L’escola contra el món
GREGORIO LURI

“ En el món de l’educació ens hem acostumat a una crítica a l’escola que passa
pel sarcasme, a la ironia, la broma, una crítica negativa i pessimista que no porta
enlloc. Aquest llibre ens incita a pensar què podem fer cada un de nosaltres per millorar
l’escola. És, sobretot, un llibre que destil·la amor per l’escola i, per descomptat,
optimisme, perquè al capdevall –diu Luri–, la raó no em dóna cap motiu
per apostar tot el meu capital vital al cinisme”.
Paulí Castelló, Guix (març 2009)

“Aporta un punt de vista molt allunyat dels tòpics i arriba a una conclusió:
no hi ha res com un bon mestre.”
Ada Castells, Avui (31.01.09)

“Posa realment el dit a la nafra, sap escollir els temes que són veritablement cabdals
i, alhora, és capaç de tratctar-los adequadament, sense caure en la ingenuïtat
ni en la cotilla del que és políticament correcte.”
Jordi Sedó (30.01.09)

“Gregorio Luri critica sense embuts l’acreditada nòmina de tòpics pedagògics
avui generalitzats com a axiomes que han devaluat l’autoritat del mestre,
el prestigi de l’escola o el mer sentit comú.”
Fabricio Caivano, El Periódico (21.01.09)

“Dóna una injecció de confiança al mestre, al professor de secundària i a la societat
perquè es cregui que l’educació és molt important.
Ho fa algú que ha trepitjat les aules i sap els mals que l’envolten
però que es lleva cada matí i pensa en tot el que tenen de bo.”
Sebastián Tobarra, El País (15.01.09)
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“Con datos y soltura, se evita caer en los dos grandes extremos de esta discusión, el
catastrofismo indiscriminado y el voluntarismo de colorines. Todos estamos
ya un poco cansados de escuchar y de repetir lo mismo sobre la escuela.”
Francesc-Marc Álvaro, La Vanguardia (09.01.09)

“Luri, sense deixar de ser crític amb el sistema, ens aporta alternatives interessants.”
Xavier Gual, Avui (06.01.09)

“No podia ser més oportú. I necessari. Per fi algú s’arrisca i proposa alguna cosa
més que llàgrimes i revolta! Ja era hora que algú digués, des de dins,
que el millor pla d’ensenyament són els bons mestres. No pararia de copiar propostes
del llibre per empènyer l’educació del país cap endavant. La nostra educació.”
Emili Teixidor, Avui (20.12.09)

“Conté una anàlisi lúcida i valenta amb opinions d’una contundència que no deixa
indiferent.”
Carles Ribera, Presència (19.12.08)

No és un llibre més, ni del subgènere catastroficoescolar. Gregorio Luri
analitza críticament l’escola catalana, reconeix les experiències que funcionen
i proposa vies per reconstruir la confiança entre família i escola,
recuperar el valor de l’esforç i la recerca de l’èxit acadèmic.”
El Periódico, Cultura, a la prestatgeria (17.12.09)

“Un duro y lúcido alegato contra los modos, los usos y los hábitos educativos
que se practican en nuestra sociedad.”
Daniel Capó, Diario de Mallorca (12.12.08)

“Una anàlisi magnífica del món de l’educació.”
Carles Porta, Segre (03.12.08)
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“El autor se muestra implacable con la machacona cantinela del ‘abrir debates’.”
Sergi Pàmies, La Vanguardia (28.11.08)

“Con un lenguaje sencillo desenmascara tópicos.”
Mercè Beltran, La Vanguardia (25.11.08)

“El filòsof Gregorio Luri fa una demolidora revisió crítica dels pilars ideològics
i les bones intencions en què se sosté l’escola catalana.”
Ignasi Aragay, Avui (25.11.08)

“El discurs de Luri és atractiu i diferent, fuig del catastrofisme i fa una anàlisi crítica
positiva.
No es resigna al lament i fa una presa de posició a partir de les gràcies
i les desgràcies de l’escola.”
Montse Serra, Vilaweb (25.11.08)

“Aportant nova llum i nous enfocaments sobre l’assumpte, L’escola contra el món de
Gregorio Luri servirà per oferir, des de la crítica, una apologia sobre els mestres i els
centres d’ensenyament que, pel seu contingut, obligarà part del sector a posicionar-se.”
Ricard Ruiz Garzón, El Periódico (17.09.08)
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