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La naturalesa és només un escenari o en un entorn ple d'oportunitats? 

L'observació del que la natura ofereix generosament i la interacció dels nens 

amb ella parla sobre el descobriment de la seva poesia, de la captura que tants 

artistes han fet amb molts estils, formes, colors, olors, ritmes. .. Quan ens hi 

apropem, totes aquestes possibilitats ens obren un món infinit que ens fascina. 

El mateix atractiu, però, ens fa conscients d'algunes contradiccions, internes i 

externes, contrast entre l'interior i l'exterior, entre el risc i el perill, de plàstic o 

de fusta, formigó o gespa ... Viure la natura, no com una cosa idíl·lica, sinó com 

un element que forma part de nosaltres mateixos, ens mostra camins i formes 

de pensar cap a un nou concepte de jardí per als nens. 

Tots estem plens de contradiccions, i això també es troba en la naturalesa; és 

just aquí on és la seva bellesa i perfecció. La contradicció és el que ens 

transforma, i el que hem de fer, en l'escola i en l'educació, el que ens fa anar 

endavant, és posar-ho en discussió, un desafiament constant per reconsiderar i 

revisar tot cada dia. La contradicció també ens permet deixar un espai i un 

temps per provar, equivocar-se i canviar d'opinió, conceptes entesos com a 

drets naturals. La naturalesa mateixa ens mostra tot això, i ens dóna 

l'oportunitat de fer-ho, als nens, als adults, a tota la comunitat. Acceptar i 

donar la benvinguda a l'assaig i error com a part de la vida i el procés de 

transformació d'una manera positiva que ens fa créixer. No només això, sinó 

que ens recorda que cada procés és sempre obert i en evolució, com nosaltres, 

només es pot accedir de forma creativa, acollint la imaginació. 


