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l pedagog i pensador italià Francesco Tonucci, més conegut com Frato pels seus dibuixos, durant 

dècades s’ha centrat en la investigació en educació, en el desenvolupament cognitiu, el pensament i 

el comportament dels nens. Ha estat l’impulsor de l’exitós projecte La Ciutat dels nens, una nova ma-

nera de concebre la ciutat amb els nens com a referència. És autor d’obres com Por una escuela alternativa, 

Con ojos de niño, Cómo ser niño, ¿Enseñar o aprender? i Con ojos de maestro i la seva última publicació; Los 

niños dicen ¡basta! El passat 12 de novembre va participar en unes jornades sobre Diàleg Escola-Universitat 

que organitza la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

El professor Tonucci ens rep immediatament des-

prés de pronunciar una conferència –Un maes-

tro nuevo per una scuola nuova– davant dels 

estudiants de Blanquerna per a la qual s’ha 

hagut d’habilitar, a més a més de l’auditori, 

una aula gran. El seu discurs continua interes-

sant i seduint centenars de joves estudiants de 

magisteri i els professors que ja fa anys que 

segueixen la seva obra. Ens saluda radiant, 

enèrgic i comença aquesta entrevista amb la 

mateixa passió i energia que fa pocs minuts ha 

desplegat davant dels estudiants.
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“Els únics que poden fer una 
bona escola són els mestres”

ENTREVISTA a Francesco Tonucci, Frato



modifiquen i es recuperen, però en canvi segueix sent un 

lloc que augmenta aquestes diferències. I de la mateixa 

manera, l’escola ha de ser un lloc capaç d’oferir a tots els 

alumnes una formació cultural de base, que fomenti la 

lectura, l’art i la música des de l’etapa infantil, un paper 

que desenvolupaven abans algunes famílies i que avui 

l’escola hauria d’assumir. Els nens que no tenen una mo-

tivació, els que no tenen una família al darrere segueixen 

fracassant. És molt freqüent escoltar frases com “el seu fill 

no em segueix” o “no està interessat, no té prou bases i 

hauria de recuperar”, que haurien de constituir un delicte 

perquè, qui ha de seguir qui a l’escola? Jo crec que l’escola 

hauria de seguir els nens i no a l’inrevés.

En aquest sentit, estem demanant a l’escola que supleixi el 

que hauria de fer la família? És un debat molt viu, la dis-

sociació família-escola-societat...

Aquest és un tema molt preocupant. El canvi que s’està 

produint és que avui la família està en conflicte amb 

l’escola, sempre està preparada per denunciar l’escola per 

qualsevol cosa que passi; els pares protegeixen massa els 

fills i desacrediten els mestres. Abans, quan un nen tenia 

una mala nota a l’escola, quan arribava a casa s’hi afegia 

l’amonestació dels pares. En canvi avui, massa freqüen-

tment, els mestres es troben amb pares confrontats quan 

els nens porten una nota desfavorable i aquest comporta-

ment de la família té unes conseqüències educatives terri-

bles per al nen i per a l’escola en general. 

Quines competències ha de tenir l’escola d’avui?

L’escola hauria de ser un lloc d’escolta abans que de pro-

posta: els nens haurien d’exposar primer de tot quin 

són els seus coneixements i posar-los damunt la taula 

com a material de treball, ja que el mestre no pot fer 

cap proposta si no sap quin nivell de coneixements te-

nen els alumnes. La carrera escolar sempre hauria de 

consistir en escoltar primer i després proposar. Per això 

el rol del mestre és l’element clau de l’escola, ha de 

ser un facilitador, que escolti i proposi mètodes i ex-

periències interessants d’aprenentatge. Una escola en 

la qual no és el mestre qui sap més i ho transmet a uns 

alumnes passius si no que el mestre és qui sap moti-
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“Un bon mestre pot fer una bona escola, però 
un mal mestre seguirà fent una mala escola 
per molt òptima que sigui la llei”

Com creu que ha de ser el mestre avui?

Voldria començar amb l’anàlisi de com era l’escola d’abans, 

com és en l’actualitat i com hauria de ser l’escola. L’escola 

d’abans, la que vaig viure com a alumne (fa 60 anys) era 

una escola per a pocs, és a dir, un percentatge molt elevat 

dels nens que començaven la primària no l’acabaven i per 

als nens que continuaven, l’escola era un complement per 

enriquir el que la família ja oferia. A casa els nens convi-

vien amb llibres, els pares els llegien contes, novel·les, a 

les sobretaules es discutia sobre tot allò que succeïa al país, 

viatjaven, anaven al teatre, a museus, a concerts. Per tant, 

l’escola esdevenia un lloc per a uns pocs que acabarien 

ocupant llocs importants en l’acadèmia, en la política o 

en l’economia del país. Després de l’última guerra mundial 

vam fer un impressionant pas endavant tant polític com 

social amb la conquesta de les democràcies. La democràcia 

va portar la garantia d’una instrucció pública per a tothom, 

que efectivament es va aconseguir: avui l’escolaritat és obli-

gatòria, però l’escola no ha fet els canvis necessaris per ser 

una escola realment per a tothom.  

I què és el que no funciona? 

A l’escola, tot i que ha obert les portes a tots els nens, encara 

no s’ha assimilat el que significa que sigui per a tothom. 

Segueixo pensant que l’escola que proposem, tot i les òpti-

mes intencions i capacitats d’alguns mestres, ofereix una 

proposta educativa que la majoria de nens no pot seguir. 

S’ofereix un recurs adequat per a pocs, ja que encara es 

pressuposa que hi ha una formació cultural bàsica fami-

liar que avui ja no existeix. És cert que avui l’escola no 

rebutja cap nen, però tampoc li ofereix el que necessita.

I per què no s’ha canviat?

S’ha pensat que n’hi havia prou regulant el canvi de l’escola 

amb lleis, passant d’una escola per a pocs a una escola per 

a tothom, però les lleis no canviaran mai l’escola. La clau 

de volta són els mestres i no les lleis. Les reformes legals 

no serveixen de gaire si els mestres no són competents i 

no estan capacitats; un bon mestre pot fer una bona es-

cola, però un mal mestre seguirà fent una mala escola per 

molt òptima que sigui la llei. Cal una reforma profunda, 

una revolució interna de l’escola que reconegui que ha 

de ser una escola per a tothom, per als qui no tenen una 

família al darrere, perquè els qui la necessiten d’una forma 

extraordinària són els més dèbils i per a aquests, l’escola 

d’avui no té respostes.

Com hauria de ser una escola per a tothom?

L’escola hauria de ser un lloc on les diferències socials es 
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var i aplicar un mètode que potenciï la creativitat, que 

fomenti una actitud científica i crítica, en definitiva, 

que desenvolupi la capacitat que ens ajuda a solucionar 

problemes i desperta en els nens la curiositat de buscar 

nous camins.

Vostè parla, en les seves conferències, d’una escola demo-

cràtica...

Efectivament, una escola democràtica on es respecti la 

llei. L’article 12 diu, sorprenentment, que els nens te-

nen dret a expressar la seva opinió cada vegada que es 

prenen decisions que els afecten. Per tant, a l’escola 

aquest article és vàlid tots els dies: una escola demo-

cràtica és aquella que s’obre a la participació dels nens. 

No es pot fer una escola sense escoltar els nens. Si els es-

coltem atentament sempre surten propostes noves que 

val la pena assumir. Per exemple, s’hauria de constituir 

un consell d’estudiants que es reunís periòdicament 

amb la direcció per discutir sobre el funcionament de 

l’escola, no només sobre disciplina o el pati, sinó tam-

bé del que passa dins de l’aula. Això no significa que 

s’hagi de fer l’escola com ens diuen els nens, però sí 

que significa que no podem fer una bona escola sense 

saber què en pensen. 

  

Com es fa possible una escola com la que descriu?

La resposta és molt simple: n’hi hauria prou de tenir bons 

mestres, ben preparats i capacitats per fer la tasca que 

desenvoluparan. S’ha de tenir molt en compte la forma-

ció del docent.

I com es forma un bon mestre?

Un bon mestre es forma coherentment amb tots els princi-

pis que abans he descrit (escola oberta, creativa, cooperati-

va, d’escolta, científica) i els assumim com a metodologia 

de magisteri on els alumnes poden pensar creativament, 

on es tenen en compte les capacitats individuals de cada 

alumne, on a través del mètode científic es documen-

ten les pràctiques escolars que fan i que posteriorment 

s’analitzaran amb una actitud crítica per poder proposar 

alternatives. L’experiència i la vivència és el que forma, no 

la transmissió de continguts. 

A Espanya, al començament de la democràcia, hi va ha-

ver moltes experiències educatives: escoles innovado-

res, creatives, algunes que reivindicaven que els nens a 

l’escola s’han de divertir. Des d’alguns sectors aquests 

corrents han estat molt criticats perquè s’ha vist que els 

estudiants que arribaven a la Universitat no tenien la base 

cultural de la qual vostè parlava. 

En primer lloc, penso que el joc, divertir-se, és una ex-

periència personal, molt íntima i que hauria de succeir 

fora del control dels adults. Per tant, l’escola no és el 

lloc per jugar tenint en compte totes les connotacions 

que té per a mi el joc. Segon, em sembla molt injust el 

judici sobre aquestes experiències d’escoles renovadores 

que han estat una minoria extrema i, per tant, el fracàs 

cultural actual no se’ls hi pot atribuir. D’aquests alumnes 

universitaris que no llegeixen, el 90% surten d’escoles 

tradicionals, transmissores, que no han funcionat però 

potser tampoc han funcionat les innovadores; és un 

tema que caldria analitzar amb més profunditat. El que 

sí que puc afirmar és que un nen que ha viscut una bona 

experiència escolar normalment té uns resultats millors, 

sempre que aquesta experiència s’hagi produït al llarg 

de tota l’etapa educativa escolar. En cas contrari, els re-

sultats cauen en picat. Un exemple claríssim d’aquesta 

situació passa a Itàlia: els informes Pisa situen l’educació 

infantil entre les millors del món, però l’educació supe-

rior se situa entre les més baixes. L’educació hauria de ser 

coherent dels 3 als 14 anys.  

Alguns experts, sobretot els gestors, diran que el que vostè 

apunta està molt bé, però que costa molts diners...

Al contrari, el que ha costat molts diners és no invertir en 

fer possible aquest canvi. A més, una bona escola es pot 

fer amb pocs recursos tant materials com econòmics. He 

conegut mestres molt importants, com Mario Lodi, inte-

grant del Movimento di Cooperazione Educativa, que va 

estar tota la vida en una escola rural amb molt pocs recur-

sos i unes lleis molt poc favorables al canvi i, malgrat tot, 

ens ha deixat una empremta inesborrable. D’altra banda, 

s’ha invertit molt poc en formació del professorat, que és 

l’únic que necessitem perquè una escola sigui bona: mes-

tres capacitats coherentment amb el model escolar.

 

Les noves tecnologies han introduït algun canvi en com ha 

de ser el mestre del s. XXI?

Crec que pensar que les noves tecnologies han introduït 

canvis en el model educatiu també ha estat una gran 

equivocació. No comparteixo l’opinió de col·legues psi-

còlegs o investigadors que pensen (espero que ja hagin 

“Un nen que ha viscut una bona experiència 
escolar normalment té uns resultats millors, 
sempre que aquesta experiència s’hagi produït 
al llarg de tota l’etapa educativa escolar”



canviat d’opinió) que amb les tecnologies ja poden ga-

rantir un nivell educatiu de promig alt en l’educació res-

tant importància a la figura del mestre. Perquè l’única 

manera de salvar l’escola, els únics que poden fer una 

bona escola, són els mestres. Les tecnologies són grans 

recursos que cal anar introduint a l’escola de forma gra-

dual, però en cap cas poden substituir el paper cabdal 

que té el mestre. És absurd pensar que les tecnologies són 

l’instrument que pot provocar el canvi en l’escola perquè 

només són un mitjà, un mitjà molt valuós que facilita la 

feina del mestre, que tenen un potencial immens però 

que no faran que el mestre sigui millor. D’altra banda, el 

model pedagògic cal construir-lo independentment dels 

instruments i les tecnologies són eines i, com a tals, no 

poden comportar una revolució autònoma o ser la causa 

d’una revolució.  

Vostè afirma que sense un bon mestre no es pot construir una 

bona escola, però alhora assistim a un deteriorament de 

l’autoritat del mestre per la manca de reconeixement social.

Respecte al recolzament social dels mestres, l’escola espan-

yola està millor emparada que la italiana; aquí hi ha més 

sensibilitat pública cap a l’escola, però probablement no 

n’hi ha prou perquè els mestres se senten igualment poc 

reconeguts. Un punt bàsic és que l’escola més important 

és la dels primers anys. No obstant això, els nostres paï-

sos segueixen posant l’atenció sobre els nivells més alts. 

Els mestres més ben preparats, els millor retribuïts i en 

condicions socials millors són els professors d’institut o 

de la universitat. Si és veritat que els anys decisius en la 

vida d’una persona són els primers, aquesta circumstància 

no coincideix amb l’interès social i polític de les nostres 

societats sobre aquesta etapa.

Per acabar, un missatge per als pares. Com creu que 

s’haurien de tractar els nens?

Per una banda, convido els mestres que es tornin a interessar 

pels pares, que afavoreixin el diàleg ajudant-los a entendre 

que l’escola que tenim és diferent de l’escola que ells van 

viure de petits. Els bons mestres sempre ho han fet. D’una 
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altra, voldria demanar als pares que sàpiguen reconèixer les 

necessitats dels nens més enllà del que quasi espontània-

ment pensem, per exemple, respecte del perill, de la por, que 

sembla que els justifica d’impedir als fills una autonomia de 

moviment perquè puguin viure experiències profundes i ne-

cessàries com el joc. El nen ha de jugar sol i, per deixar-lo, 

de vegades s’ha de tenir coratge, però si aquesta necessitat 

es comparteix amb altres pares i els nens surten a jugar lliu-

rement, l’ambient es fa més segur precisament perquè hi ha 

nens. I també em sembla important convidar els pares que 

deixin d’assumir un paper quasi de sindicalistes del seus fills 

perquè aquesta actitud té unes conseqüències molt greus en 

l’educació dels nens i en el seu desenvolupament. Cal recu-

perar l’aliança i la complicitat entre família i escola. I, per 

últim, crec que els pares haurien de gastar menys diners per 

als seus fills. Una bona educació dels nens ha de costar poc: 

menys activitats extraescolars, menys aparells i deixar que els 

nens s’avorreixin, que tinguin temps lliure per jugar lliure-

ment, sense la vigilància dels adults i puguin tenir vivències 

individuals.

“Em sembla important convidar els pares que 
deixin d’assumir un paper quasi de sindica-
listes del seus fills perquè aquesta actitud té 
unes conseqüències molt greus en l’educació 
dels nens i en el seu desenvolupament”


