Universitat de Girona
Facultat d’Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènc, 9, 17071 GIRONA
Tel. 972 419667
nuclipaulofreire@udg.edu
www.udg.edu/nuclipaulofreire

ADHESIÓ DEL NUCLI PAULO FREIRE AL MANIFEST
ROMOGUT PER UN GRUP D’ESTUDIANTS DE MAGISTERI DE
LA UDG EN SUPORT ALS ESTUDIANT S DE MAGISTERI DE
AYOTZINAPA (Mèxic) – 11 d’octubre del 2014
Jo volia fer la revolució, transformar el país. Per això em vaig fer mestra.
Aquestes paraules de Carme Roure, mestra a Catalunya durant la República,
ressonen aquests dies en el nostre cor amb especial força. La massacre que va
tenir lloc la matinada del 27 de setembre a Ayotzinapa, a la ciutat d’Iguala,
Estat de Guerrero, contra estudiants de magisteri no deixa indiferents les
nostres consciències.
Les Escoles Normals van ser creades en diverses comunitats de Mèxic en el
marc de la Revolució Mexicana amb l’objectiu d’oferir una educació superior de
qualitat a les classes més desfavorides de la població. Dirigides a aquells
estudiants que vulguin cursar la llicenciatura de Magisteri, són considerades
institucions socialistes, d’esquerres, crítiques i revolucionàries. Com Carme
Roure, com Paulo Freire, com molts altres intel·lectuals i docents, aquestes
escoles defensen l’educació com el despertar de la consciència. Despertar
necessari per poder transformar el món. “Ayotzinapa, cuna de la conciencia
social” senyala una inscripció a la porta de l’escola. “Adentro casi no hay
paredes blancas. Están cubiertas por murales cargados de historia y política.
Nos podrán faltar recursos, pero nunca nos faltará la razón", es diu en una
d’aquestes parets.
El compromís d’aquestes institucions, actiu i lleial en les lluites socials de la
comunitat contra la reforma educativa aprovada el 2013 i la defensa de la seva
autonomia, ha comportat un augment de les tensions durant aquest darrer
temps.
La matinada del 27 de setembre, la violència, impune en gran part a Mèxic, es
desbordava a la ciutat d’Iguala, estat de Guerrero. La policia i diversos grups
paramilitars carregaven contra autobusos dels estudiants que retornaven a
l’escola. Tres estudiants van ser torturats i assassinats. 38 estudiants
continuen, a hores d’ara, desapareguts. Qui sap si formen part de les restes
calcinades que s’han trobat en fosses amagades.
La complicitat de la policia amb els grups narcos dificulten la investigació, de
manera que familiars, estudiants i policia comunitària s’organitza per buscar els
desapareguts, per trobar-los, vius o morts. Al llarg del territori mexicà, i fora de
les fronteres del país, s’escampa el clam de dolor, de ràbia, d’indignació. Amb
lemes com “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, “Su dolor es el nuestro,
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su rabia tambien” o “de nada sirve darle eduación al pobre si le das educación
pobre” s’alcen veus indignades arreu del món.
Mèxic es defineix, a cada passa, com un estat profundament corrupte i vinculat
al narcotràfic. Tanmateix, també deixa entreveure un poble altament
conscienciat, mobilitzat, actiu. En son exemples el moviment zapatista, la
defensa indígena del territori o la massiva protesta estudiantil convocada per
l’Institut Politècnic Nacional (IPN).
Des de Catalunya, des de la Universitat de Girona, des de la Facultat
d’Educació volem mostrar tota la solidaritat amb els estudiants i famílies
d’Ayotzinapa, així com el nostre suport ferm a les mobilitzacions convocades
per l’IPN en defensa d’una educació digna, popular i de qualitat. La solidaritat
és la tendresa dels pobles i des d’aquí volem fer-vos arribar aquest missatge:
Sou presents. En la nostra ment, en el nostre cor. Sou, un cop més, exemple i
dignitat.
Una de les cites més famoses del Che Guevara deia: “Sean capaces siempre
de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en
cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario”. El
vostre dolor és el nostre dolor, no us oblidem.

