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si no fos 
pedagog, 
què seria? 
pagès

persones 
que admira a la 
vida real?
Un mestre

El seu heroi  
de ficció? 
El Quixot

Què és la felicitat 
per a vostè? 
Arribar a la nit a 
dormir content

La seva flor 
preferida? 
La rosa

un llibre? 
L’Evangeli

una música? 
Domenico Moduño

una pel·lícula? 
Les de Chaplin

El seu menjar 
preferit? 
La pasta

un somni? 
Que els infants puguin 
prendre la paraula

12

Francesco 
Tonucci
Pedagog

el perfil
Francesco Tonucci 

(Fano, 1941), també 
conegut pel pseudò

nim "Frato", és un 
pensador, psicopeda
gog i dibuixant italià. 
Després de treballar 
com a mestre, es va 

convertir en inves
tigador de l'Institut 

psicològic del Consell 
Nacional d'Investiga

ció, del qual més tard 
va presidir el Departa
ment de psicopedago
gia. Les seves investi
gacions se centren en 

el desenvolupament 
cognitiu dels nens, 

el seu pensament, el 
seu comportament 
i la relació entre la 

cognició dels nens i la 
metodologia educa

cional. El 1991 va dur 
a terme al seu poble 
natal el projecte de 

Ciutat dels Nens, con
sistia a fer una ciutat 
el punt de referència 
de la qual siguin els 

nens. El projecte 
va tenir molt d'èxit 
i es va estendre a 

ubicacions mundials. 
Aquest darrer mes 

de novembre va ser 
present a Barcelona 

per participar en unes 
jornades organitza

des per la Universitat 
de Barcelona sobre 
participació Infantil 
i Construcció de la 

Ciutadania.

Frato. El pedagog, pensador 
i dibuixant italià és un referent 
en el tema de la participació 
dels infants

El més important és la 
felicitat dels infants?
Aquest és l’objectiu en la 
vida. És molt clar quan 
parlem com a pares: el 
que esperem sempre és 
que els nostres fills siguin 
feliços. Després, lamenta-
blement, no sempre fem 
el necessari per aconse-
guir-ho... 

doni’ns pistes per 
aconseguir-ho...
Jo crec que la felicitat està 
molt connectada amb la 
possibilitat de desenvolu-
par les capacitats i vocaci-
ons específiques da cadas-
cú. Cadascú de nosaltres 
té alguna cosa que el fa 
excel·lent. A voltes ama-
gada, els mateixos nois no 
se n’adonen. L’educació 
hauria d’intentar ajudar 

les persones a reconèixer 
les seves potencialitats i 
desenvolupar-les al mà-
xim possible. Això és el 
que jo considero que ha 
de ser una escola per a 
tothom: que cadascú pu-
gui desenvolupar al mà-
xim les seves capacitats 
especials. I si un acon-
segueix ser reconegut 
pel que prefereix, estarà 
interessat a recuperar allò 
que li manca. En Canvi, 
l’escola o la societat que 
tenim sovint només obliga 
a fer allò que interessa. I 
d’aquesta manera exclou 
a molts, que es queden 
fora del marge estret dels 
llenguatges privilegiats 
de l’escola, que normal-
ment són llegir, escriure, 
contar... queden fora. En 
canvi, els que tenen com 
a específica especialitat 
el cos, el ball, la música, 
l’art, la manualitat, la for-
ça física... fracassen! 

Queden fora  
de l’escola... 
I, si queden dins, ho fan 
només com a hostes. 
Aconseguir que cadascú 

pugui desenvolu-
par al màxim les 
seves potenci-
alitats és una 
p e r s p e c t i v a 
que ens porta 
cap a la felicitat 
de les persones. I a mi 
m’agradaria un futur amb 
més persones que estan 
bé amb elles mateixes.

a la Fundació Catalana 
de l’Esplai resumim la 
nostra missió amb la 
fórmula I+F=C2: Infants 
feliços esdevenen ciu-
tadans compromesos...
No tinc cap dubte que és 
així! I encara més: les per-
sones que poden desen-
volupar a un nivell alt les 
seves potencialitats quan 
són grans els és més fàcil –
entre altres coses– trobar 
feina. Avui en dia, la possi-
bilitat de trobar treball no 
està tan relacionada amb 
les necessitats del mercat 
com amb les perspectives 
personals i les ambicions 
de cadascú. Amb vista al 
futur, prefereixo pensar 
una societat formada per 
persones que realitzen els 

l’entrevista

seus somnis i desitjos i 
proposen la seva profes-
sió que una societat que 
es desenvolupa en funció 
del que diu el mercat.

I aquesta utopia l’a-
conseguirem fomen-
tant la participació 
dels nens i nenes?
La forma educativa de 
la participació és la pos-
sibilitat que els infants 
entrin a l’escola amb les 
seves idees i capacitats i 
els seus coneixements. 
Una escola participativa 
és, primerament, una es-
cola que escolta. 

Escoltem prou els 
infants?
Òbviament, no. Normal-
ment en les estructures 
educatives el terme “es-
coltar” s’utilitza exacta-
ment al contrari. Són els 
alumnes els que escolten 
els mestres. I ho han de 
fer bé, perquè a l’endemà 
els preguntaran i hauran 
de repetir allò que els 
han explicat. Des del meu 
punt de vista, és una edu-
cació totalment al revés 
i equivocada. Hauria de 
ser l’adult (els pares, mes-

tres, també els monitors i 
monitores d’esplai!) els 
que han d’escoltar abans 
d’actuar. Perquè, si no ho 
fan així, la seva proposta 
divideix els infants entre 
els que ho entenen i els 
que no. I els que no ho 
entenen avui, demà ho 
entendran menys i estaran 
abocats al fracàs, en el cas 
de l’educació formal, o al 
desinterès, en el cas d’al-
tres tipus d’aprenentatges. 
Per exemple, avui l’esport 
no és un joc, com hauria 
de ser, sinó un “estudi”. 
Apuntem els nostres fills 
i filles a una “escola de 
futbol”. Un lloc que no és 
per divertir-se, sinó per 
estudiar una disciplina. 
Tant és així que els nens i 
nenes es cansen. Nosaltres 
vam jugar sempre a pilota 
al carrer, i mai ens vam 
cansar!

Vostè coneix els cen-
tres d’esplai?
A Itàlia hi ha poques or-
ganitzacions similars. Hi 
ha l’Arciragazzi que or-
ganitza colònies d’estiu, 
però d’una forma no gaire 
estructurada. L’única or-
ganització que tenien cura 
dels infants en el temps de 
lleure eren les parròquies 
i els Scouts...

En un estudi recent 
de la universitat de 
Barcelona es destaca el 
paper dels esplais en 
el foment de la parti-
cipació infantil i per a 
la cohesió social...
És clar! Perquè es tracten 
d’experiències molt més 
obertes que permeten 
obrir a la participació i 
això té uns efectes molt 
positius. Això també ho 
podem aplicar a l’esco-
la: quan l’escola s’obre a 
la participació renuncia 

Cadascú 
de nosaltres 
té alguna cosa 
que el fa
excel·lent

M'agradaria 
un futur amb 
persones que 
estan bé amb 
elles mateixes

Haurien de 
ser els pares, 
mestres i mo-
nitors els que 
han d'escoltar 
abans d'actuar

Qüestionari 
Proust




