven
ció, en la rcinvenció, en la recerca inquieta, impacient, permanent, que els ho
mes realitzen en el mon, amb el món i amb els altres, lïeoerca que es, tambe, es
perançada. 

En la visió "bancària" de l'educació, el "saber", el coneixement, es 
una donació d'aquells que es jutgen savis als que jutgen ignorants. Donació quo 
es basa en una de les manifestacions instrumentals de l'ideologia de 1'opressió! 
1'absolutitzacio de la ignorància, que constitueix allò que anomenem 1'alienació 
de l'ignorància, segons la qual aquesta ignorància es troba sempre on 1'altre. 

L' ducador que aliena l'ignorància es manté en posicions fixes, inva
riables. Serà, sempre ei que se~, mentre que els educands seran sempre ois que 
no saben» La rigidesa d'aquestos posicions nega a 1'educació i al coneixement 
com a processos de recerca. 

En la concepció "bancària" quo estem criticant, s¿.gons la qual l'c-du-
cacio es l'acte do dipositar, de transferir, de transmetre valors i coneixem nts 
no es' pot verificar—se la superficie do la contradicció educador—educand. Al con
trari: en tant que refiere de la societat opressora, l'educació "bancària" man
té i estimula la contradicció. D'ací que on ella: 

a) l'educador és sempre qui educas l'educand- cl qui es educat 

b) l'educador és qui sap, els educands els qui no saben 

c) l'educador es qui pensa; el subjecte del procés. Els educands són 
els objectes pensats. 

d) 1'educador ós qui parla; els educands els qui escolten dòcilment 

e) l'educador es qui disciplina; els educands els disciplinats 

f) l'educador es qui tria i proscriu receptes; ois educands els qui 
prenen les recentes 

g) l'educador es qui actúa; els educands són aquells que tenen l'il. 
lusió que actuen, en l'actuació de l'educador 

h) l'educador es qui escull el contingut programàtic, els educands 
-que ningú mai escolta- s'acomoden a ell 

i) l'educador identifica l'autoritat del saber amb la seva autoritat 
funcional, que oposa antogènicam, nt a la llibertat dels educands. 



j) finalment, l'educador es el subjecte del procés5 els educands, 
mers objectes» 

Si l'educador és qui sap i els educands son els ignorants, pot cl 
primor clonar, entregar, porter, transmetre el seu saber als segons. Sabor quo 
deixa d'ésser un saber de "esperièncie realitzada" per ésser un saber d'expe
riència narrada o transmesa. 

No és extrany, doncs, que en aqyosta visió "bancària" de 1'educació, 
ris hcmes siguin vistos com éssers de l'adaptació, de l'ajustament. Gom mos s'e
xercitin els educands en l'arxiu dols dipòsits que els hi son fets, m;e desenvo
luparà en ell mateix la consciència crítica, cosa que reveriria en la seva in
serció on el món, com a transformador. Com a subjecte. 

Com mes se li imposi passivitat, mes ingènuament tendiran a adaptar*"* 
se al món, en comptes do transformar-lo. 

En la mesura que aquesta visió bancària anul·la el poder de or a .ió 
dels educands, o el minimitza, estimulant així la seva ingenuitat, la seva no-
criticitat, satisfà els interessos dels opressors, ^er a ells, no cal descobrir 
el mon, transformar-lo. El seu humanitarisme, i no el seu humanisme, radica en 
la preservaoio de la situació de la que son beneficiaris i que els p ¡ssibilita 
oi manteniment d'una falsa generositat, És per això que reacciona, mal que si
gui instintivament, contra qualsevol temptativa d'una educació que esti.nuli el 
pensament autèntic. En vcrit.-t, el que pretenen els opressors "és transformar 
la mentalitat dels oprimits i no la situació que els oprimeix", a fi d'aconse
guir una millor adaptaoio» una millor forma de dominació. 

¿fSïèrMA 
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