
En boca del poeta, l ' educació no consisteix només en el 

desenvolupament intel·lectual, sinó que cal fomentar les dots 

estètiques i la creativitat de l ' estudiant. L'art, en general, 

tenia un lloc privilegiat a les escoles de Rabindranth 

Thakur.

Us proposo un conte per entendre millor el pensament d'aquest 
excel·lent mestre:

Hi havia una vegada un ocell ignorant. Cantava, sí, però mai recitava les escriptures. Feia 
salts amb força freqüència, però no tenia modals. El Rajà va dir dintre seu: " La ignorància
costa cara a la llarga. Els necis consumeixen tant menjar com els que no ho són, i no obstant 
això no donen res a canvi. "

Congregà als seus nebots i els va dir que l'ocell havia de tenir una bona educació. Van acudir 
els pandit (mestres espirituals, filòsofs) que de seguida van anar al moll de la qüestió. Van 
decidir que la ignorància dels ocells es devia al seu hàbit natural de viure en nius pobres . Per 
tant, segons les autoritats, la primera cosa necessària en l'educació de l'ocell era una gàbia 
adequada. Les autoritats van rebre la seva recompensa i es van anar a casa contentes.

Es va construir una gàbia d'or amb decoracions precioses. Des de tots els racons del món va 
acudir gent a veure-la. " La cultura tancada en una gàbia ! " Van exclamar alguns, en un 
rampell d'èxtasi, i van esclatar en sanglots. Altres van comentar: " Encara que la cultura 
arribés a desaparèixer, la gàbia romandria fins al final, un fet substancial. Quina fortuna per 
l'ocell ! "



L'orfebre va omplir la seva bossa de diners i no va perdre temps a agafar el vaixell per tornar a
casa. El pandit es va asseure per educar l'ocell . Amb gest de pausada deliberació va agafar 
una mica de rapè, i va dir: " Els llibres de text mai no poden ser massa per la nostra comesa ! "

Els nebots van congregar una enorme multitud d'escribes que copiaven i van atresorar llibres i 
còpies, fins que els manuscrits van formar una pila d'una alçada inabastable. Els homes van 
murmurar amb sorpresa: "Oh, la torre de la cultura, tan egrègiament alta ! ¡ El seu extrem 
queda perdut als núvols ! "

Els escribes, amb el cor despreocupat, se'n van anar de pressa a casa, amb les butxaques molt 
carregades.

Els nebots s'afanyaven a mantenir la gàbia neta i lluenta. Mentre anaven fregant i netejant, la 
gent deia amb satisfacció: "Veritablement, això sí que és progrés ! "

Es va contractar a moltíssims homes sent els supervisors més nombrosos. Aquests, juntament amb 
els seus cosins llunyans i propers, es van construir un palau i allí van viure molt feliços.

Siguin les seves deficiències les que siguin, el món mai va estar mancat de criticaires, i aquests 
deien que qualsevol criatura remotament relacionada amb la gàbia, prosperava més enllà fora 
mida, excepte l'ocell en qüestió.

Quan aquesta observació va arribar a orelles del Rajà, va cridar als seus nebots davant seu i 
els va dir: "els meus estimats nebots, què és això que sentim ? "

Els nebots li van contestar: " Senyoria, sentim el testimoni dels orfebres i dels pandit, dels 
mestres i dels supervisors, si volem conèixer la veritat. Els aliments escassegen entre els criticaires
i per això les seves llengües s'han tornat més afilades" .

Aquesta explicació li va semblar al Rajà tan summament satisfactòria que va decorar a 
cadascun dels seus nebots amb les seves preuades joies.

El Rajà, desitjós de veure amb els seus propis ulls com s'afanyava seu Departament 
d'Educació en to al petit ocell, va aparèixer un dia a la gran sala del Saber.



Des de la reixa se sentia el so dels cargols i dels gongs, de les banyes, dels bugles i de les 
trompetes, dels címbals, dels tambors i dels timbals, dels tantanes, de les panderetes, de les flautes,
dels pifres, dels orguenets i de les gaites. Els pandit van començar a salmodiar mantres a ple 
pulmó, mentre que els orfebres, els mestres, els supervisors i els seus innombrables cosins propers i 
llunyans, aclamaven amb crits de joia.

Els nebots es somreien i deien: " Senyoria, què penseu de tot això? " El Rajà va dir: "Em 
sembla un principi d'Educació terriblement sòlid" .

Enormement satisfet, el Rajà, a punt de muntar en el seu elefant, va sentir a Criticó que 
estava darrere d'una manta: " Maharajà, heu vist a l'ocell ? "

- " La veritat és que no !, Va exclamar el Rajà. " Se m'ha oblidat l'ocell completament" .

Va tornar, i els va preguntar als pandit sobre el mètode d'ensenyament que seguien. L'hi van 
ensenyar. Es va quedar molt impressionat. El mètode era tan fantàstic que l'ocell, en 
comparació, semblava ridículament poc important. El Rajà estava satisfet que no hi hagués 
cap defecte en les disposicions. En el fet que l'ocell pogués queixar-se, això senzillament era molt 
poc probable. Tenia la gola tan asfixiada de les fulles dels llibres que no podia ni xiular ni 
xiuxiuejar. Et venia un calfred veient allò.

Mentre el Rajà muntava el seu elefant, va enviar el seu tirador d'orelles de l'Estat que li 
donés una bona estirada d'orelles (en les dues) a Criticó.

I així va seguir l'ocell, arrossegant com cal, i correcte, fins al més segur extrem d'inanició. De 
fet, el seu progrés era satisfactori en extrem. No obstant això, la Natura de vegades triomfava 
sobre la formació, i quan la llum del matí treia el cap a la gàbia de l'ocell, de vegades sacsejava
les seves ales de manera reprensible. I, encara que difícil de creure, li donava picades a les 
barres amb el seu feble bec.

- "Quina impertinència ! " Va rugir el kotwal ( cap de policia d'un poble).

El ferrer amb la seva farga i martell va prendre el seu lloc en el Departament d'Educació del
Rajà. Quina estrèpit de cops ! Aviat van acabar la cadena de ferro, i a l'ocell li van tallar 
les ales.



Els cunyats del Rajà donant proves de desaprovació, van dir: " Aquests ocells no només són 
insensats sinó que a més, són desagraïts ! "

Els pandit van empunyar un llibre de text en una mà i un pal en l'altra, li van donar al pobre 
ocell el que podríem anomenar una bona lliçó.

Al kotwal (cap de la policia) el van honrar amb un títol per la seva vigilància, i al ferrer pel 
seu treball en forjar cadenes.

L'ocell va morir.

Ningú tenia ni idea de quan havia passat això. El Criticó va ser el primer a donar la 
notícia.

El Rajà va cridar als seus nebots i els va preguntar: "Els meus estimats nebots, què és això 
que sentim ?"

Els nebots van dir: " Senyoria, l'educació de l'ocell ha acabat" 

- " Salta ?", Va preguntar el Rajà.
- " Mai !", Van dir els nebots.
- " Vola ? 
- " No "
- " Porteu-me l'ocell", va dir el Rajà.

Li van portar l'ocell custodiat pel kotwal, els cipayos( policies) i els sowar(genets). El Rajà 
va empènyer el seu cos amb el dit. Només es va sentir el cruixit de les fulles de llibres de les que 
estava farcit. A fora, la remor de la brisa de primavera entre les fulles que acaben de brollar 
dels asoka (arbre llegendari amb poders curatius) s'omplien de tristesa aquest matí d'abril.

Ben segur que no cal cap comentari, s'entén molt bé el que ens 
vol dir el poeta i mestre  Rabindranath


