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Em permetreu que el Portie d' aquest número sigui una reflexió a partir del
darrer llibre de Francesco Tonucci traduYt al catala, titulat La ciutat dels infants
(Barcelona, Barcanova, octubre de 1997). Tinc la sort de comptar entre els
meus amics i amigues un nombre important de mestres d' escola, i d' ells i elles
he apres el paper fonamental d' aquest pedagog italia en les practiques educa
tives de renovació escolar. A més, aquestes amigues i amics acostumen a avi
sar-me quan Tonucci ve a Barcelona afer xerrades i conferencies (sovint rela
cionades amb activitats del grup de Rosa Sensaii. Si no heu tingut mai l'ocasió
d' escoltar Tonucci en, directe, no sabeu el que us heu perdut!

Pero anem alllibre del qual us parlava: La ciutat dels infants és una lúcida
reflexió sobre com s'hauria de planificar la ciutat perqué aquesta fos més vivi
ble per als infants: espais per jugar que no siguin només parcs amb tobogans i
engronxadors sinó que tinguin amagatalls, pujades i baixades, racons on ningú
els pugui vigilar (tot recordant-nos que als adults també ens agrada fer coses
sense que ningú conegutsapiga que les fem); la possibilitat de jugar a les voreres
del carrer, sense que els infants hagin de baixar perqué hi ha cotxes mal apar
cats (rot recordant que si hi ha un cotxe aparcat en doble fila, impedint el pas
d'altres cotxes, i un cotxe damunt de la vorera, impedint el pas dels peatons,
el primer cotxe que s'endura la grua sera el de la doble fila: sembla més impar
tant la circulació dels cotxes que no lade lespersones); la possibilitat que els infants
puguin anar sols a escola (sense haver de patir si els cotxes respecten els serna
fors, entre altres coses); la possibilitat que la policia municipal i els comerciants
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i botiguers facin de vigilants d' aquests petits infants, tot ajudant-los a aconse
guir la seva autonomia; la possibilitat de treballar amb els infants i les seves idees
per tal de coneixer les seves necessitats, i dur-les a la realitat...

Per que és important que la ciutat sigui vivible pels infants? Perqué tal com
diu Francesco Tonucci, si ho és pels infants també ho sera per a les persones
velles, per les persones incapacitades, per les dones embarassades, per a les pare
lles d' enamorats i, també, per als adults que van a treballar.

Lobjectiu delllibre de Tonucci és fer vivible la ciutat, 1 a l'inici delllibre ens
recorda que

Abans ens feia por el bosc. Era el bosc del llop, de la bruixa, de la foscor. Era l' indret
on ens podíem perdre. Quan els avis ens explicaven rondalles, el bosc era ellloc pre
ferit per amagar-hi éssers malevols, trampes i angoixes. (...) En canvi, ens sentíern
segurs entre les cases, al mig de la ciutat, al barrio Era allloc on ens feiem amb els com
panys, on ens trobávem per a jugar plegats. (...) En unes quantes decades, pero, tot
ha canviat, S'ha produít una transformació formidable, impetuosa, total, com mai no
s'havia vist a la nostra societat, D'una banda, la ciutat ha perdut les seves caracterís
tiques, s'ha tornat insegura i sospitosa; d'altra banda, han aparegut els verds, els ambien
talistes, els animalistes, predicant el retorn a la verdura, al bosc. Tot d'una el bosc s'ha
fet bonic, lluminós, objecte de somnis i de desig; la ciutat, en canvi, s'ha convertit en
un indret lleig, gris, agressiu, perillós i monstruós.

Francesco Tonucci (1997) La ciutat dels infants, Barcelona, Barcanova, p. 23.

No cal dir que en aquesta cita trobem resumit el geografhumanista Yi-Fu
Tuan: tant el seu Landscapes ofFear (Oxford, Basil Blackwell, 1979) com
Topophilia. A studyofenvironmentalperception, attitudes and values (Englewood
Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1974) expliquen les percepcions de por i/o
satisfacció (amb tots els matisos intermedis possibles) que tenen dels paisatges
les diverses cultures i els individus. Pero també trobem alguna de les raons que
perrneten explicar el nrocés de suburbanització aue s'ha donat al coniunt del
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món occidental: a la ciutat, i sobretot al centre, de dia trobem les botigues, els
serveis, els museus; pero de vespre trobem la violencia, la droga, la prostitució.
Així mateix, als barris anomenats dormitorino hi ha prous equipaments i ser
veis justament perqué són dormitori: pero per a qui són dormitorz?, es pregun
ta Tonucci; i la resposta és per als adults que van a treballar fora del barri, pero
no pas per a les mestresses de casa, o per a les persones jubilades, o per als
infants. Per tant, l'opció que se'ns ofereix és fugir del perill i de l'abandona
ment -la ciurar-- i anar allloc sa, net i segur: les urbanitzacions de cases ados
sades. 1 es deixa de banda una altra opció: millorar el que no ens agrada de la
ciutat on vivim.

Pero Tonucci no es queda només en la descripció i en la diagnosi. Intenta
aportar solucions. 1 per aixo ens explica tot el que s'ha realitzat des de 1991 a
Fano, ciutat italiana d'uns 55.000 habitants, per afer-la més vivible per als
infants: de la pagina 125 a la 198, Francesco Tonucci descriu com els infants
treballen i discuteixen en un Laboratori municipalcom dissenyar escoles i parcs,
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com aconseguir jugar a pilota a qualsevol placa, com fer que els automobilis
tes respectin els semafors i els passos zebra.

Fins aquí he resumit de manera breu -i és possible que amb poca tra~a- el
llibre de Tonucci. Personalment cree que una de les funcions més importants
que juga la geografia en la vida quotidiana és la d'intentar millorar la qualitat
de vida de la societat on viuen i treballen els geografs o les geografes, 1, per
posar un exemple, a Barcelona s'estan fent moltes obres i se'n preveuen més:
des de l'eixamplament de les voreres de molts carrers de Gracia (que en teoria
han de ser per caminar millor i no perqué hi aparquin els cotxes) fins a la cons
trucció de cases, carrers, places i edificis al voltant del Besos. És una ocasió que
no hem de desaprofitar, com totes les possibilitats que podem utilitzar per
actuar en qualsevol reforma de qualsevol pla d'ordenació urbana. 1 el text de
Francesco Tonucci és un dels millors llibres de geografia aplicada que he llegit
darrerament: llegim-Io, treballern-lo, discutim-lo, ens divertirem i aprendrem,
i, el que és millor, podem intentar millorar la nostra quotidianitat.
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Font: Portada de La ciutat dels infants, de Francesco Tonucci.
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