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Ensenyar i aprendre a CETRÉS 
 
 
Fa quinze anys que va començar la meva col.laboració com a conferenciant a 
CETRÉS. Són uns quants anys. I molts temes tractats, moltes persones 
conegudes, i especialment una d´excepcional: Tyn Campos. 
 
    En el món de la cultura, o si més no de la seva gestió, he conegut poques 
persones amb les idees, la iniciativa i la tenacitat de Tyn Campos. I com ha 
sabut projectar-se a la societat i en especial entre la gent que ens dediquem a 
la cultura: escriptors, artistes, científics, acadèmics, polítics. Per això ella és un 
referent, i, a més, consolidat, no sols per la història de CETRÉS, la seva obra, 
sinó també, i especialment, pel respecte que el seu treball continua mereixent. 
 
    Un dels meus cursos a la seva institució ha estat publicat, després, en format 
de llibre: Ética para la vida. Razones y pasiones (Editorial Península). No cal dir 
que no hauria estat possible sense l´aportació dels assistents al curs. Ja des 
del començament, la senyora Campos em va proposar una fórmula ideal per 
donar la classe. Primer, una estona en què el professor exposa el seu tema. 
Després, un breu descans, per a prendre un cafè a la mateixa entitat, amb els 
alumnes, o bé retirar-se en una saleta. Donar una classe cansa. I, tot seguit, 
tornar a l´aula, on començaria el debat amb els assistents i entre ells mateixos, 
també. Sovint alguns d´aquests o aquestes ja et fan el seu comentari, sense 
espera, mentre ens aixequem de la cadira i anem a fer aquell cafè. Senyal que 
el tema els ha interessat.  
 
   ¿Què més pot interessar-li a un professor que saber, saber-ho explicar, i 
saber-ho fer interessant? Posar notes és secundari. Ho hauria de fer una 
màquina. Ara bé: de vegades, però, no et surt la classe com voldries. Un 
professor tampoc no pot quedar mai del tot satisfet d´allò que fa. L´estudi és 
una tasca inacabable, que tot just haurem encetat, perquè d´altres, potser, la 
continuïn treballant; i, sobretot, gràcies al fet que d´altres, abans, ja hi varen 
treballar, i la reprenem bé o malament nosaltres. La definició de professor o 
professora és que són “una persona com les altres, però que encara no ho 
saben...” Saben altres coses, i són professors per aquestes que saben, no 
importa si no saben que son persones com les altres. Precisament per això 
últim, en acabar la classe a CETRÉS i trobar-me, baixant per l´escala , amb 
alumnes entusiasmats –moderadament-- amb allò tractat de classe, m´entrava 
(també ara) una sensació d´orgull i una altra de vergonya. Saps que no ho has 
fet bé del tot, o no gaire bé, potser, i això et fa sentir en fals i al descobert amb 
qualsevol afalac o mostra de contentament de qui t´ha escoltat. 
 
      Els alumnes de CETRES tenen molt de mèrit. Han decidit ocupar part del 
seu temps en aprendre. Saber amplia horitzons i ens pot fer la vida més 
entenedora i viable. Saber no ocupa lloc, però ens posa a nosaltres en un lloc 
diferent, segurament millor, perquè les coses que teniem per claríssimes ens 



mostren la seva complexitat, i les difícils es fan més simples i accessibles. 
Aquest estímul no és desconegut a CETRES. De vegades es veu al rostre 
d´alguns estudiants. Immediatament, la qüestió plantejada pel professor passa 
a ser un assumpte propi, com una nova i inesperada conquesta. El professor 
sembra, l´alumne recull; però només sembla que recull, perquè a partir d´ara és 
ell o ella que sembra, també. A una determinada edat de la vida s´ha de collir, 
més que sembrar. Però això últim no s´acaba mai.  
 
     El professorat de CETRES veiem amb goig que molts dels nostres alumnes, 
amb tot allò que aprenen i debaten a l´aula, estan sembrant sobre ells mateixos 
i al seu voltant. El meu homenatge, doncs, a aquest magnífic alumnat de 
CETRES i a Tyn Campos, que ens l´ha posat a prop i ens ha cridat. Tots 
plegats, amb la mateixa oportunitat d´aprendre.  


