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A la gent que aquests dies al voltant del centenari de la mort de Francisco Ferrer 

Guardia es pregunten Ferrer, un altre cop? els hi hem de respondre amb l’exclamació 

Ferrer, encara! Encara cal, primer, la seva reivindicació perquè torna a jugar-se amb els 

malentesos interessats i les critiques de sempre que volen llençar ombres sobre el 

personatge. L’obra científica i les paraules pronunciades aquest vespre pel Dr. Pere 

Solà, des de la seva autoritat innegable sobre el tema, avalen l’honorabilitat d’en Ferrer 

més enllà de la seva innocència que ja cap persona decent discuteix.  

 

Encara Ferrer, sí, segon, no només com a  memòria del crim d’Estat comès, sinó també 

per commemorar la seva contribució a la modernització de la nostra societat, des de 

l’aposta radical per l’educació com el viaró de sortida de la ignorància i de la superstició 

vers la emancipació del gènere humà fins al combat contra la submissió de la classe 

treballadora a una classe propietària que, amb poques excepcions molt notables, es regia 

a començaments del segle XX per l’avarícia, el menyspreu de l’atri i la violència. El 

president Pasqual Maragall, ahir, fa vint anys, com Alcalde de la Ciutat, avui, des de la 

talaia de la seva experiència política, representa més que ningú la commemoració d’en 

Ferrer: l’evocació de l’article La Ciutat del Perdó del poeta Joan Maragall; l’ 

instal·lació a Montjuic d’una còpia del monument de Brussel·les, un geni  que aixeca la 

torxa de la raó, símbol del lliure examen; el seu coratge al presidir el Comitè d’honor 

del centenari i ocupar avui aquesta tribuna en són bones proves.  

 

Encara Ferrer, sí, tercer, perquè en la nostra història ocupa el lloc de respecte reservat 

als personatges que han deixat una empremta duradora. El llegat d’en Ferrer, vinculat al 

seu sacrifici personal per bastir l’Escola Moderna, neix de la seva gosadia de 
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reconèixer-se com a lliurepensador i de predicar el lliure pensament. Aquest va ser el 

delicte d’en Ferrer, la causa de que els poders del seu temps el portessin als fossars del 

Castell de Montjuic per ser afusellat. Aquest es el significat de la làpida de marbre de 

Carrara, esculpida per un grup d’estudiants llibertaris, i situada a la façana de la Facultat 

d’Economia i Empresa –l’antiga Escola d’Empresarials- de la Universitat de Barcelona 

des de fa una dècada: el baix relleu assenyala els assassins, per  molt dur que això sigui 

per alguns! 

 

En Ferrer ens deixa amb senzillesa el missatge fonamental del lliure pensament: en les 

seves pròpies paraules, no perdem, doncs, el temps demanant a un Déu imaginari el que 

únicament ens pot procurar el treball humà. Com Thomas Paine, Ferrer pensa que el 

món és el seu país i que fer el be és la seva religió. Com William Somerset Maugham, 

Ferrer no pot creure en un Déu que no té ni sentit de l’ humor ni sentit comú. Com 

Blaise Pascal, Ferrer comprèn que els homes mai fan el mal de forma tan completa i 

intensa com quan actuen per una convicció religiosa. I com Ralph Waldo Emerson, 

Ferrer considera que no hi ha res més sagrat que la integritat del nostre pensament.  

 

De la mateixa forma que Voltaire ens havia advertit que si creiem en coses absurdes, 

acabarem fent atrocitats, el racionalisme d’en Ferrer ens guia suaument cap a la llibertat 

de la ciència, la recerca i no la possessió de la veritat, i l’acceptació dels nostres límits, 

però també la capacitat d’obtenir resultats del nostre esforç individual i col·lectiu. Si 

Mark Twain deia que era millor llegir les previsions del temps abans de posar-se a 

pregar per la pluja, Francesc Ferrer concebia l’ensenyament racional com un mètode de 

defensa contra l’error i la ignorància. Havia de ser el fill d’uns pagesos obligat a deixar 

l’escola als dotze anys qui hauria de remoure les consciències d’un país i del món 

sencer sobre la necessitat de fer universal l’accés al coneixement. Hauria de ser un 

autodidacta sacrificat i lluitador qui donés la veu d’alarma sobre la urgència d’alliberar 

l’educació de l’esclavatge de la teologia.  

 

De tot el que s’ha escrit aquests mesos sobre Francesc Ferrer conservo el record d’un 

article breu però colpidor de Vicenç Molina a la revista Espai de Llibertat que comença 
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dient sobre el personatge: Un home normal... Un home estrany, malgrat tot. Un home 

com els altres, d’altra banda... Ara, això, sí, amb matisos prou suggeridors d’un perfil 

no gaire acostumat... Un home normal, sí, però amb aquests matisos recent evocats, que 

el fan ingressar a la francmaçoneria, col·laborar amb el republicanisme, promoure la 

vaga general com a darrer remei per acabar amb l’explotació dels treballadors i 

comprometre tot el seu temps i tots els seus diners al servei de l’Escola Moderna i de la 

seva casa editorial, els dos projectes que centren la seva atenció al redactar el seu 

testament durant la vetlla del condemnat a mort. Un home normal, sí, amb aquests 

matisos que el fan créixer als nostres ulls  com un exemple d’inconformisme i de 

rebel·lia, però, sobre tot, com un exemple d’humanisme portat a la pràctica fins a les 

seves conseqüències últimes.  

 

Francesc Ferrer ens interpel·la cent anys després de la seva mort absurda a mans del 

govern Maura, amb el silenci còmplice d’una ciutat adormida, ens interpel·la per dir-

nos: no sou encara capaços de trencar les cadenes del dogma, de qualsevol dogma, 

s’entén? Ens interpel·la per exigir-nos que gosem pensar pel nostre compte i sortim de 

la rutina del conformisme, de l’excusa de la critica sense autocrítica, de l’egoisme de 

procurar la salvació individual mentre el vaixell en el que naveguem fa aigües i no 

volem adonar-nos de les víctimes del naufragi.  

 

Des de 1987, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia malda per honorar la memòria viva 

d’aquell home normal que va portar el seu compromís amb la humanitat fins al seré crit 

de “Visca l’Escola Moderna!” del seu moment darrer. La Fundació, com laboratori 

d’idees noves, duu a terme treballs de recerca sobre el concepte fonamental de 

ciutadania, eix d’una societat democràtica, sobre el principi de laïcitat, cruïlla dels 

valors superiors de l’ordenament jurídic a una societat il·lustrada i madura, i sobre les 

polítiques públiques destinades a convertir en realitat quotidiana per a tothom el gaudi 

complet de les circumstàncies definidores d’una vida bona.  

 

La Fundació, a més, és el cor d’una coordinadora d’entitats dedicades a l’educació 

d’infants, joves i adults  en el temps lliure, als esplais, als agrupaments escoltes, als 
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casals i clubs juvenils, als ateneus, a la cooperació pel desenvolupament, i, en general, 

als serveis a la comunitat que neixen d’un altruisme exigent. L’aposta de la Fundació 

pel Moviment Laic i Progressista  és, en realitat, l’oferiment d’un espai per a la 

convivència creativa de tots els lliurepensadors, d’una referència permanent dels qui, 

com Francesc Ferrer i Guàrdia, basem la virtut humana de l’esperança en la raó, en el 

nostre esforç personal i en la solidaritat lliurement organitzada i acceptada.  

 

La Fundació Ferrer, finalment, ha sumat forces a la Lliga per la Laïcitat, un acord 

ample i plural, per tal de defensar la Ciutat com un patrimoni de tots. La laïcitat política 

és l’atmosfera acollidora d’una societat orgullosa del seus valors i vertebrada per la 

tolerància, d’una societat que no vol permetre la seva segregació en comunitats 

enfrontades, abandonades a la llei pròpia de cada cosmovisió, sinó que aspira a ser una 

república oberta a tots i que, per aquest motiu, no pot ser d’uns quants, però que sí pot 

aprendre del millor que cada cultura pot oferir a les altres.  

 

La vida militant d’en Ferrer i la seva mort tràgica ens comprometen avui a seguir el seu 

exemple. Als responsables polítics, els hem d’exigir que volem d’immediat un govern 

millor. Als parlamentaris, una treva en l’ intercanvi d’insults  personals, que deixi espai 

a la confrontació tan dura com calgui de propostes adreçades a millorar les condicions 

de la vida quotidiana de tots, però començant pels que més pateixen. I a nosaltres 

mateixos, ens hem de demanar substituir les queixes per les idees; els retrets, pels 

incentius; la critica, per l’obertura de noves vies; el pessimisme paralitzador per 

l’optimisme actiu i emprenedor. Al progrés només hi arribarem des de la construcció 

d’un relat engrescador del nostre avenir, con exhortava Anselmo Lorenzo als professors 

de l’Escola Moderna el dia de la seva inauguració ...vosaltres heu de destruir atavismes, 

ensenyar veritats, formar caràcters, impedir la formació de masses sectàries i 

inconscients i fer de cada home i de cada dona un ésser present i actiu, de valor positiu 

i idèntic, sobre el qual no es pugui sostenir cap fals prestigi ni cap autoritat indeguda, 

per tal de que la justícia en les relacions humanes sigui un resultat senzill i pràctic dels 

costums.  
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L’Escola, per tant, el centre de totes les polítiques orientades a donar a cada persona 

totes les possibilitats de realitzar plenament el seu itinerari vital. L’Escola que ha de 

recuperar el prestigi de primera institució del país, no de mans d’una llei absurda, com 

la proposada a la Comunitat de Madrid, que confon els mestres amb la policia, sinó de 

mans del respecte de cada família per la tasca  sublim del mestre i de l’establiment 

d’una complicitat cooperadora entre pares i mares i mestres, que tregui a aquests darrers 

de la solitud a la que els hem condemnat.  

 

Francesc Ferrer i Guàrdia, encara, sí, es clar, des d’aquest Saló de Cent de la 

Ciutat de Barcelona, com una proclama de fraternitat universal, per damunt de 

totes les fronteres reals o imaginàries, en l’únic camí que no ens condueix al suïcidi 

de la humanitat, que és la construcció de la pau. El món, el més proper i el més 

llunyà, serà com hagi estat la força del nostre combat.  

 

 
 


