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Mercè Torrents:  
L’educació com a projecte vital

Les idees pedagògiques de Mercè Torrents 
responen a plantejaments que avui ressonen 
amb força: el respecte a les emocions, la 
biografia personal com a font i finalitat de 
l’aprenentatge, la reflexió sobre la pràctica, 
la importància de la literatura i l’art en la 
formació humana, l’ètica de l’educador/ra...  
Són idees que ens conviden a aproximar-nos-
hi des de la pluralitat de significacions de la 
seva trajectòria vital i professional 

 

 



  

 

En aquesta exposició us proposem d’endinsar-nos en el seu univers a partir dels següents eixos:

Perfil biogràfic
– Etapa d’infància
– Formació acadèmica 
– Ser i fer de mestre
– Intervenció en la realitat social i cultural
– Viure la naturalesa
– I encara, un temps per pensar

•L’escola de Bellesguard
– Petita història d’una escola petita

•  Estrenar escola i anar fent Bellesguards
•  Viure i escriure la memòria col·lectiva
•  Ara és demà
•  Una escola que defineix la seva identitat

–  Ideari de l’escola
• L’educació esdevé en el dia a dia de l’escola 
• L’educabilitat de tota persona
•  Una justa valoració de cada persona
•  Una escola per a viure i conviure
•  El compromís ètic amb la realitat

•La formació a la universitat
–  Ensenyar a mestres
–  Els vincles entre la universitat i l’escola
–  Ser docent
–  Preocupar-se per les pràctiques
–  Pensar l’organització
–  Tallers: una eina per a l’aprenentatge professional

•Notes sobre una visió pedagògica

 
 



  

Mercè Torrents. Perfil Biogràfic

• Etapa d’infància
• Formació acadèmica 

• Ser i fer de mestre
• Intervenir en la realitat social i cultural

• Viure la naturalesa
• I encara un temps per pensar

Interpretar una vida des del deixant documental i 
material d’una persona comporta atendre a unes 
constants que, des de la història s’han significat com a 
representatives d’una manera de ser i de fer. La 
biografia de Mercè Torrents l’hem interpretada des de 
documents personals, com ara certificats, currículums, 
impresos oficials... ; manuscrits sobre la seves vivències, 
pensaments pedagògics i de posició vital; publicacions 
literàries i pedagògiques; i, també, els materials 
col·leccionats al llarg d’una vida.

Amb aquests referents, exposem un recorregut biogràfic 
que parteix dels següent moments:



  

Etapa d’Infància

Mercè Torrents va néixer a Folgueroles l’any 

1928 i va morir a Barcelona el 1999. Va 

passar els primers anys de la seva vida 

entre Folgueroles i Barcelona, la seva ciutat 

d’acollida. La infantesa al poble va marcar 

profundament la seva manera de ser i fer. 

Tant és així que, ja de gran, el 1981, va 

escriure els Contes de la Mercè,  que ens 

transporten a la Catalunya rural dels anys 

compresos entre 1933 i 1936. Les fonts, els 

jocs, els oficis i, sobretot, les oques són 

algunes de les imatges que apareixen en els 

 escrits. Aquests relats també ens expliquen 

la incomprensió dels infants envers fets com 

la Guerra Civil. Suggerent és, en aquest 

sentit, el fragment d’ El primer llibre de la 

Mercè.

La Mercè no entenia gairebé res 
del que últimament  parlaven els 
grans, i això que ja sabeu que era 
eixerida!, i, a més, tot sovint ho 
feien molt baix perquè els nens no 
ho sentissin. I si algun nen 
preguntava alguna cosa, rebia 
sempre la mateixa resposta: “És 
la guerra, fill! Són coses de la 
guerra!” I tant era que 
preguntessis per què el pare d’en 
Joan i de la Carmeta havien 
marxat del poble, com per què 
l’àvia de can Sidru plorava tan 
sovint, o per què no podies anar a 
berenar al carrer. La resposta era 
sempre la mateixa: “Són coses de 
la guerra! Ja ho entendràs quan 
seràs gran”.

TORRENTS, Mercè. 
El Primer llibre de la Mercè. 
Barcelona, Lumen, 1981. P.12



  

Formació acadèmica

Posteriorment, ja a l’època d’aprenentatge 

professional, va estudiar Magisteri (1946-1951), que 

complementà amb els estudis de Pedagogia (1959) i 

Filosofia (1977).

La formació de la personalitat -palesa en la investigació 

“El análisis del yo en la formación de la personalidad 

del educando”; el fet familiar –present en diferents 

conferències-; i el paper de la dona en el món –interés 

que es tradueix en escrits, en sessions de tallers o en la 

participació en grups del feminisme catòlic – són els 

temes dels seus primers treballs d’aprofundiment en el 

marc de la pedagogia empírica que s’estava duent a 

terme a la Universitat de Barcelona sota la direcció del 

Dr. Ancochea.  
 
 



  

 

 
 

Va ser en aquest context que va entrar en contacte 

amb la pedagogia cristiana. Amb un recorregut que 

s’iniciava en els autors del catolicisme espanyol, a 

partir de les lectures de Guardini, va iniciar una 

aproximació conceptual i de sentit a la pedagogia 

cristiana europea que li permeté repensar els valors de 

la comunitat i la pertinença del subjecte en la mateixa. 

Afegir sobre aquest tema que, posteriorment, i partir 

de l’estança que realitzà a la Hochschule Kloster-Wald , 

va arrelar els seus pensaments en la pedagogia de 

l’encontre, corrent protagonitzada per Prohaska. 

Aquest fet li va possibilitar treballar les relacions entre 

el tu i el jo. La preocupació pel  jo, i encara en la línia 

de pensament espiritual, la portà a conèixer la 

pedagogia personalista  d’Alain així com les propostes 

de Merton i les possibilitats d’autoformació



  

Ser i fer de mestre

 
 

Mercè Torrents va iniciar l’experiència docent a Tavèrnoles 

-1949-1951-, per passar, posteriorment, a exercir de 

pedagoga i orientadora en diferents instituts – Institut Infanta 

Isabel de Aragón, 1968-1971  i l’Institut de Molins de Rei. 

1972-1977-. 

Paral·lelament, va desenvolupar la seva activitat professional 

en l’àmbit de la formació de mestres –a l’Escola de Magisteri 

Sta. Teresa de Jesús de Barcelona, 1950-1962- de pedagogs –

a la Universitat de Barcelona com a ajudant de l’assignatura 

“Fonaments Biològics de l’Educació”, 1960-1965 i, encara, de 

mestres –a l’Escola de Mestres de la Universitat de Vic, 

1977-1998-.

Però, certament, l’acció docent a l’Escola Bellesguard com a 

directora i professora fou una de les activitats pedagògiques 

més significatives de la seva trajectòria.



  

Intervenir en la realitat social i cultural

Va ser formadora més enllà de les aules. Intervingué 

als espais de cine fòrum, a les conferències fetes 

primer en el marc del SEU i posteriorment amb el 

grup Don-na, a les activitats organitzades a 

Folgueroles, etc.

Cal destacar la seva clara voluntat d’intervenció en la 

realitat social i cultural. Moguda per un sentiment de 

responsabilitat social, la seva paraula, els seus escrits 

i la seva actitud   expressaven una preocupació per 

l’entorn i, sobretot, per la vida de les persones que 

conformen una comunitat. En certa manera, doncs, 

amb aquestes accions reflectia la vivència personal 

de les lectures de Guardini, Prohaska i Merton.

 



  

Viure la naturalesa

 Mercè Torrents singularitzà en el seu paisatge l’alè de 

la literatura romàntica escrita per Goethe o, encara 

més proper, Verdaguer.

El conjunt de poemes sobre l’entorn natural,  les 

paraules de dedicades a les flors, la insistència que 

l’escola s’acostés a la natura i l’elaboració d’un jardí 

propi, amb els arbres que   recolliria a Els meus arbres, 

ens conviden a pensar en aquella recerca vital que la 

va acompanyar al llarg de la trajectòria professional i 

personal. Una recerca que la va portar a viatjar cap 

aquelles cultures que  fusionaven cultura i natura en 

una sola entitat.

 



  

 I, encara, un temps per pensar

L’acció docent, la vinculació amb les activitats del 

territori van ser complementades amb una intensa 

activitat de pensar i pensar-se. En una darrera lliçó 

magistral que quedà oberta escrivia: “Mai no se’n 

sap prou! Però sempre i a tot arreu se’n pot 

aprendre!” Aquestes línies manifesten la constant 

preocupació per trobar un temps per pensar. Per 

robar un temps per pensar, si calia. El jo, el tu, 

l’altre que havia estudiat acadèmicament i sobre els 

quals havia investigat professionalment eren ara, 

doncs, motiu d’un pensar obert, d’un pensar que 

abraçava el conjunt del saber i que, sense voler 

recloure’s en un petit espai, reclamava horitzons 

amplis. Uns horitzons que, tal vegada, són els que 

va albirar en les darreres activitats intel·lectuals 

que dugué a terme tot escoltant Pannikar, tot 

resant en les esglésies, tot meditant en el temple 

budista.  

 

 

 



  

 L’escola Bellesguard

 

 

 

 

L’escola es configura a través de la vida quotidiana. En certs 
moments, però, s’atura per pensar-se des de la projecció, des de 
la reflexió, des de la introspecció. En algunes ocasions, com 
succeeix en l’Escola Bellesguard, aquests pensament s’han deixat 
escrits. Fet que ens permet la representació de l’escola des de la 
seva pròpia veu,

En aquest cas, la veu de l’escola ens invita a pensar en:

• La Petita història d’una escola petita
• L’ideari de l’escola

Tot  llarg camí comença per un primer pas i tota realitat és precedida per un somni..  Mercè Torrents. 1995



  

Petita història d’una escola petita

 

 

 

 

Nosaltres creiem en centres a escala humana, infantils i primària a l’altura 
de la infància; secundària a l’amplada de l’adolescència; batxillerats i 
professionals a l’empenta de la joventut.

Mercè Torrents. 1995

• Estrenar escola i anar fent Bellesguards
• Viure i escriure la memòria col·lectiva
• Ara és demà
• Una escola que defineix la seva identitat

Fer escola és un afer de consciència, 
és somiar, 
aprendre, 
fruir,
en una paraula, viure una apassionant experiència.

Mercè Torrents i  M. Carme Torrents, 1991



  

Estrenar escola i anar fent Bellesguards

 

 

 

 

Any 1970
El país estrena Llei d’ Educació. En un petit racó del país, uns pocs mestres i 
uns quants nens estrenem escola.
Temps ha –potser des de sempre - l’havíem somiada: oberta, acollidora, on 
cadascú sigui cadascú, engrescadora com la vida mateixa!
Quin nom li posarem? BELLESGUARD és el nom que, al rei català Martí l’ 
Humà, li inspirà aquest indret al peu del Tibidabo, amb la ciutat de Barcelona 
als seus peus, i la Mediterrània a l’ Horitzó... Potser aquest nom ens ajudarà a 
que, tots els que hi treballem, petits i grans, anem fent “BELLESGUARDS”... I 
si l’esguard és, com diuen, l’espill de l’ànima... quin repte més apassionant!



  

 

 

 

 

 

Anys 1971, 1972, 1973, 1974, 1975
I anem estrenant cursos i activitats significatives: la 
casa i l’hort de Parets, l’ Amic Invisible, el Concert de 
Nadal, els Jocs Florals, les Convivències, els viatges 
d’estudi... I entre estrena i estrena, anem escrivint 
pàgines de vida escolar.

Any 1976
Estrenem història. Surt del Bellesguard la primera 
promoció d’alumnes. Des d’ara, tindrem antics alumnes, 
antics Bellesguards.

Anys 1977, 1978, 1979
L’escola no és un torre d’ivori i sofreix el vaivé de la 
societat en què està immersa. Són temps de canvis 
sobtats, de crisis, de modes, de moviments pendulars. 
És decisiu l’equip de mestres. Cada vegada més 
convençuts de que fer escola és obra de tots.



  

Viure i escriure la memòria col·lectiva

 

 

 

 Any 1980
La petita història de la petita escola està en marxa! Els 
pares s’han fet seva l’Escola, vetllen per la seva Escola.

Any 1982
Estrenem “Carnet de Notes” i obtenim una bona 
qualificació. Estrenem “opinió pública” i ens és favorable. 
El seu deure de servei públic l’ha vingut acomplint des de 
la seva creació.

Any 1985
L’ Escola Bellesguard, una escola petita, sí. Però que es 
fa gran per la vida i l’obra de cada un dels seus alumnes i 
dels seus antics alumnes. I també dels seus mestres i 
dels seus antics mestres. I això és el que importa!

Any 1988
Tenim divuit anys ja! Majoria d’edat. Les revistes que 
hem anat editant –Perfums del Bellesguard-; El 
Bellesguardí; El Bellesguardàs-, fan un bon gruix i un bon 
goig! Les seves pàgines guarden bona part de la 
memòria col.lectiva. N’han sortit també dos llibres: 
Aprendre a ensenyar a aprendre i L’escola sobre mínims.



  

Ara és demà

 

 

 

 

Tarda del 19 de febrer de 1989

Estimats Antics Bellesguards!

No fa ni 48 hores de la nostra Trobada, plena a 
vessar estava la nostra petita escola, el vespre del 
divendres 17! Plena de joventut, d’alegria, de 
petons i abraçades (...) Ple d’anades i vingudes 
amunt i avall, del Cau als Cims i de les Roselles als 
Avets, constantment interrumpudes per “us 
enrecordeu quan aquí...? O bé “i aquell dia que 
vàrem”, que provocaven sorolloses rialles a tot 
l’auditori.
L’escola era, sobretot, plena a vessar d’amistat.

...I la història continua i s’obre al futur. Perquè en 
educació, potser més que en qualsevol altra 
activitat humana, és ben cert l’afirmació del poeta: 
“Ara és demà”.

L’ escola Bellesguard va tancar les seves portes 
l’any........, però els seus perfums perduren en la 
memòria.



  

Una escola que defineix la seva identitat

 

 

 

 

Proposem de donar cabuda a l’escola que es consideri 
viva, un temps per l’aprenentatge del descans, del 
silenci, del relax, de la distensió. 

Mercè Torrents i M. Carme Torrents, 1991.

L’escola, vista com una comunitat de gent que conviu 
en l’espai i en el temps, amb uns rols socials ben 
determinats, té necessitat de trobar el sentit primer 
de la festa, de les festes arcaiques on poder 
aconseguir una mutació social, un canvi de ritme, una 
transposició de rols i jerarquies. Té dret a donar-se el 
privilegi de viure moments de distensió que 
contrarestin les tensions, moments de lleure que 
desplacin els del treball. Així mateix, té la necessitat 
de crear uns ritus, unes tradicions, unes festes que 
vagin modelant un tarannà, una manera de fer, és a 
dir, que li vagin confegint una identitat pròpia, que 
vagin fent escola. 

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 
1991



  

Ideari de l’escola

 

 

 

 

Porteu les ganes de fer-vos grans, d’aprendre cada dia a 
construir-vos una bona vida, de fer amics, d’ensenyar-nos el que 
heu après i aprendre dels altres el què encara no sabeu, no us 
costarà gens... 

Mercè Torrents, 1986.

Principis educatius:
• L’educació esdevé en el dia a dia de l’escola 
• L’educabilitat de tota persona
• Una justa valoració de cada persona
• Una escola per a viure i conviure
• El compromís ètic amb la realitat

Ens atrau l’ aventura i el risc, ens mou la curiositat i l’emoció, ens 
commou la bellesa i la bondat de les coses i, sobretot, de les 
persones.

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 1991.



  

L’educació esdevé en el dia a dia de l’escola

 

 

 

 
Què demanaries a la teva nova escola per trobar-
t’hi a gust? Què demanaries als teus futurs 
companys? I als professors? 
Què estàs disposat a aportar tu a la teva classe, a 
la teva Escola? Com sempre, escoltar als infants és 
molt alliçonador. 

Mercè Torrents, 1995.



  

L’educabilitat de tota persona

 

 

 

 

Aquesta idea bàsica la trobem bellament i concisa 
expressada en la dita de Pompeu Fabra: “Cal no abandonar 
mai la tasca ni l’esperança”.
Potser té raó la saviesa popular amb la dita de la por 
guarda la vinya. Però no serà mai la por la que faci créixer. 
Plantar i fer créixer la vinya necessitarà sempre de 
confiança, que és el contrari de la por. Confiança en el 
futur, i en nosaltres i en els altres. I caldrà també confiança 
en la feina. Constància d’un dia i un altre dia, d’any rera 
any. I l’educació, s’ha dit sempre amb raó, té molt a veure 
amb el conreu.
Si abans hem adobat el terreny, en el després podem 
assaborir-ne els fruits.

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 1991.

L’aprenentatge juga el paper mediador entre el procés 
d’ensenyar i el procés d’instruir-se. I sense aquest 
mediador, el segon procés no és dóna i el primer no té cap 
sentit, ni cap valor. Convé que els mestres no ho oblidem, 
ataliats a ensenyar... coses.

Mercè Torrents, 1988.



  

Una justa valoració de cada persona

 

 

 

 

 

Vàrem optar pel clar i honest objectiu educatiu, proclamat pel Dr. 
Josep Estadella: “A l’escola ens proposem fer homes bons, si els 
fem forts millor, i si ens surten savis encara millor”.

L’escola, un espai i un temps per créixer humanament al màxim, 
un lloc de trobada entre persones, on s’utilitzen uns recursos de 
tota mena i s’ajuden a assolir cotes màximes de realització 
personal. Cal donar temps al temps; integrar contraris; valorar la 
diversitat; respectar la identitat de cada ú; protegir ecosistemes 
petits o grans, i sobretot avançar, evolucionar.

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 1991.



  

S’aprèn vivint experiències

 

 

 

 

 

El mestre ha d’ensenyar a aprendre.
 Mercè Torrents, 1988.

Qualsevol mestre preocupat per l’ensenyament actiu convindrà amb 
nosaltres que és sobretot a través de l’ensenyament empíric que 
l’alumne assoleix un aprenentatge més significatiu. D’una banda, 
aquest ensenyament li desperta curiositat i ganes d’entendre i de 
l’altra va afaiçonant unes actituds que l’ajudaran a adquirir uns 
progressius coneixements globals del món que l’envolta. Aquesta 
convicció és la que porta els mestres a fer sortides per tal d’estudiar 
les coses in situ i a provocar a l’aula aquells experiments i treballs 
pràctics que s’hi poden realitzar.

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 1991



  

Una escola per a viure i conviure

 

 

 

 

 

El Bellesguard és una Escola petita, que es fa gran en la vida i obra 
de tots els seus Bellesguards.

Reivindiquem el dret a viure el temps en la vessant cíclica: aquell 
temps que passa, però torna, retorna. Reclamem, doncs, aquelles 
celebracions, aquelles commemoracions i aniversaris en les quals 
ens retrobem amb els altres i, sobretot, amb nosaltres mateixos. Un 
nosaltres, suma i síntesi del que hem anant essent precisament al 
llarg del temps, amb el concurs del temps: algú que es va fent més 
ell, més gran, més madur, més savi, més autònom, més treballat i 
més festejat, en una paraula, un ésser més viscut. Fem del calendari 
escolar un calendari vital i, per aconseguir-ho, recuperem el profund 
sentit de la festa, la confiança alegre, com l’anomenaven els grecs. 

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme Torrents Buxó, 1991



  

El compromís ètic amb la realitat

 

 

En la vida de totes les institucions el 
moment present, l’ avui, és 
conseqüència d’un passat, fruit de 
l’ahir, i a la vegada, treball per a un 
futur, llavor per al demà. 

Mercè Torrents, 1997. 

L’ escola ha de donar cabuda al 
silenci, però també al pensar que 
permet projectar, comprovar, somiar, 
qüestionar-se, fer balanç... I  l’hora 
d’ètica és una escletxa oportuna que 
permetrà assaborir un temps menys 
programat que els habituals, que 
deixa entrar i respirar aires nous, dins 
el clima massa acadèmic de les 
nostres escoles. El nostre concepte 
d’Ètica va molt més pel camí d’una 
reflexió ètica, ben lligada a la realitat i 
gens allunyada de l’acció.

Mercè Torrents Bertrana i M.Carme 
Torrents Buxó, 1991.



  

La formació a la Universitat 

 

 

En un moment de construcció de la Universitat de 
Vic, Mercè Torrents deixà la seva petja en els estudis 
de la Facultat d’Educació. Valorar el ressò dels seus 
ensenyaments ens aproxima a una manera de viure i 
ser docent a la universitat que ens permet pensar 
l’educació dels educadors i de les educadores amb 
una nova clau.

El ressò l’hem recopilat aquí a partir dels següents 
centres d’atenció:

• Ensenyar a mestres
• Els vincles entre la universitat i l’escola
• Ser docent
• Preocupar-se per les pràctiques
• Pensar l’organització
• Tallers: una eina per a l’aprenentatge   professional



  

Ensenyar a mestres 

 

 

 

La tasca com a professora de formació 
inicial és, com va assenyalar Maria 
Lluïsa Rodríguez Moreno, l’esforç d’una 
educadora per ensenyar a passar a 
l’altra cara del mirall, des d’on poder 
veure l’escola amb la mirada naïf del 
mestre/alumne o de l’alumne/mestre.

Fa anys, a Alemanya, en vaig descobrir un amb una 
llegenda que vaig meva:

“Fes com el rellotge de sol:
No comptis les hores de dol”

I em vaig dir que, si no les has de comptar, tampoc les 
has de contar.
Doncs això, contar les hores de llum que no de dol és el 
que vaig demanar a la gent de Pràctiques: Què has trobat, 
a l’escola, que més t’ha agradat?

Mercè Torrents, Els mestres i els rellotges de sol



  

Els vincles entre la universitat i l’escola 

 

 

 

Les classes a l’Escola Universitària de Mestres 
Balmes tenen com a fonament l’experiència 
acumulada a l’escola “Bellesguard” en el sentit de 
convertir l’escola en una petita comunitat, en 
l’aprofundiment de cada petita experiència escolar 
per a fer-ne una lliçó pedagògica.



  

Ser docent 

 

 

 

Un nombre important d’alumnes que Mercè 
Torrents va tenir, esdevingueren amistats 
duradores. No es pot dir sempre. Implica 
unes qualitats que amagava darrera d’algun 
cop d’efecte i d’alguna excentricitat que 
d’altres joves alumnes no acabaven 
d’entendre.

En qualsevol  cas, la seva manera d’estar a 
les aules relliga amb la concepció de la 
pedagogia de l’encontre que defensava 
Mercè Torrents. Una pedagogia que 
implicava prendre’s un temps per pensar i 
per madurar les idees, per tenir una actitud 
d’escolta i de parla i per atendre a les 
preguntes i interpel·lacions de l’alumnat.



  

Preocupar-se per les pràctiques 

 

 

 El significat profund de les 
pràctiques dels mestres 
novells va ser una de les 
preocupacions centrals de 
Mercè Torrents al llarg de 
tota la seva trajectòria a 
l’Escola Universitària de 
Mestres “Balmes”.

La necessitat de pensar 
simultàniament pensament 
i acció –idea que heretà de 
l’idealisme alemany a 
través de les lectures de 
Goethe – la va portar a 
defensar un model 
universitari que es 
fonamentava en la realitat 
projectava  vers la mateixa 
realitat.



  

Pensar l’organització 

 

 

 

La pedagogia de Mercè Torrents 
sempre va tenir el seu centre 
neuràlgic en el fet que l’acció 
educadora serveix a persones i 
no a sistemes o burocràcies. És 
per això que s’especialitzà en 
l’organització escolar, encara que 
sembli paradoxal.

Dels tres camps que proposen per a ser avaluats, docència, 
investigació i gestió de serveis universitaris, aquest últim és 
només anomenat.
En canvi jo el veig com el més fort i original.

Mercè Torrents, Prèvies



  

Tallers: una eina per a l’aprenentatge 
professional 

 

 

 

A l’Escola Universitària de Mestres “Balmes” 
inventa l’anomenat “Taller de 
Psicopedagogia”, un espai de debat plural i 
heterodox, al marge dels plans d’estudis, on 
hi intervenien no només persones del camp 
educatiu sinó també de tots els altres 
camps, especialment artístics i intel·lectuals 
on es plantejaven reflexions i propostes per 
a la millora de la formació personal i 
professional dels mestres.



  

Notes sobre una visió pedagògica 

 

 

 

La Mercè va ser un cas, malauradament excepcional, de persona vinculada als ambients universitaris i 
intel·lectuals, que va demostrar i desitjar enèrgicament alguna mena de reconeixement cultural a la 
pedagogia que alguns dels seus alumnes i exalumnes duien a terme, de manera discreta i honesta, a moltes 
aules i escoles del país.

A l’escola, a la universitat, a la vida, la seva pedagogia era i és una pedagogia personalista, una pedagogia 
de l’amor en el sentit que li donava Xirau, i una pedagogia de l’esperança.

La pedagogia de Mercè apunta a la humilitat que cal per admetre que els nens són també mestres dels 
mestres. Per això, la seva acció docent, a la classe, a l’aula, al carrer, era un pedagogia de l’escolta i del 
contacte.

La seva pedagogia és, a l’hora, una invitació al fet de pensar l’educació en totes les seves dimensions i 
possibilitats.

Finalment, no volíem concloure aquesta 
exposició sense donar unes breus notes sobre 
la visió pedagògica que tenim de Mercè 
Torrents:
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