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ENSEIGNEMENT UNIVERSEL
Anna Dot

Explica Jacques Rancière que a principis del s. XIX el professor francès 
Joseph Jacotot entrava a la Universitat de Lovaina, a Bèlgica, on impartiria 
classes de literatura francesa. En arribar-hi es va trobar amb un problema 
d’incomunicació entre ell i els seus alumnes: parlaven idiomes diferents i 
desconeixien el llenguatge de l’altre. Mentre que Jacotot era francès i no 
sabia holandès, els seus alumnes eren holandesos que no sabien francès. 
En aquells moments va sortir una edició bilingüe (francès-holandès) de Les 
aventures de Télémaque, de François de Salignac de La Mothe-Fénelon. El 
professor Jacotot va aprofitar-la com a material amb què els seus alumnes 
portarien a terme una tasca que no només els permetria llegir un dels 
clàssics francesos, sinó que, a més, faria que comprenguessin el llenguatge 
que fins aleshores desconeixien.

La tasca va consistir a llegir aquesta edició bilingüe i escriure 
posteriorment un text en francès sobre el que havien llegit. Segons explica 
Rancière, els resultats van sorprendre molt positivament el professor, que 
va reflexionar sobre la percepció que els humans tenim de les llengües que 
desconeixem en el llibre Enseignement universel. Langue étrangère. La teoria 
que Jacotot va desenvolupar passa per unes premisses molt clares i que són 
les següents: d’una banda, que totes les intel·ligències són iguals; d’altra 
banda, que totes les persones tenim la capacitat d’autoinstruir-nos, de ser 
autodidactes i per últim, que un subjecte pot ensenyar a un altre allò que ell 
mateix ignora.

Tot això va portar Rancière a escriure el llibre Le maître ignorant. 
Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle. Però si bé el filòsof centra 
la seva reflexió a comparar el model desigualitari contra el que Jacotot 
es manifestava amb la seva teoria i pràctica amb el funcionament del 
sistema social, a mi, el que m’interessa és com Jacotot idea un mètode 
d’ensenyament anomenat universal fixant-se en com els humans som 
capaços d’aprendre una llengua quan som petits, sense que ningú ens 
n’ensenyi, només mirant i repetint, buscant les nostres pròpies estratègies 
de comprensió del desconegut.

En altres paraules, el mètode consistia en l’exposició a un determinat 
risc o prova amb el fi que sorgeixi la intuïció que porta al coneixement, a un 
aprenentatge.
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Jo no sé francès ni sé holandès. Jacques Rancière escriu en francès, Joseph 
Jacotot i Fénelon, també. Els alumnes de Jacotot llegien l’holandès. Entre 
ells i jo la comunicació seria complicada si no fos perquè hi ha la possibilitat 
de trobar traductors i traduccions. Assimilant i comprenent, però, la teoria 
de l’ensenyament universal de Jacotot, decideixo que el més coherent és 
trobar la meva pròpia manera de donar un sentit a aquests llenguatges que 
ignoro. A causa de la meva experiència dins el sistema de l’ensenyament 
desigualitari, hi ha certs conceptes i factors propis d’una llengua que conec 
i que, a l’hora de trobar una lògica, donar un sentit, a aquelles llengües que 
desconec, aquests elements em serveixen d’eines per posar una mica de raó 
en el maremàgnum d’informació encriptada que pot suposar una llengua 
estrangera.

M’imagino que si els alumnes de Jacotot van llegir la novel·la de Fénelon 
en francès, les paraules que després van utilitzar per escriure en aquest 
idioma que no els era propi no podien ser gaires més que les mateixes 
paraules que apareixen al llibre. Així doncs, la manera com m’he posat a 
treballar en el que el lector es troba en aquesta publicació és la següent:

He escollit els tres textos involucrats en aquesta història: (1) Enseignement 
universel. Langue étrangère, de Joseph Jacotot, en la seva versió francesa, (2) 
Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, de Jacques 
Rancière, també en francès, i (3) Les aventures de Télémaque, de Fénelon, en 
la versió holandesa, ja que és la que els alumnes de Jacotot podien llegir. Tots 
tres estan escrits en llengües que desconec o en les quals seria totalment 
incapaç d’escriure. Així doncs, he sotmès fragments d’aquests textos 
incomprensibles per a mi a criteris racionals que s’apliquen sovint com a 
conceptes per entendre o aprendre la construcció i el funcionament d’una 
llengua segons l’ensenyament actual, com poden ser l’ordre alfabètic, les 
categories gramaticals, els sinònims i els antònims, entre molts d’altres.

Cada text seleccionat l’he treballat deu vegades, cada cop sota un criteri 
diferent. La meva ignorància d’aquestes llengües (francès i holandès) 
ha fet que en alguns casos tingués dubtes a l’hora de fer les diferents 
classificacions. Quan això m’ha passat, no he buscat informació enlloc sinó 
que m’he basat en el meu instint.

Els textos s’han treballat per mitjà del collage manual sobre deu còpies de 
cada text. Cada versió del text conté les mateixes paraules que l’original 
ordenades per diferents criteris. Aquest procés m’ha portat a elaborar 
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textos que han perdut el sentit narratiu que tenia l’original i en els quals, 
no només tenen importància les paraules, sinó que també són rellevants 
les marques que fan visible el procés d’edició, o que en donen informació.

Així, el procés es resumeix en les accions de retallar i enganxar, com 
els mecanismes portats a terme per autors i autores del surrealisme en 
l’elaboració dels seus collage poètics que, a dia d’avui, trobem mecanitzats 
en els nostres ordinadors. Mentre que aquests controls aplicats sobre un 
text digital no deixen cap mena de rastre visible en el text resultant, sí que 
ho fa la versió manual d’aquestes accions. El procés d’edició d’un text és 
normalment invisible en les publicacions comercials habituals; tot i això, 
quan tenim accés a la visualització d’aquest, nous significats se sumen al 
text, que ja no té rellevància sols com a narració o suma de paraules, sinó 
també com a objecte que per si mateix desprèn significat. 

Tornant als autors surrealistes, els seus collage posen de manifest 
precisament aquest procés d’edició, donen referències de l’origen de les 
paraules que els composaven i afegeixen un valor plàstic al resultat final, que 
és totalment absent en els collage digitals o en els textos que habitualment 
es comercialitzen.

En aquest projecte l’atzar també hi té un paper important, ja que tot 
i tenir un mecanisme i unes premisses que limiten molt tot el procés, 
i que en composar els textos no hi ha una voluntat de construir frases 
determinades que tinguin sentit narratiu, en els textos resultants s’hi 
troben grups de paraules formats per atzar que poden evocar significats o 
idees comprensibles. Aquest procés d’edició s’entén com un període de 
formació, com un temps dedicat a la comprensió i a l’aprenentatge d’allò 
que anteriorment es desconeixia. Per aquest motiu, no només és rellevant 
allò que hi ha escrit, sinó també el mecanisme pel qual s’ha arribat a 
composar el text, els ordres i les diferents classificacions.
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Jacques Rancière writes that in early nineteenth century Professor Joseph 
Jacotot started teaching French Literature lessons at the University 
of Louvain, in Belgium. But on his arrival there was a communication 
problem between his students and him: they spoke different languages 
and both ignored each other’s tongue. Jacotot was French and he didn’t 
speak Dutch, but his students were Dutch and didn’t speak French. At that 
time, a bilingual edition (French – Dutch) of Les Aventures de Télémaque, 
by François de Salignac de La Mothe-Fénelon, was published. Professor 
Jacotot used it not only to allow his students to read one of the French 
classics, but also to help them understand a language which they ignored

The assignment was to read this bilingual edition and then write a text 
in French about what they had read. According to Rancière, the professor 
was very surprised by the results, and he reflected on the human perception 
of unknown languages in the book Enseignement universel. Langue étrangère

The theory developed by Jacotot has very clear premises: all human 
intelligences are equal; every human being is able to self-teaching; and 
last, one can teach somebody else what he himself ignores.

All the above led Rancière to write the book Le maitre ignorant. Cinq 
leçons sur l’émancipation intellectuelle. However, while the philosopher 
focuses his reflection on comparing the unegalitarian model –which Jacotot 
declared himself against with his theory and practice– with the running of 
the social system; what I’m interested in is how Jacotot conceived a so-
called universal teaching method by noticing the human ability to learn 
a language during childhood, without having a teacher, only by paying 
attention and repeating, searching our own strategies to understand the 
unknown.

In other words, being put at risk or challenged in order to get the 
intuition that leads us to knowledge and learning.

I don’t speak French or Dutch. Jacques Rancière writes in French, so do 
Joseph Jacotot and Fénelon. Jacotot’ students read Dutch. Communication 
would be really difficult between them and me if it weren’t for translators 
and translations. But after assimilating and understanding Jacotot’s 
universal teaching theory, I decided that it would be more consistent to find 
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my own way of giving a meaning to these languages which are unknown 
to me. Due to my experience in the unegalitarian teaching system I know 
certain linguistic concepts and elements which help me find the logics and 
a meaning to those languages that I can’t speak, they bring some light to a 
mess of encrypted information.

I guess that if Jacotot’ students read Fénelon’s novel in French, the 
words that they used afterwards to write in this foreign language couldn’t 
be many different than the words included in the book. So I used the 
following method to work on what the reader will find in this book:

I chose the three texts included in the story: (1) Enseignement universel. 
Langue étrangère, by Joseph Jacotot, (2) Le maitre ignorant. Cinq leçons sur 
l’émancipation intellectuelle, by Jacques Rancière and (3) Les aventures de 
Télémaque, by Fénelon. All of them are written in languages that I ignore or 
in which I would be completely unable to write anything. I have submitted 
passages of these texts to the rational criteria commonly used in the current 
teaching method to understand or learn the construction and the running 
of a language: alphabetic order, grammatical categories, synonyms, 
antonyms and many more.

I have worked ten times on each text, following a different guideline 
each time. Occasionally, my ignorance of these languages (French and 
Dutch) made me hesitate when using the different classifications. When 
this happened, I didn’t look any information up but, instead, I followed my 
instinct only.

I have used the technique of handmade collage to work on ten copies 
of each text. Each version contains the same words as the original, only 
organized by different criteria. 

This process led me to the creation of texts which have lost the narrative 
sense of the original. In the new versions, not only words are important, 
but also the marks that provide information about the editing process, or 
even make it visible.

All in all, the process comes down to cutting and pasting, just like the 
mechanics used by Surrealist authors in the making of their poetic collages, 
actions that are found in our computers today. Applying these controls on 
a digital text doesn’t leave any visible trace in the final result; instead, the 
manual version of these actions does. The editing process of a text is usually 
invisible in the regular commercial publications, but when we have access 
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to it, new meanings arise from the text, which is no longer relevant as a 
story or a sum of words only, but also as an object with its own meaning. 

Going back to the Surrealist authors, their collages showed this editing 
process, implying the origin of the words included, and adding a plastic 
value to the final result, a value which digital collages or commercial texts 
totally lack of.

Even though during the process I have worked limited by the mechanics 
and premises, and even if I never intended to create meaningful sentences, 
in the resulting texts the reader may find groups of words randomly put 
together that can suggest meanings or understandable ideas. So chance has 
also an important role in this project.

I see this editing process as a training period, as a time dedicated to the 
understanding and learning of what I previously ignored. For this reason, 
not only what is written is important, but also the mechanics through which 
the text has been composed, its orders and the different classifications.
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