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SR. Ignasi-Mª Anzizu i Furest (Barcelona, 26 d’agost 1937) 
 
Quina és la seva professió o especialitat? 
Sóc prevere, ex-ensenyant de lletres a secundària i mestre de fusteria tradicional   
 
On l'exerceix? 
Visc i treballo als barris de Girona-Est (Vila-roja, Font de la Pólvora, etc.)  
 
Des de quan? 
Hi sóc des de l’agost 1999, quan vaig arribar d’Àfrica, ara fa divuit anys. 
 
Té algun càrrec? 
Sóc responsable de la comunitat cristiana i de Càritas parroquial Palol d’Onyar / Vila-roja. 
 
Per quins altres centres o llocs de responsabilitat ha passat? 
De 1961 a 1964, professor de lletres a l’escola Monti-sion de la ciutat de Mallorca. 
De 1967 a 1999, responsable de projectes de desenvolupament a la República del Txad. 
i del primer anunci de l’Evangeli als pobles d’ètnia Demé en aquell territori. 

 
Té obres publicades? 
Articles i treballs lingüístics referents a pobles de l’Àfrica-negra. Entre els quals, la primera 
traducció dels Evangelis al Demé, una llengua fins aleshores mai escrita. 
 
Alguna anècdota o algun record especial de la seva activitat? 
Durant els 32 anys d’estada africana, hem viscut períodes de guerra civil, de fam extrema i 
d’epidèmies. Van ser anys plens d’experiències traumàtiques, com per omplir-ne un llibre. 
 
Des de la seva experiència personal i professional, com veu el món de l'educació  
actual quins li sembla que són els seus principals reptes? 
A l’Àfrica negra, l’educació tradicional és comunitària, permanent, experimental, integradora, 
formadora d’actituds. L’infant és educat essencialment per ser útil al servei de la comunitat. La 
pedagogia occidental, mirada amb ulls africans, m’apareix com a molt teòrica i massa 
individualista. Trobo molt inquietant la forma amb què son educats alguns infants europeus i les 
actituds egocèntriques que se’n deriven. Algunes famílies, amb la seva permissivitat i la 
superprotecció dels seus fills, potser sense adonar-se’n, estan engendrant grans egoistes i uns 
veritables futurs dictadors. 
 

   Què ens podria explicar de l'educació que va rebre vostè? Hi ha algun fet o alguna 
   persona que creu que el va influir d'alguna manera especial? 

He tingut molta sort en la vida, gràcies a la meva família (nou germans) i als formadors que he 
tingut al llarg dels anys. Però, és la mare qui més m’ha influït; és ella qui em va ensenyar a 
llegir, escriure i comptar, sempre a la vora del meu llit, durant els dos anys que vaig passar a 
muntanya per causa d’una tuberculosi. Va ser ella també qui em va fer descobrir la persona del 
seu amic Jesús de Natzaret i va ensenyar-me a mirar com Ell el món i les persones. 
 



 
   

 
Quina és la seva vinculació actual amb el món de l'educació (familiar, professional, 
investigació, mitjans de comunicació...) 
Treballo com educador de valors en el marc de la comunitat cristiana, en diàleg amb les 
famílies dels nostres barris. Com també, indirectament, a través de les treballadores dels 
programes educatius de Càritas (SIE, PAE, NEI), que es realitzen diàriament a Girona-Est, en 
estreta col·laboració amb d’altres entitats educatives, públiques i privades, del sector. 
 
 
 
Girona, 26 octubre 2017. 
 


