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“Educar no és mai
modelar l’altre”
Nuri Forns
————————————————————————————————————————————————————

Què el va motivar a obrir la primera casa
escola?
El 1970, estant destinat a Roma, em van
fer fora d’una escola de repàs dels afores
de Roma, que servia per recuperar mainada que anava malament. Anava allà de
voluntari i una estudiant universitària
em va dir que jo era selectiu, que m’havia
sentit dir als nens que si no es portaven
bé que millor que no tornessin, que no
anessin a classe a molestar... Jo llavors
era molt rígid. Ella em va dir “nosaltres
hem obert l’escola per als últims”. I em
va donar Carta a una mestra, dels alumnes de l’escola de Barbiana. Aquella nit
me’l vaig llegir i em va impressionar moltíssim. A mi ni els escolapis m’havien dit
que ens paguen per l’últim. I vaig tornar
de Roma amb la intenció de dedicar-me
als últims. Els escolapis es van fundar
per això, per als que no podien pagar l’escola. Escola Pia vol dir això, gratuïta, no
pas piadosa...
Li he sentit dir que l’escola pública és
una cloaca de propaganda...
De propaganda empresarial, quan no és
crítica. I no ho és més ni menys que l’escola privada, que també treballa generalment per a l’empresa. Les escoles en
aquest moment hi són per crear treballadors en el neoliberalisme. I a més selectivament, de manera que el que no val per
a l’empresa, fora. No ho dic jo, ho diuen
els pròlegs de les lleis d’educació.
Vist així, és per espantar-se...
El repte de Kant era: atreveix-te a saber.
Atreviu-vos a saber què fan les escoles.
Les escoles són aparentment una cosa
bona per als nens, però seleccionen, eh?
Qui té la culpa del fracàs escolar?
L’escola fa fora els últims, i està muntada
per als primers. Qui fracassa generalment? Els fills dels pobres.
Per això deia vostè que l’escola és per
als pobres?
L’essència de l’escola és compensatòria
de les desigualtats. L’escola general i bàsica ha de ser millor per als últims.
I dels que no són pobres, què en fem?
A aquests segur que els anirà bé! Es poden permetre el luxe de fer tres mesos de
vacances. Els pares de classe mitjana
continuen ajudant els seus fills, els compren llibres, els ajuden a llegir...
Però no passen ja prou temps a l’escola?
Vostè comentava que és una reclusió legal llarguíssima...
Perquè en aquest pla arribista i competi-
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tiu és insofrible. Jo vull dir una escola per
atrevir-se a saber, llegir el diari a classe,
aprendre a parlar amb la gent, aquesta
és l’escola alternativa, a temps complet
però una escola meravellosa, que es confon amb la vida. No ens ha de servir per
inserir-nos en el mercat laboral, sinó en
la vida. Ha de ser una escola molt plural,
vital i crítica. Tenim una escola estranya,
que ensenya coses que serveixen per al
curs següent, i perquè els nens arribin a
tal curs amb un nivell determinat, però
haurien de servir per avui.
També hi ha pares que no veuen tan clar
que l’escola sigui bona...
Home, sí, hi ha gent que creu que l’escola
no és el millor lloc per educar un nen.
Entenent el verb educar com...
Educar no és mai modelar l’altre. Això ho
pot fer l’ensenyament. Puc ensenyar a
conduir, bones maneres, anglès... però
educar s’anirà produint a mesura que el
nen, amb les eines que tingui, s’enfronti
a la vida de cada dia. Aquests desafiaments són els que eduquen. Ningú no
educa ningú, ens eduquem en comunitat, com deia Paulo Freire, el pedagog
més gran del segle XX.

