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U na vegada més, tinc el goig i l'honor de redactar la salutació que encapryala aquest 
programa, anunci de la Festa Major, que novament s'acosta. 

El text que acompanya el programa, monografic, coro ja és tradicional que sigui, versa sobre 
l'ensenyament a la nostra vila, l'ensenyament diguem-ne general, aquell del qual tots els infants 
han estat destinataris. Se n'han exclos les formes particulars, com és ara el que s'ha impartit a 
les escoles de música o de dibuix, per exemple. 

Els autors d'aquest estudi l'han fet arrencar de l'Edat Mitjana i l'han dut fins als nostres dies. 
El seu treball ha estat meritori,ja que, tractant-se d'un campa penes explorat fins ara, s'han vist 
obligats a una tasca llarga i pacient d'investigació i de consulta. Per aixo mereixen el nostre 
agraiment. 

Aquest escrit ens il·lustrara sobre uns determinats aspectes del nostre passat llunya o 
immediat; sens dubte, pero, que, a més a més, ens evocara emotivament la nostra infantesa, amb 
les llargues hores viscudes a les aules; la forma de vegades amena, de vegades dificil, del nostre 
aprenentatge; els mestres que van esforryar-se a inculcar-nos tantes coses; les amistats que vam 
entreteixir-hi, algunes mai més no oblidades; les iHusions i les trapelleries. 

Amb l'esperit que aquestes reflexions comporten, desitjo a tots els santjoanins, de naixement 
o d'adopció, i a tots els visitants, una feliry Festa Major. Els membres del Consistori comparteixen 
amb mi aquest desig. 

Cordialment, 
GERARD COSTA I ALBRJCH 
Alcalde 



F óra molt agosarat d'afirmar que tothom serva en els plecs més íntims deis seus records unes vivencies 
que tenen, de tort o de través, l'escola coma protagonista? 

Els mestres·que amb més o menys paciencia, més o menys trai;:a, ens han anat ensenyant; les hores viscudes 
amb els companys a l'aula o al pati, entre lli9ons, jocs i alguna picabaralla; )'olor de coHegi ... ai! aquella olor 
inconfusible de goma i llapis, només alterada perla sentor de colonia i cabell clenxinat a primera hora del matí. .. 
llibres i llibretes, pissarres i mapes, plomes i bolígrafs: tot un món que durant un temps fou el centre de les nostres 
vides i que, per a bé o per a mal, ha estat un deis factors de pes en la configuració de la personalitat que ens 
defineix. I debades seria de negar-ho. 

Estirem el fil de la memoria, aquella que dorm el son de la historia arraulida enmig de paperassa esgrogue'ida 
pel pas de tants anys: és hora que la desvetllem i que ens parli de com era la "seva escola". 

Acompanya'ns, amable lector, en aquest periple perles aules del passat. 

DE L'EDAT MITJANA ALS 
PRIMERSANYSDELSEGLEXX 

Lluny, molt lluny ens queden 
els dies de l'Edat Mitjana. Ben 
poca cosa en sabem pel que fa al 
tema que ens ocupa. 

Deixant a part I' escola del mo
nestir, de la qua! el canonge esco
la tenia cura i s' encarregava 
d'educar els joves professos -de 
segur que l'obra de n'Hug de Sant 
Víctor, "De institutione novitio
rum", no era pas desconeguda als 
mestres de novicis de la canónica 
per a imbuir als seus deixebles la 
disciplina monacal i l' amor a 
l'estudi-, a la vita no hi havia es
cola, almenys tal com avui 
l'entenem. 

Els nens i nenes rebien una edu
cació domestica; els seus educa
dors eren els pares, avis o germans 
més grans i aprenien per imitació. 
AJ mateix temps se'ls inculcaven 
els principis de la moral imperant. 
El seu aprenentatge era practic: 
adquirir els rudiments de l'ofici 
deis seus, perfeccionar-lo fins alla 
on els fos possible i continuar-lo. 

Llegir i escriure? Fer comptes? 
Practicament, ningú; tan sois una 
molt exigua minoria: aquells que, 
per posició o riquesa, podien gau
dir deis serveis d'un preceptor pri
vat, curosament escollit pels pares. 

Més endavant, ja en plena edat 
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moderna i en consonancia amb la 
resta d'Europa, es comern;:a a pren
dre consciencia de la importancia 
de l' escola com a lloc de formació 
religiosa i cívica; i escola dirigida 
als nens, així, en masculí -les ne
nes romanien a casa entre els set 
anys, l'edat del seny, i els dotze, 
justament quan, segons els textos 
de I' epoca, comencen els perills de 
la pubertat. 

De fet, i d' acord amb aquesta 
cronologia, a Sant Joan de les 
Abadesses lú consta el "mestre de 
gramatica" o de "llatinat" al cos
tat d'altres funcionaris del comú 
de la vila, i el primer document en 
que surt esmentat el nom d'un 
mestre, "el mestre Faxeda", data 
deis darrers anys del s. XV. 

Que aprenien aquests nens? 
Dones les beceroles del saber: lle-

Se~ons es despren de la lectura d'aquest document de finals del segle XV, a Sant Joan ja hi 
hav1a institució escolar: "( ... ) es dóna llicencia al mestre Faxeda pera poder tenir escolars" 



gir, escriure, fer comptes; els més 
espavilats -i triats, cal dir-ho- el 
llatí i la correcta comprensió de la 
gramática. El metode? Un sistema 
que era prácticament igual arreu; 
l'ensenyant llegia en veu alta, tot 
seguit els alurnnes ho repetien amb 
els llibres al davant, llegint al seu 
tom, sense oblidar els exercicis de 
memorització, entonació i trans
cripció per un cantó, i la fonnació 
religiosa per l'altre. 

Parem esment en el mestre de 
gramática, ja que aquesta figura 
será la que dominará el panorama 
de l'ensenyament a Sant Joan de 
les Abadesses -monestir a part
fins al 1747, any en que els dos 
comuns que regien la vila acorden 
de crear un segon magisteri, el de 
primeres lletres. D'aquesta deci
sió, se'n fa ressó un document pos
terior, del 1805: 

"( ... ) en el año 1747 no tenién
dose por suficiente un solo maes
tro por ambos objetos ... " 

En crear aquest segon magiste
ri de primeres lletres, 1' Ajuntament 
va haver de demanar permís a la 
Santa Seu per tal d' assignar al nou 
mestre la porció diaria de pa ne
cessária per a viure, i aquest pa 
havia de sortir de les quarteres de 
blat que el Capítol Col·legial re
partía entre els pobres -el corté, 
que se'n deia. La Santa Seu no hi 
posa cap impediment, llevat del cas 
que hi haguessin queixes deis ve1ns 
afectats; de queixes, no ens en 
consten i es dona llum verda a la 
creació definitiva del segon ma
gisteri. 

El darrer mestre a reunir sota 
la seva persona el doble magisteri 
fou n'Emanuel Rodrigues. A par
tir d'ell, el carrec resta desdoblat; 
els quatre primers mestres de pri
meres lletres foren, per aquest or
dre, Gerónimo Serrat, Antoni 
Gispert, Miquel Vila i Jaume 
Blanxart. Els dos primers ocupants 
del de llatinat foren en Joseph Va
quer, prev., i en Joseph Pedrago
sa, prev. Paral-lelament a la 
importancia creixent del magisteri 
de prirneres lletres, el de llatinat 
va anar perdent la seva i s'aná es
llanguint fins a desapareixer del tot 

en els prirners anys del nostre se
gle. Els titulars del magisteri de 
llatinat sempre foren homes 
d'església, i els alurnnes assistents 
seguien estudis eclesiastics: els dos 
primers cursos de llengua llatina 
que podien cursar a Sant Joan ma
teix els convalidaven un cop in
gressats al seminari. 

Quan es produ'ia una vacant en 
algun deis magisteris, els candidats 
a ocupar-la havien de comptar amb 
el vist-i-plau dels comissionats deis 
dos comuns, el col·legial i el mu
nicipal, cosa no sempre facil i ori
gen de més d'una baralla, passar 
un examen i demostrar que la seva 
conducta estava fora de tota sos
pita: 

"En atenció de trobar-se vacant 
lo magisteri de Gramática de la vila 
de Sant Joan y de altre part ate
nent (segons infonnes rebudes) 
que lo Rt. Joan Vilacendra, Pbre., 
natural de la parroquia de Oristá, 
bisbat de Vich, que será de bona 
conducta de vida, de laudables 
costums y ates també lo examen 
ha sufert deis U.lustres Senyors 
Canonges D. Valentí Torres y D. 
Jaume Blanxart, ambos Pbros; 
Pencó de comú acort del 11.lustre 
capítol y Magnifich Ajuntament y 
por Ells los comissionats del 
Il.lustre Capítol D. Joseph Badia 
y D . Sebastian Miró, Pbros. y Ca
nonges y los senyors Francisco 
Blanxart y Pere Caselles, los dos 
regidors y comissionats del sobre
dit Magnifich Ajuntament pasan 
nombrar al sobredit Rt. Joan Vila
cendra, Pbre. y á presentar-ti lo 
Magisteri Gramática de la present 
Vila, com en realitat lo nombran y 
li presentan". (29-IV-181 O) 

Un cop havia pres possessió del 
seu carrec, el nou mestre tenia unes 
obligacions a complir, especifica
des sempre en el contracte que sig
na va; a saber: 

- Exercir la docencia quatre 
hores diaries, repartides en dues 
al matí i dues a la tarda. 

- Ensenyar i explicar la grama
tica. En aquest punt, calen pun
tualitzacions, cosa que deixo per 
més endavant. 

- Tots els dissabtes a la tarda, 
ensenyar el catecisme i els precep
tes de la doctrina cristiana i, a més 
a més, "sera la sua incumben~ que 
los seus deixebles assisteixan tots 
los dias als S. Sacrifici de la Missa 
y al Rosari cotidia de la Colegiata, 
cuidant que á lo menos cada més 
frequentin los S.S. Sagraments, 
procurantlos en tots temps imbuir
los en las máximas de pietat y reli
gió". (181 O) 

- Els llibres que havia d' emprar 
també s'explicitaven: "usara los 
llibres y métodes de la Escota Pia". 
(1823) 

- Tenia dret a vacances: les tar
des de tots els dijous de l'any, els 
"dies feriats y de mitja creu", que 
eren els següents: de la vigilia de 
Nada! fins I 'endema de Cap d' Any, 
del dimecres sant a l'altre dime
cres, del divendres vigilia de la 
Festa Major fins al dimecres de 
l'altre setrnana ... i prou! 

- Del local, se'n responsabilit
zava I' Ajuntament. 

En la docurnentació consulta
da -cal destacar sengles docurnents 
deis anys 181 O i 1823-, no 
s' observen diferencies pel que fa a 
les obligacions lectives deis do
cents, llevat de la part referent al 
salari del mestre. Si en el docu
ment del 181 O tenia dret a rebre 
"las mesades que fins ara se han 
estilat pagar y axó haguda rahó de 
les circumstancies del temps, se
ran de peseta per cada mes per 
quiscun de sos deixebles de la Vita 
y Ribera", en el del 1823 queda 
molt clara la gratui'tat de 
l'ensenyan9a: "( ... ) sens poderlos 
exigir ninguna cosa per dita ense
ñanza,, _ 

I continuem parlan! d'hono
raris ... Si bé els mestres cobraven 
deis dos comuns de la vita, aquest 
tema, delicat de per si, porta més 
d'un maldecap a docents i discents, 
jaque no sempre estaven d'acord 
els susdits comuns referent a aixó, 
corn per exemple augmentar-los el 
sou: l'any 1781 el Magnifich Ajun
tament no féu gaire gala ni de mag
nificencia ni de munificencia,ja que 
es nega en rodó a apujar el jornal a1 



mestre de gramatica, malgrat les 
repetides sol-licituds del Capítol 
Col·legial. 

LLENGUAI 
ESCOLA 

Retomem ara al tema de la gra
matica, ja que ens porta directa
ment al de la llengua emprada en 
1' ensenyament, qüestió no gens 
frívola i que, malauradament, ens 
fa serrar la boca d'indignació man
ta vegada. 

Hi ha una data que marca el 
tombant a favor del castella i en 
detriment del catala, el l 768, any 
de la promulgació d'una reía! 
Cédula signada pe! reí Caries ID a 
Aranjuez que imposava ( el su
bratllat és meu) l'ús exclusiu del 
castella tant en la vida pública com 
a les escoles: "( ... ) finalmente man
do que la enseñanza de Primeras 
Letras, Latinidad y Retórica se 
haga en lengua Castellana gene
ralmente, donde quiera que no se 
practique, cuidando de su cumpli
miento las Audiencias i Justicias 
respectivas ( ... )". 

L' any 1771 hom acaba de re
blar el clau: es féu imprescindible 
I' obtenció del títol expedit per la 
Junta de Castilla pera poder exer
cir el magisteri de les primeres 
lletres; amb aquesta norma, els 
mestres restaven sota el control de 
l'Estat i aquest podía dirigir, a tra
vés de mestres escollits, les ensen
yances de les prirneres lletres en 
qué s'havia prohibit el catala. 
(Francesc Ferrer i Gironés) 

I fins l'any 1768? La resposta 
és clara: en catala i llatí. No cree 
que vagi massa errat si afirmo, amb 
les lógiques reserves, que !'obra 
del pedagog Baldiri Reixac i Car
bó (1703- 1781), "lnstruccions 
sobre l'ensenyanya de minyons", 
publicada el 1749, devia ésser co
neguda pels docents de Sant Joan 
de les Abadesses, ates l'exit que 
va obtenir: set edicions -sis a Gi
rona i una a Barcelona-. Aquest 
escrit defensa la prioritat de la llen
gua materna en l'ensenyament, el 
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catala, a l'ensems que en fa una 
apassionada defensa; val a dir que 
no negava l'aprenentatge del cas
tella, ans el contrari, donat que la 
considerava la més útil de les llen
gües estrangeres. 

Per desgracia, vents malastrucs 
bufaven per al catala i, al llarg del 
s. XIX, la situació de persecució 
no minvara pas; !'ofensiva conti
nuara encara amb més forya si cal, 
i tot en ares de foteses com 
I'harmonia de la nació (?). 

Una disposició legal marcara, 
pel que fa a l'ensenyament, tota la 
segona meitat de la passada cen
túria fins a la proclamació de la H 
República, I'any 1931: la famosa 
Ley Moyano, promulgada el 1857 
i que establía l'obligatorietat de 
l' ensenyament primari. Aquest 
fragment de l'article segon és prou 
explícit: "La Gramática i Ortogra
fía de la Academia Española serán 
texto obligatorio y único para es
tas materias en la enseñanza pú
blica". Sobren comentaris. 

Sort de dos factors, aixó és, la 
tasca pedagógica de l'Església, 
que mai no abandona la predica
ció ni la catequesi en catala, i la 
tossuderia de molts mestres que 
mai no deixaren de banda el catala 
com a llengua vehicular per a le~ 
explicacions, comentaris, contes ... 
amb llur alumnat, tot i que el ma
terial escolar fos íntegrament en 
castella i fos aquesta la llengua 
que, per llei, ensenyaven. 

ESCOLES 
PÚBLIQUES, 
ESCOLA PRIVADA 

No faci estrany I' encap,;:alament 
d 'aquest apartat, ja que la realitat 
escolar de la vila de Sant Joan de 
les Abadesses a partir de la sego
na meitat del segle XIX, i fins ne: 
fa pas gaires anys, era així: dues 
escoles públiques, la de nens i la 
de nenes; una de privada, de ne
nes, regentada per les Germanes 
Carmelites de la·Caritat. 

La fundació d'aquesta darrera 

institució, la religiosa, la féu la 
mateixa santa Joaquima de Vedru
na en persona, el 26 de novembre 
de l'any 1843, amb una tasca do
ble per a acomplir: tenir cura deis 
malalts i de I' ensenyan,;:a de noies. 

Els prirners tractes per a esta
blir un convent a St. Joan daten 
del 1828, quan un caputxí, el pare 
Esteve d'Olot, Ji va fer arribar la 
proposta de fer-se carrec de 
l'hospital que, sota l'advocació de 
sant Vicen,;:, hi havia a tocar al 
monestir, al mateix temps que de 
l'ensenyament de nenes, aixó da
rrer sembla que per primera vega
da. Aquest vessant pedagógic de 
les fundacions de santa Joaquima 
de Vedruna és una influencia del 
susdit pare Esteve d' Olot. Aquest 
predicador tenia ciar que no es 
podía descuidar I'educació de les 
nenes, costum a )'época a basta
ment estés, ja que, argumentava, 
les nenes d'avui són les mares del 
dema i cal instruir-les conforme als 
v?Jors cristians; elles, al seu torn, 
inculcaran aquests valors a llurs 
fills, com si d'una roda es tractés. 
En suma, la familia com a gresol 
de les esséncies del catolicisme, i 
la dona/la mare com a fil conduc
tor i transmissor alhora d'aquestes 
esséncies. 

Vicissituds polítiques retarda
ren el projecte, que no va poder
se materialitzar fins quinze anys 
més tard, un cop els anims 
s'hagueren encalmat. I quan sem
blava que res no podía destorbar 
la tranquil-litat de les germanes 
que, en nombre de quatre, confor
maven aquesta primerenca comu
nitat, sorgí inopinadament i 
inesperada un personatge curull de 
malévoles intencions, la primera de 
les quaJs era fer la vida impossible 
a monges i alumnes: en Banyeta! 

Si en devia estar d' empipat amb 
aquelles bones dones, que va in
tentar, per tots els mitjans possi
bles, d'espantar-los la clientela. 
Quan les noies acudien a escola, 
se'ls apareixia una vella horrorosa 
que les empaitava bo i apedregant
les mentre cridava: "No hi aneu 
amb aquella mala bruixa!", re
ferint-se a la santa fundadora. 



I la cosa no s'aturava aquí; un - N. de alumnas 50 homóloga de nens; la matricula 
cop a classe, els atacs es redobla-

- Particulares o sempre ronda, al Uarg deis anys 
ven: els vestits se'ls esparracaven, 
l~s !abors apareixien esquin9ades, - De Religiosas 

que ens ocupen, al voltant de la 
quarantena d'alumnes. 

sad1cs pessics a les carnes, durant - N. de alumnas 120 Unitaria, una sola mestra se'n les nits,se les privava del son amb 
miols de gats embogits. Com es Cree que confirma el que aca- feia carrec, i I' Ajuntament tenia 

pot veure, un autentic mostrari del bo de dir: valoració, estima i res- l'o~liga~ió de procurar-ti casa per 
més ranci estil demoníac. Tot pecte vers una manera de fer a v1ure I local per a exercir-hi la 

t s'acaba amb els pertinents exor- d'ensenyar, d'actuar. En una pa: docencia. I a causa del local, vin-

cismes i en Banyeta va haver de rauta: d'educar. gueren no poques discussions, 
fugir amb la cua entre carnes. Anem per l'ensenyament públic 

perqué no reunía els mínims indis-

Bé, deixem-nos de contes de 
pensables per a poder-lo qualifi-

de Sant Joan. Com s 'ha dit, el con- car d'aula d'ensenyan9a: 
dimonis entremaliats i cuatrucats i formaven dues escoles, la de nens 
parem esment en I' obra educado- i la de nenes. Curiosament, en la "25 de noviembre de 1866. 

ra de les Germanes Carmelites: documentació consultada, té molt Sr. Presidente de la junta: 
més de cent cinquanta anys impar- més protagonisme I' escola feme-
tint docencia de forma practica- nina que no pas la masculina. Hasta hoy no me determiné ofi-

ment ininterrompuda, amb el D'aquesta darrera, hereva del Uun- ciar a V. y <lemas individuos de la 

foryes parentesi de la guerra civil. ya magisteri de primeres lletres, junta, relativo al local de esta es-

Cent cinquanta anys són molts ben poca cosa se'n podra dir, lle- cuela por no serles a V. tan moles-

anys, i aixó significa que també vat de la ubicació, al pis superior tosa; pero como quiera que el 

moltes són les promocions del Palau de 1' Abadia, i de número de alumnas se aumenta 

d'alumnes que hi han acudit cer- l'obligació de celebrar examens cada día contando hasta la fecha 

cant una instrucció fonamentada trimestrals. Fins l'any 1911 va te- con cuarenta, y viendo esto tan 

en sólids principis cristians alhora nir la categoría d 'unitaria, aixó és, reducido no solo para trabajar las 

que un ensenyament de qualitat i un sol professor per a tot secciones, sino que nos veríamos 

que n'han sortit amb llurs expec- l'alumnat; si el professor titular, a!gún dia en algún apuro con las 

tatives satisfetes. pagat per l'Estat, volia disposar ruñas por falta de respiración, tan 

Sense menystenir el conreu de 
d'un ajudant, se l'havia de pagar necesaria para todo ser. ( ... ) Éste 

disciplines com la gramatica, 
de la seva butxaca, i el sou que els es el fin que me obliga á oficiar á 

1' aritmética, la história, la lectura, 
paga va l'Estat no enfitava pas pre- V. para que con la brevedad que 

etc, es donava un ernfasi especial 
cisament. Aquí rau, al meu enten- le sea possible se digne destinar-

a l'assignatura de labor; a les noies, 
dre, un deis problemes greus me casa para desempeñar mís obli-

se'ls procurava una practica acu-
d'aquella escota pública de nens gaciones y tanto más se dilatara 

rada d'alló que hom considerava 
per no dir el més greu: matricul~ tendré que despedir las alumnas 

que havia de saber fer una dona, 
excessiva pera un sol mestre, amb hasta tanto que no se me pase en-

el que aixó comporta, per un can- vío de que me traslade a nuevo 
futura mare de família i mestressa 

tó, de minva de la qualitat de local. 
de casa: cosir, brodar, fer mítja. 
Hi ha una frase feta, "anar a cos-

l'ensenyament i, per l'altre, de La Maestra, Petra Fontecoba." 

tura", que expressa ben clarament 
poca disciplina. 

De vegades el motiu de la 
aquestes activitats de cosidor que Que se m' expliqui, si no, com queixa era que I' Ajuntament, obli-
es duien a terme en el món de s'ho podia manegar un mestre, ni dant les seves obligacions, no es 
l'ensenyament femen! fins no fa que comptés amb el suport d'un molestava a procurar el local 
pas gaires anys. El foment de prac- ajudant, amb cent vint-i-cinc vai- adient: 
tiques pietoses també era una cons- lets entre sis i tretze o catorze anys, 

"19 de junio de 1888. 
tant en aquest tipus de centres. segons dades de !'estadística, ja 

Que la vila de St. Joan se les 
citada, de l'any 1908, fora que tin- Sr. Alcalde-Presidente de la 

apreciava, les germanes, i valora- gués un carisma i uns dots peda- Junta Local de Instrucción Públi-

va positivament la seva obra edu-
gógics excepcionals, com fou el ca de esta villa. 

cadora es fa pales en sengles 
cas del mestre Andreu, a qui cal 

( ... ) que el Sr. Alcalde de esta 
agrair la dignificació de 

estadístiques deis 1892 i 1908, par- l'ensenyament públic i la míllora 
villa no me ha facilitado local-es-

ticularment aquesta darrera. Heus- de la imatge del mestre a la nostra 
cuela conveniente, ruego encare-

laací: vila. 
cidamente á esta digna junta que 

ESCUELAS DE NIÑAS L'escola de nenes. D'entrada, 
por no haberme designado aun el 
local de referencia y siendo mi 

- Cuantas hay 2 cal dir que no eslava tan saturada. principal deber velar por la salud y 

- Municipales 1 ni de bon tros, com la seva buen orden en la enseñanza de mis 



alumnas, dentro de la Escuela, se 
interese y digne activar lo necesa
rio para un local que reuna las de
bidas condiciones( ... ) 

La Maestra, Dolors Coronúnas". 

Un cop superats els problemes 
de local i d 'instal-lació, 1' aula 
comptava amb el següent material 
escolar, segons inventaris del 30-
IV-1866 i 7-XI-1866, inventari 
que, de segur, podriem fer exten
siu a l'escola de nens: 

- Un crucifijo con su dosel. 

- Retrato de S. M. La Reina 
(Isabel 11) 

- Una colección de veintisiete 
carteles para leer las niñas. 

- Dos cuerpos de carpintería 
con sus muestras y tinteros. 

- Un encerado para la numera
ción escrita. 

- Cuatro libros de registro: el 
de matricula, el de asistencia, el 
de admon. de fondos, el de visitas 
de la inspección. 

- Seis punteros para señalar las 
lecciones. 

- Un libro de temas y una urba
nidad. 

- Doce ejemplos de escritura. 

Aquests inventaris els signaren 
la mestra sortint, na Maria Riera, i 
I' entrant, na Petra Sánchez de Fon
tecoba. 

L'ensenyament que rebien les 
nenes era enúnentment practic, i 
compaginava I' aptitud intel-lectual 
amb l' habilitat manual, pero do
nava preenúnencia a aquesta da
rrera faceta: les labors; de fet, era 
impensable que una dona no do
minés l' art -valgui l'expressió- de 
I' agulla i fil... anar a costura, al 
cap i a la ti. Se seguia, normal
ment, el següent ordre: 

- Comeni;:ar a llegir. 

- Comeni;:ar a Uegir i cosir. 

- Llegir, comeni;:ar a escriure i 
cosir. 

- Llegir, escriure, comeni;:ar les 
quatre regles de l'aritmetica i co
sir. 
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- Llegir, escriure, fer comptes, 
gramatica i cosir. 

- Llegir, escriure, fer comptes, 
gramatica, cosir i aprendre a bro
dar. 

- Llegir, escriure, fer comptes, 
gramatica, cosir, brodar i apren
dre a planxar. 

Les nenes satisfeien una me.1.1-
sualitat a la mestra; la mínima de 
dos centims de pesseta, i la maxi
ma de vuit. L'increment de lamer¡
sualitat estava en relació directa 
amb el nombre de coses que apre
nien a fer. 

Aquesta mensualitat no la pa
gaven pas totes les nenes; només 
aquelles que a casa seva tenien 
possibles; les nenes que no en te
nien, en quedaven exemptes o pa
gaven menys. L'exempció de 
pagament es concedia a les que 
hom qualificava de "pobres de so
lemnitat" i havien de presentar a 
la mestra un certificat que en do
nés fe, signat pel rector i !'alcalde. 
Si no el presentaven, la mestra tf,
nia el dret d 'excloure-les de la co
munitat escolar. 

Encara hi havia una altra cate, 
goria d'alumnes: les noies que per 
obligacions de feina, etc., no po
dien completar tot l' horari escolar 
i assistien a l' escola només a ho
res. Aquestes hores lectives eren 
considerades conferencies i com a 
tals es pagaven, o sigui, a l'albir 
de la mestra. 

Quant cobraven els mestres / 
les mestres de les escoles públi
ques de Sant Joan? Un mestre -
dades de l'any 1862- cobrava de 
l'estat 3.300 rals. Una mestra, 
2.200, segons dades del 186(>. 
Aquestes soldades poc varen va
riar al Jlarg deis anys, ja que eren 
temps poc inflacionistes i de grar. 
estabilitat monetaria. La gasiveria 
de l'Estat a !' hora de pagar els seus 
mestres ha quedat magistralment 
reflectida en una dita popular: 
"Passar més gana que un mestre 
d'escola". 

A part del seu sou oficial, tam
bé tenien dret a al tres emoluments, 
tan~ deis alumnes, com acabem de 
veure, com de·l' Ajuntament, que 

destinava tota una partida pressu
postaria anual a "Instrucción Pú
blica", p¡i.rtida que cobria les 
despeses per material escolar 
d ' ambdues escotes, per lloguer de 
les cases del mestre i de la mestra 
respectivament, per lloguer de 
l' escola de nenes i per les retribu
cions compensatóries d' aquells 
escolars que no tenien solvencia 
econónúca per a satisfer les men
su ali tats corresponents a 
l' ensenyant. Aquestes retribucio
ns ascendien a 850 ptes. anuals -
450 ptes. per un i altra- en els anys 
1890-1891-1892-1893-1894. 

Quan un docent, amb concurs 
previ d' oposicions, anava destinat 
a un poble, ·en el nostre cas, Sant 
Joan, havia de presentar els seus 
respectes a la Junta Local de Ins
trucción Pública, formada per dos 
vocals i un president, que podia 
ser el mateix alcalde, encara que 
no necessariament; aquesta Junta 
era formada per pares d'alumnes i 
per un període de quatre anys; te
nia veu i vot en qüestions tan im
portants com fixar el preu de les 
mensualitats que podia cobrar un 
mestre. Els membres que la con
formaven eren proposats per 
l' Ajuntament i designats pel go
vemador civil de la provincia que, 
al seu tom, ostentava la presiden
cia de la Junta Provincial de Ins
trucción Pública, max1m 
organisme decisori a escala pro
vincial pel que fa a l' escota. 

Durant un cert temps, poc -el 
Sexenni Democratic, 1868-1874-
als mestres públics se'ls va exigir 
jurament de fidelitat a la Constitu
ció per a poder exercir el seu ca
rrec, segons decret llei de les corts 
espanyoles de 18-XIl-1869. La 
fórmula del jurament mereix de ser 
reproduida: 

"Juráis guardar i hacer guardar 
la Constitución democratica de la 
Monarquía Espanyola promulga
da el el 6 de junio de 1869? Juráis 
haberos bien y fielmente en los 
deberes que como funcionario y 
como ciudadano tenéis contraidos, 
mírando en todo por el bien de la 
nación? 

A lo que contestará el interpe-



lado: Sí, juro". 

A Sant Joan es va fer aquest 
jurament el dia 5-II-1870 .. . tota 
una crida a la consciencia etica. 

I UN PETIT 
TERRATREMOL 
SACSEJÁ LA VILA 
DESANTJOAN 

No es tracta pas de cap sotra
gada sísmica, malgrat que 
l' enunciat que encapyala aquest 
apartat així ho podria donar a en
tendre; el terratremol fa referen
cia al rebombori que provoca 
l'establiment, l'any 1888, d'una 
escola laica. 

La preocupació que suscita fou 
gran i ben aviat s'aixecaren veus 
per a blasmar-la i atribuir-li tots 
els mals de la societat. Destaca el 
discurs que el dia 2-11-1888 adreyá 
en Mane! Blanxart als assistents a 
la inauguració del Centre Católic, 
d'un to apocalíptic i ultramuntá. 
L'iHustre patrici santjoaní parteix 
de la premissa que res de bo no 
pot esperar-se d'una escota que 
ignora a consciencia la religió, les 
seves practiques i els seus minis
tres, tan sois miseria moral, nau
fragi de la llei, ensorrament de 
l'ordre: "¡Precindir de Deu! Quin 
dret te lo home per precindir de 
son autor, ( ... ) ¡Ah! que si lo noy 
comenya a precindir de Deu, pre
cindirá també, com és natural, de 
sos manaments, no honrará á sos 
pares, asesinará, robará i se llan
sará en lo fanch de las més brutals 
pessions". 

Després de tan punyents argu
ments, arriba al moll de I' os: 
l' escola laica és "un plan de la re
volució per acabar ab lo cato licis
me" i per conduir la societat cap a 
un irreversible atzucac, ja que la 
ignorancia voluntaria de la llei di
vina comporta, quasi automática
ment, l'abandó i negligencia de la 
llei humana. 

Les darreres Hnies del discurs 
del Sr. Blanxart constitueixen una 

crida d'alló més inflamada al pro
selitisme católic per combatrc 
aquesta escola i els seus mestres, 
veritables cáncers socials: "Lo mal 
que podien fer nostres enemichs 
era malegar-nos la instrucció. ¿ Y 
una escota de tal mena se ha esta
blert en nostra religiosa vila? ¿Y 
ho podem permetre nosaltres fills 
de Sant Joan de les Abadesses los 
que estem posats baix la sombra 
del Santíssim Misteri? No, de cap 
manera. Preparem-nos, pues, tots 
a combatir del millor modo aue 
sapiguem, procurem apartar los !li 
algun de los partidaris. ( ... ) ¡Deu 
vencerá! ¡La Yglesia de Cristo no 
caurá may! He dit". 

Per tal de poder dura terme les 
seves activitats, els promotors de 
I' escota laica llogaren el segon pis 
del num. 1 O del carrer Bis be Pony 
de Monells. A tall d'anecdota, 
! 'home que els el va Hogar va tenir 
seriosos problemes pera poder fer 
de padri de baptisme, jaque llogar 
una casa de la seva propietat pera 
uná finalitat tan poc edificant com 
era una escola laica, el feia sospi
tós de poca o nul·la rectitud mo
ral. 

En el segon pis d'aquest immoble, avui lf., 
atrotinat, s'hi ubica l'Escola Laica, de vida 
cfimera a la nostra vila. En el primer pis hi 
havia Wl teatre infantil de títelles i, a la plan
ta baixa, el cafc "deis nostres" 

Bé, anecdotes a part, aquesta 
escola., per una serie de raons que 
fora massa Uarg de ressenyar en el 
redu"it espai d'aquest opuscle, mai 
no va gaudir d'una gran assisten
cia d'alumnes, i els pocs, poquís
sims, que hi assistien, provenien 
d'ambients socials marcadament 
anticlericals: "Este hombre de muy 
mala conducta hace años que na
die ha visto en la Iglesia y es casi 
el único de esta villa que manda su 
hijo a la escuela laica". (Fragment 
d'una carta del vicari Mn. Josep 
Pujals al secretari del bisbat, 1888) 

l la reacció no es féu esperar 

"( ... ) cuando en aciagos días los 
católicos de esta villa reunidos bajo 
el cayado de su pastor, determina
ron poner un dique a las devasta
doras ideas que iban a sembrarse 
en la misma, fué, como recordará 
V.I., cuando se fundó esta Católi
ca Sociedad; y las primeras que la 
misma libró tuvieron completa viv 
toria con la desaparición de esta y 
pueblos comarcanos de los parti
darios de la instrucción sin Dios, 
de manera que la villa del Stmo. 
Misterio fué la primera que lanzó 
de su seno a los malvados discípu-

La religió no tenia cabuda en els 
ensenyaments laics, fortarnent anticlericals; 
en canvi, peró, s'intentava de refor~ar Wl 
teranna més etic i clvic. Els himnes que 
cantaven els infants, com ara aquest quan 
entraven a clase, aixJ ho palesen 
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Simbología mar;ónica, referencies a la Bum 
i a la fraternital universal... Aquest segell de 
l'escola laica és prou explicit de la ideología 
que l'animava i explica el rebuig que suscita 
a la nostra vila 

los del Apóstata i fué el clarín que 
pregonó la guerra que contra los 
mismos debía declararse". (Frag
ment d'una carta que el president 
del Centre Católic, Mane! 
Blanxart, adre9a al bisbe de Vic, 
Josep Morgades, amb data 13-XI-
1896) 

Efectivament , l' escala laica no 
va romandre gaire temps impar
tint docencia. No sabem, en l'estat 
actual de la nostra recerca, ni si va 
haver de plegar per manca 
d'alumnes o per pressions que 
n'obligaren la clausura, ni l'any 
exacte; segurament, peró, devia 
tractar-se de la primera suposició 
i abans del 1896, a tenor de la car
ta citada. 

Una cosa sí que aconseguí, ben 
a contracor, I' escala laica, i és que 
es convertí en el revulsiu necessa
ri pera apressar la fundació d'una 
societat católica capa9 de parar els 
peus a la ideologia que encamava 
la susdita escala, tan suposada
ment demoníaca i descal9adora de 
I' ordre social establert, i al text que 
encap9ala aquest apartat em reme
to. 

La societat encarregada de pre
sentar batalla fou el Centre Católic 
d'Obrers, fundada pe! gener de 
1888. En la redacció del nou re
glament, datat I' any 1897, queda 
prou clara la seva raó de ser: " En 
vista de que el espíritu del mal tra
baja por todos los medios imagi
nables para descatolizar el pueblo, 
y á fin pues de poner un dique á 
sus destructoras doctrinas i formar 
un núcleo de fuerzas católicas que 
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hagan frente a la impía propagan
da de nuestros días, se organiza 
esta sociedad ( ... )" 

I a fi de poder dur a terme tan 
preclara rnissió, segueix la resta 
deis articles; quedem-nos arnb dos: 

-art. 2n. El objeto de la misma 
es la edificación y perfección reli
giosa de los individuos que de ella 
forman parte; la enseñanza de la 
clase obrera( ... ) 

-art, 3r. ( ... )instituirá escuelas. 

Previsions i realitat, en aquest 
cas, anaren ben bé de bracet; tan 
bon punt queda constiturt el Cen
tre Católic d'Obrers coma socie
tat católica, s'organitza !'escala 
que en depenia, nocturna i dedica
da a mili orar la formació de la clas
se obrera, amb un exit notori, 
segons carta que, amb data 20-II-
1888, envía l'aleshores president 
del Centre Católic, en Josep Vile
lla, al bisbe de Morgades:" La es
cuela que sostiene este centro cada 
día va en aumento". 

El mateix bisbe, en visita pas
toral del 30-VI-1889, anima 
aquesta tasca pedagógica del Cen
tre Católic: "contando como pue
de r,ontar con el Centro Católico, 
dé toda la extensión posible a la 
enseñanza nocturna de adultos 
( ... )". 

El professorat el componien 
dos mossens, segons )'estadística 
del bisbat de Vic del 1892: "Ade
más hay escuela nocturna para !a 
clase obrera dirigida por dos sa
cerdotes". No era estrany que el 
mateix bisbe seleccionés els mos
sens, que havien de compaginar les 
obligacions própies de llur carrec 
eclesiastic amb la docencia a 
I' escala nocturna del Centre, com 
fou el cas de Mn. Masdeu: "Con
vier.e enviar Mn. Masdeu de maes
tro a San Juan de las Abadesas" 
(d'una carta autógrafa del bisbe 
Morgades). Tampoc no ho era, 
d 'estrany, que el bisbat col·laborés 
económicarnent en les des peses de 
l'escola. 

Cal no confondre aquesta ius
titució docent amb l' Escala Parro
quial, ja que l'Escola Parroquit! 
sera de creació més tardana, con-

cretament de l'any 1935, amb un 
objectiu sensiblement diferent, el 
de I' ensenyan9a de nens i no tant 
la d'obrers. 

Es podra estar o no d'acord 
amb el taranna d'aquells homes 
que, just fa cent anys, s'aplegaren 
per lluitar i tirar endavant llurs 
ideals, sumant energies, cercant 
ajuts necessaris. Negar aixó seria 
fer-los un tort immerescut. De la 
seva empenta, n' és mostra nota
ble I' edifici que el 1889 inaugura
ren, el popular Centre Católic. 

L'ESCOLA 
D'ADULTSDE 
CAL'ESPONA 

Era mixta i era ubicada a la fa
brica Espona, en uns locals cedits 
gratui"tament per !'amo de 
I' empresa, en Jaume Espona i Bru
net. 

Malgrat que la primera vegada 
que surt en la documentació és una 
estadística de l'any 1908, apartat 
"Escuelas Particulares", és molt 
probable que ja feia alguns anys 
que funcionava. 

La finalitat d'aquesta escola 
d'adults era doble: potenciar la 
formació intel·lectual i millorar els 
coneixements tecnológics deis qui 
hi assistien un cop havien plegat 
de la feina; formar, al cap i a la fi, 
bons operaris. Les dones rebien 
nocions d 'economia domestica i de 
lt>.bors. 

Un mestre nútic hi impartí la 
docencia: en Josep Maria Andreu 
i Reñé; ell i els seus ajudants es 
dedicaven a la instrucció deis ho
mes; la muller del mestre Andreu, 
na Dolors Bellapart, a la de les 
dones. 

JOSEPMARIA 
ANDREU I REÑÉ: 
ELMESTRE 
Ai'-JDREU 

., 



És obligat, en un text 
d 'aquestes característiques, de 
glossar, ni que sigui breument, la 
figura d'aquest gran professional 
de l'ensenyament, en Josep Maria 
Andreu i Reñé (1869-1951). 

A la vila de Sant Joan, hi exercí 
la docencia durant vint anys, del 
14-VUl-1893 fins al 3 I-VIII-
1913. La seva dedicació al treball, 

així com la seva seriositat prover
bial, encara són recordades amb 
admiració pels qui aleshores eren 
vailets, avis avui, que tingueren la 
sort d'assistir a les seves classes. 

Home de profundes inquietuds 
pedagógiques, no va tenir mai 
ma:1dra d'anar a l'estranger per 
ampliar coneixements. El seu pri
mer viatge d'estudis el realitza 

Hi ha fotografies que, per si soles, ens parlen amb prou claredat de la seva epoca; sens dubte 
aquesta n'és wta: el posat sever de les mestres, les nenes endiwnenjades ... lotes a pwit per ai 
daguerrotip propi de les grans ocasions 

Una mestra que gaudl d'un carisma tan sois comparable amb el del mcstre Andreu: donya 
Baltasara 

I' a.ny 1902, quan ana a la ciutat 
italiana de R.ipastrone per fer un 
curset de tres mesos sobre treballs 
manuals, assignatura d'implantació 
recent en els plans d'estudis es
panyols. 

Del 26 al 30 de julio! del 1911, 
amb un grup de col·legues, visita 
les escotes de Tolosa de Llengua
doc per observar el sistema peda
gógic frances. 

La tercera sortida la realitza 
l'any següent, juntament amb un 
grnp de mestres de tot l'estat, se
leccionats des de Madrid -prova 
del reconeixement de la seva valua 
al més alt nivell- per fer un llarg 
viatge d'estudis per Franya, Bel
gica i Su"issa, que Ji serví pera con
tactar amb els centres de recerca 
pedagógica més avanyats del mo
ment. 

També procura les reformes 
necessaries que calien per a la seva 
escota de Sant Joan,la de nens. 
Com a escota unitaria que era, te
rúa una matricula excessiva, fet que 
entorpia la docencia. Els seus es
foryos per a la rnillora de la quali
tat de l ' ensenyament foren 
coronats amb I' exit; de bon pri
mer, el 1905, aconseguí la creació 
oficial d'una pla9a d'auxiliaria, 
amb un mestre pagat de l 'Estat i 
no del seu peculi, com succe"ia fins 
aleshores; finalment, es reconegué 
a l'escola la consideració d'escola 
graduada, amb tres graus i un mes
tre per grau; ell en fou el primer 
director. Corria l'any 1911. 

Ja a l'any 1909 es féu mereixe
dor d'un "Vot de Gracies" ator
gat per la Junta Provincial de 
Instrucción Pública de Gerona. 
Permeteu-me de transcriure' l com 
a cloenda d' aquesta breu pinzella
da biografica deis seus anys san
tjoarúns i homenatge alhora: 

"Los maestros de las Escuelas 
Graduadas de R.ipoll i San Juan de 
las Abadesas, don José Guich i don 
José Maria Andreu, obtienen bri
llantes resultados en la educación 
y en la enseñanza de sus respecti
vos alumnos, gracias a su esmera
da e inteligente labor escolar. 
Enterada de dio, esta Junta por la 

9 



Inspección Provincial del ramo, a 
propuesta de la misma, otorga a 
tan distinguidos profesores un ex
presivo "Voto de Gracias" y se 
complace en hacer figurar sus 
nombres en este periódico oficial 
para que sirva de mérito a los inte
resados y estímulo a los demás 
maestros". 

LA FESTA DE 
L'ARBRE 

Evocar la persona del mestre 
Andreu i passar per alt la Festa de 
I 'Arbre no fóra just. 

La primera Festa de l' Arbre 
celebrada a Catalunya va tenir !loe 
l'any 1896 a Sant Joan de les Aba
desses, en un indret conegut po
pularment amb el nom de "la 
Muntanyeta". La festa en qüestió 
venia deis EUA, on Mr. Stirling 
Morton n'inicia la celebració pels 
volts de l'any 1872. Fent-se ressó 
d'aquesta celebració americana, 

En Josep Maria Andreu, el nostre "mestreAndreu". En els vint anys que exerci la docencia a 
Sant Joan deixa un record inesborrable, com a home i com a professor 

El grup deis ¡x:tits, amb el vestit típic d'aquells anys: cal9a curta i per sobre camisa fms a 
genoll, com s1 d'una bata es tractés 
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I' enginyer de hoscos Rafael Puig i 
Valls va escriure alguns articles a 
"La Vanguardia" demanant als 
mestres que fessin veure a llurs 
alumnes la utilitat deis arbres i deis 
hoscos en la natura i la societat i 
que procuressin que cada any es 
plantessin arbres. El suggeriment 
va agradar al mestre Andreu i així 
comen9a tot. Cada any, a partir 
del 1896 fins al 19 13, any del seu 
trasllat a Palarnós, el mestre An
dreu organitza, amb la 
col·laboració de les autoritats mu
nicipals, la Festa del' Arbre. 

Una que resulta particularment 
llui'da fou la de I' any 1904 -el diari 
barceloní "La Vanguardia" hi des
playa un corresponsal per cobrir 
la informació- celebrada durant la 
tardor; compta arnb la presencia 
del mateix Rafael Puig i Valls. 

Els cent setanta nens i nenes de 
les escoles públiques de Sant loan 
plantaren cent trenta arbres, entre 
platans, castanyers, acacies ... La 
festa comen9a amb una rnissa de 
campanya; seguí la plantada pró
piament dita i un berenar per als 
nens i nenes. Acabat el berenar, 
repartiment de diplomes als alum
nes prerniats i parlament de les 
autoritats assistents; quan va ser 
el seu tom, el rector, mossen Ra
mon Ferrer, va proposar que es 
declarés la Immaculada Concep
ció patrona de Festa del' Arbre "y 
así se hizo por aclamación". (La 
Vanguardia, 20-XII-1904) 

El periodista acaba la seva cró
nica arnb unes emotives paraules 
dedicades al mestre de Sant loan: 
" ( ... ) y dejo para los últimos a los 
héroes de la fiesta, directora de la 
escuela de niñas, doña Baltasara 
Vidal, director de la escuela de 
niños, don José María Andreu, 
honra y gloria del profesorado es
pañol, y el auxiliar de dicha escue
la, Jaime Costa". 

ELSNOUS 
EDIFICIS 
ESCOLARS 

Que els anys vint foren uns anys 

.. 



bons per a la vila de Sant Joan, en 
donen fe els projectes arquitectó
nics i urbanístics duts a terme, com 
ara la playa d'en Clavé, les remo
delacions deis passeigs de la Puda 
i del Comte Guifré, el nou trayat 
urba conegut amb el nom de Nue
vas Alineaciones, l'escorxador 
municipal i els nous edificis esco
lars. 

Centrem-nos en aquests edifi
cis, els que avui s'anomenen 
coHegi públic Mestre Andreu i es
cola privada Abadessa Emma. Cro
nológicament parlant, és anterior 
el de l'escola pública; comencem, 
dones, per aquest. 

La primera pedra fou col·locada 
el 14 de setembre de I' any 1925. 
Presidí l'acte el capita general de 
Catalunya, Emilio Barrera, i del 
discurs que adreya a la concurren
cia, val la pena de destacar-ne els 
següents fragments: 

"Esto de hoy es el comienzo de 
una obra. Mis mejores palabras y 
mis mejores deseos es deciros que 
celebraría asistir a la colocación 
de la última piedra.( ... ) Yo deseo 
que esto de hoy no sea una ilu
sión. Yo deseo que no dejéis esta 
obra dormida años y años. Traba
jad para verla terminada". (El Día 
Gráfico, 16-IX-1925) 

Tot i que l'oratória no era, cer
tament, el seu fort, les paraules del 
general Barrera produ1ren el seu 
efecte. Ben aviat es posa fil a 
l'agulla i les obres es desenvolu
paren a bon ritme. 

El projecte -de l'arquitecte Je
roni Martorell- i el pressupost va
ren ser aprovats mitjanyant un 
Reial Decret signat pel rei Alfons 
xm el dia 13-XII-1926. 

El pressupost era de 
380.877,55 ptes. que, una vegada 
descomptades les 15.000 ofertes 
per la Casa de la Vila en concepte 
de materials, es redui'a a 
365.877,55 ptes. L'estat n'havia 
d'abonar 290.877,55, repartides 
de la forma següent: 30.000 pera 
l'exercici de l'any 1926, 110.000 
peral del 1927 i 150.000 peral 
del 1928. A I' Ajuntament li corres
ponia d'abonar la quantitat de 

75.000 ptes. Particulars també 
contribu'iren, amb el seu peculi, al 
financament de la construcció de 
I' escala, com el Sr. Jaume Espo
na, amb 10.000 ptes., o )' empresa 
Sociedad Anónima de Construc
tores, amb tot el ciment necessari 
per a les obres. 

Les obres, que sortiren a 
subhasta el mes d'abril de 1927 i 
s'adjudicaren a Joan Riera i Pa
llas, de St. Julia de Vilatorta, co
menyaren a les acaballes del mateix 

any i sense encantar-se: a mitjan 
1929 ja eren practicament enlles
tides. 

El dilluns de la Festa Major de 
1929, amb l'assistencia de nom
brases autoritats presidides pe! bis
be de Vic, Joan Perelló, i el capita 
general de Catalunya, Emilio Bar
rera, fou benei't i inaugurat. El nou 
centre duia el nom d'aquest mili
tar, "Grupo Escolar General Ba
rrera". Sortosament, avui duu un 
nom molt més apropiat, merescut 

Grup de les nenes que assistien a costura a les aulcs de les Germanes Cannelites. Les nenes 
rebien Wl ensenyament amb wta finalitat molt concreta: aprendrc les tasques de la llar, 
especialment les rclacionades amb agulla i fil 

De lota aquesta munió d'alwnnes, destaquen els tres mestres: el Sr. Guasch a l'esquerra, el Sr. 
Mas al m1g i el Sr. Coll a la dreta 
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i escaient, com és el de "Mestre 
Andreu". 

En aquest edifici s'hi havien 
d'encabir les dues escoles públi
ques de la vila, la de nens, fins ara 
ubicada al Palau de I' Abadia, i la 
de nenes, que era a l'irnmoble núm. 
1 de la playa Abadessa Emma, pro
pietat de I' Ajuntament. 

S 'hi comenr;:a a impartir docen
cia el mes de novembre de 1930. 

Aquesta obra urgia veritable
ment, i a les paraules d'una me
moria municipal de I 'exercici 
1925-1926 em cenyeixo; són prou 
ciares: "( ... ) de la necesidad que 
existe de que esas escuelas se cons
truyan, es pueril hablar aquí, pues 
por todos es reconocido que de
bieran ser clausuradas inmediata
mente las actuales, tanto por las 
malas condiciones que reúnen, 
como por el peligro que amena
zan, aparte de que són insuficien
tes para el número de alumnos que 
a ellas acuden". 

L'altre edifici escolar és l'escola 
nova de les Germanes Carmelites, 
dedicat a l'ensenyanr;:a privada de 
nenes. 

La construcc10 d' aquest 
coHegi fou possible gracies a la 
generositat de la família Espona i 
a la sensibilitat de I' arquitecte 
Duran i Reynals. Edifici superb, 
és inspirat en els canons del més 
pur estil del renaixement florentí. 
La revista santjoanina "Restaura
ció", en el num. 46, corresponent 
al mes d'octubre de 1930, en fa 
una encesa lloanr;:a: "Havem tin
gut la satisfacció de visitar el nou 
Col·legi de les Carmelites i en sor
tírem encantats. Ens falten parau
les d'elogi tant per als costejadors 
de les obres com per I' Arquitecte 
son autor. Creiem que pot califi
car-se de casal modelo. Sales, 
claustres, rebedors, patis i jardins, 
amb una distribució perfecte. En 
la fatxada !'artista Josep Obiols hi 
ha pintat ]'emblema de 
l'ensenyament consistent en dues 
noies, una que llegeix i l'altre de
dicada a labors". 

Paraules exagerades? No. To
thom qui en conegui els interiors 
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La imatge de la lmmaculada Concepci6 presideix aquest grup d'alwnnes assistents al coHegi 
de les Germanes Cannelites, segons aquesta fotografia de la meitat de la decada deis anys 
vint 

Nenes del curs escolar 1925-1926, del coMcgi de les Germanes Carmclites 

pot fer seva l'afirmació que és un 
edifici magnífic, tant pe! que fa a 
I' estetica, com pel funcional dis
seny de les aules i altres espais. 

El periodista Abegar publica, el 
dia 23-XII-1930, en el periódic de 
Barcelona "Las Noticias", un es
crit titulat "San Juan de las Aba
desas". Heus ací les línies que 
dedica al flamant edifici: "Trátase 
de un soberbio .edificio ( ... ) desti
nado exclusivament a la enseñan
za femenina i dotado del material 

pedagógico más adelantado y de 
comodidades e interiores no igua
lados, que sepamos, en ningún otro 
edificio destinado a este efecto en 
la región: lavabos, calefacción,jar
dines, luz, ventilación, etc.". 

La nova escola de les Germa
nes Carmelitas s'inaugura el dia de 
Cap d' Any de 1931 i, passat Reis, 
hi comenr;:aren les classes. 

I vist amb la perspectiva de més 



El Sr. Mas presidint la foto de grup. Com a nota curiosa, aquests neos foren la darrera 
promoció d'alwnnes que ocuparen les velles aules ubicadcs a l'Abadia 

Fotografia commemorativa de la e-01-locació de la primera pedra de l'edifici del "Grupo Esco
lar", avui Escola Pública Mestre Andreu. Presidí l'acte el capilA general de Catalunya, E. 
Barrera 

de seixanta anys, sembla que d'una 
premonició es tractés el fet de la 
inauguració d'ambdós centres es
colars. 

La inauguració de les escoles 
nacionals coincidí practicament 
amb la caiguda de la dictadura de 
Primo de Rivera, filofeix.ista i an
ticalana. 

La de I' escota de les Germa
nes Carmelites, practicament amb 
la caiguda de la monarquia 
d' Alfons Xlll i la subsegüent pro-

clamació de la II República. 

Temps nous, mentalitats noves, 
dies d'esperarn;a pera Catalunya, 
que per fi veia com podia recupe
rar les seves llibertats amb la 
promulgació de l'Estatut d' Au
tonomía del 1932. Tots aquests 
anhels de llibertat quedarien, pero, 
brutalment estroncats, esmicolats, 
sota l'opressió de la dictadura fran
quista. 

Eusebi Puigdemunl i Puig 
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Anys trenta; anys de canvis i convulsions que sacsejaren Catalunya i Europa. Si bé a Catalunya foren uns 
anys que comenyaren amb esperances de llibertat ran de la proclamació de la República, el catorze d'abril de 
l 931, també es covaren sentiments contradictoris que un malastruc divuit de julio! de l 93 6 esclataren 
ensangonant-ho tot, frustrant iJ·lusions, marcint bells projectes. 

I Sant Joan de les Abadesses? ... Ni illa de pau ni oasi ... També aquí es reprodurren -a escala local, 
evidentment- les esperances i les rancúnies pro pies de !'epoca ... Centrem-nos, pero, en el món de l'escola. 

Els nous aires de renovació pedagógica, amb noms tan importants com el d'AJexandre Galí o el de Pau Vila, 
arribaren a la nostra vila de lama d'un mestre, Ramon Vida! i Pietx; format a l'escola Normal Mixta, creada per 
la Generalitat a finals de l'any 1931, aportara a l'ensenyament de casa nostra el taranna d'aquesta institució 
docent: catalanitat i solidaritat, al mateix temps que una nova manera d'impartir docencia, més humana, més 
propera a l'infant, lluny de la rigidesa propia de massa escoles d'aleshores. 

1939 ... i ambla desfeta de la guerra, va venir la desfeta de l'escola catalana que amb tanta cura havia impulsat 
la Generalitat republicana. El mestre esdevé una persona llunyana, autoritaria, que ni tan sois parla o comparteix 
les iHusions de l'infant. Els nens se'! miren amb ulls temorencs, sense comprendre el perqué d'aquella disciplina 
casemaria, gairebé paramilitar, que planava sobre les aules. I la cosa no acaba aquí: els nois havien de saludar 
el senyor mestre, pel carrer, alr;:ant el brar;:. 

Anys de missa obligada i d'entonar himnes marcials .. . anys tristos en que els vailets-ressó de la guerra finida?
ressuscitaven antigues rivalitats: el "trago" i el "raval" eren els bando Is protagonistes i cadascun amb un territori 
ben marcat; els del trago la Plana, i els del raval la Muntanyeta. 

Tots aquets esdeveniments es feren més suportables gracies al nostre entom, donat que la natura és una font 
d'informació i aprenentatge, que permetia als sagals esbargir-se, sense oblidar els jocs de carrer: la rutila, el 
diabolo, la xerranca, la viroia, les bales, saltar a corda, el belit-bólit. .. De cara al bon temps, a nedar a les gorgues 
del Ter -la d'en Becu, la del Prat- i de l'Arr;:amala -la del Gall, la deis Tres Dijous- i construir-hi cabanes. 

Els encarregats de conservar les nostres llegendes i tradicions en aquests anys dificils eren els oncles, avis 
i avíes. Ells ens solien explicar les rondalles i con tes que fornien la nostra imaginació d'herois, cavallers, princeses 
i altres fantasies. 

Els nens, en aquest periode, participa ven en la "matani;:a del porc", d'una manera molt engrescadora: era tota 
una festassa en el més ampli sentit de la paraula, ja que la xerinola i poder treure el ventre de pena estaven 
assegurats amb escreix. 

A mitjan estiu, arribava el temps de batre, i aixó volia dir que a l'Era de )'Ángel es presentava una maquina 
misteriosa, sorollosa, que, si per un cantó facilitava les tasques de la pagesia, per l'altra assegurava diversió a 
la quitxalla. De tant en tant, la visita d'algun circ ambulant aportava dosis d'exotisme que ens feien somniar en 
altres regions del món. 

A poc a poc, i gracies a unes tradicions arrelades, es va poder anar pensant en un futur de llibertat. 

DELS ANYS TRENTA ALS SEI
XANTA: 1EMPS DE CONTRAS TOS 
INSTAURACIÓ DE 
LA GENERALITAT 

La instauració de la Generalitat 
dona un gran impuls a 
l'ensenyament. Hi contribuí en 
Marcel-lí Domingo des del 
Ministeri d'lnstrucció Pública del 
govem de la República, i en Ven
tura Gassol, que ocupa la 
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Conselleria de Cultura de la 
Generalitat. 

El 29 d'abril de 1931, en 
Marcel· lí Domingo decreta 
l'obligatorietat de l'ensenyament en 
catala. El juny de 1931 fou creat el 
Consell de Cultura de la Generalitat 
pera l'ordenació de l'ensenyament 
i la creació o millorament de les 
bihlioteques i els arxi9s i la impulsió 
de les Belles Arts. Es en aquests 

anys que un grup d'entusiastes de 
gran capacitat en el camp 
pedagógic i lingüístic ja havien 
iniciat la tasca de difondre la llengua 
-classes, cursets, cursos per 
correspondencia- la formació de 
mestres de catala i la preparació 
d'un pla de publicacions 
pedagógiques en llengua catalana, 
llibres i material escolar divers. 
Aquests homes foren principalment 



Primera promoci6 d'alurnnes de l'Escola Parroquial. Exercien de mestres mn. Estanislau 
Relats, v1cari del poble, i Ramon Vida! i Pietx 

Després del fory6s parentesi de la Guerra Civil, l'Escola Parroquial reinicia les seves activitats 
lcchves. En aquesta fotografia del 1941, veiem Mn. Estanislau i Wl grup d'alwnnes al claustre 
del Monestir 

Joaquim Xirau, Alexandre Galí, 
Manuel Ainaud i també Pompeu 
Fabra. 

Entre les creacions principals 
d'aquests anys, s'hi compten 
l'Escola Normal de la Generalitat -
22 d'agost del 1931- i l'lnstitut 
Escola -1932-. 

1936 
El Consell de l'Escola Nova 

Unificada- el CENU- fou establert 
pe! decret de la Generalitat del 27 
de julio! de 1936. L'objectiu era 
)'escolarització deis infants. 

El preambul del decret revelava 
la seva inspiració racionalista i 
acrata: "la voluntat revolucionaria 
del poble ha suprimit l'escola de 
tendencia confessional. És !'hora 

d'una escola nova, inspirada en els 
principis racionalistes del treball i 
de la fraternitat humana. Cal 
estructurar aquesta escola nova 
unificada, que no solament 
substitueixi el regim escolar que 
acaba d'enderrocar el poble, sinó 
que cre1 una vida escolar inspirada 
en el sentiment universal inspirat 
en la solidaritat i d'acord amb totes 
les inquietuds de la societat huma
na a base de la supressió de tots els 
privilegis". 

El decret inclofa un pla de 
rcestructuració total de 
l'ensenyament, "des del bressol" a 
la investigació universitaria. 
Instituia una escola única, gratuita, 
laica, en llengua catalana i en regim 
de coeducació. 

El pla del CENU hauria estat 
molt ambiciós en qualsevol 
circumstancia, peró ho era més 
ates que Catalunya estava en gue
rra. La irregularitat de la vida diaria 
desorganitza l'ensenyament. De fet., 
la guerra fou pera molts infants de 
Catalunya un llarg període de 
vacances. La gran novetat del 
CENU fou la coeducació en el 
primer ensenyament. 

Uncop confiscats moltsedificis 
d'escoles de religiosos i centres 
docents de l'església - a Sant Joan 
l'escola de les Germanes Carmelites 
i l'Escola Parroquial- en el curs 
1936-1937 es matricularen gran 
nombre d'alumnes i per aixó molts 
es quedaren sense pla9a, cosa que 
va fer que el CENU encarregués al 
Sindicat d'Arquitectes de 
Catalunya la construcció de diver
sos grups escolars nous; a la nostra 
vila, l'edifici que avui hostatja la 
residencia geriatrica fou construil 
amb finalitats lectives i s'hi impartí 
la docencia, essent-ne el professor 
responsable el senyor Xiberta. La 
guerra frena aquesta tasca i la 
victoria d'en Franco l'anul-la 
totalment. 

1939 
L'envestida contra tota aquesta 

obra per part del nou regim sorgit 
de la guerra civil fou fulminant i 

IS 



indiscriminada. Gairebé se n'ana 
tot aigua aval! per deixar pas a un 
ensenyament burocratic i 
disciplinari. Desaparegué l'lnstitut 
Escola, desaparegué la coeducació 
de les escoles. El magisteri catala 
fou depurat a fons i es van destinar 
a Catalunya mestres que molts eren 
mílitars, per tal de canalitzar la 
mainada fins alla on fos possible. 

Es redueix el nombre de les 
escoles públiques i creix el d'escoles 
religioses. S'implanta una 
assignatura nova, "Educación Po
lítica"; aquesta i la Religió són 
implantades a tots els nivells de 
l'educació com a materies 
obligatories. Programes i llibres 
són totalment renovats i així la 
"historia del Imperio" ocupa un 
lloc preferent en els llibres 
d'Historia d'aquest període. Cal 
esmentar que en aquest període la 
política del mínisteri era afavorir 
l'escola privada en detriment de la 
pública. 

L'ENSENYAMENT 
A SANT JOAN DE 
LES ABADESSES 

Una vegada situats en el temps 
i en els diferents esdeveniments 
que succeeixen a Catalunya, 
explicarem la vida escolar a les 
diferents escoles de la vila: 

- !'Escota Parroquial. 
- l'Escola Nacional, avu1 

"Mestre Andreu". 
- l'Escola de les Germanes 

Carmelites de la Caritat, avui 
"Fundació-Escola Abadessa 
Emma. 

- l'Escola de la colonia Jordana, 
popularment Cal Gat. 

L'ESCOLA 
PARROQUIAL 

L'escola s'obre el setembre de 
l'any 1935, essent rector Mn. Martí 
Sangles i ajudat pel mestre de Vic 
en Ramon Vida) i Pietx, que 
aleshores era mestre de Primer 
Ensenyament i pe! vicari Mn. 
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Estanislau Relats. 

Aquesta escola era formada per 
dues aules que estaven ubicades al 
primer pis de la seu social del 
Centre Catolic. L'entrada deis 
alumnes era a través d'una porta 
que comunica va, pe! jardí del Cen
tre,' amb el claustre del Monestir. 
Al cantó oposat, hi havía una altra 
porta que donava a !'escala de pu
jada a les aules. A les hores d'esbarjo 
solien anar al claustre del monestir 
a jugar a futbol amb la mainada; 
mentrestant els més petits 
organitzaven els seus jocs als al tres 
cantons del claustre. 

A l'escola hi assistien alumnes 
provinents de Sant Pau de Segúries 
i de Surroca. 

Hi havía el costum d'anar cada 
dijous a la tarda a fer una sortida 
prop del poble i allí, mestres i nens, 
jugaven a futbol. Les excursions es 
solien fer a Camprodon i també a 
!'ermita de Sant Antoni. 

Els coneixements basics eren la 
lecto-escripturai un calcul aritmetic 
mínim. Recordem d'aquells temps 
com aprenien a multiplicar: 

"V aig ordenar a cada vailet que, 
en una cartolina o en un paper net 
i consistent, construís les seves 
taules sense copiar-se-les de cap 
model. M'interessava que 

s'adonessin que cada taula no era 
res més que una suma reiterada les 
vegades convenients: 3+3=6, 
6+3=9, 9+3=12 ... 11 

Es llegien les lectures "Lli~ns 
de llenguatge", del mestre 
Alexandre Galí i "Selecta de 
lectures", del mestre Artur 
Martorell. Les altres materies, 
historia, geografía, ciencies, 
manualitats ... s'havíen d'encabir a 
les hores que quedaven lliures. 

La idea era fer una "escola 
nova"; la guerra, pero, va 
desballestar tots aquests ideals 
renovadors. Un cop passada la 
gJerra, es torna a obrir. (Mn. 
Ramon Vida! i Pietx). 

LES ESCOLES 
NACIONALS 

Avui porten per nom el d'un 
il· lustre professional de 
l'ensenyan<;:a, "Mestre Andreu". 
Durant la guerra dugueren el nom 
"Andreu Nin" i abans de la guerra, 
"Grupo Escolar General Barrera". 

Un deis mestres que arribaren a 
l'escola pública l'any 1933 fou en 
Josep Maria F reixa i Masoliver. En 
arribar, es va trobar amb el Sr. 
Coll, home molt mancat de salut, el 

La tutora de l'escola mral de cal Gat, na Beuvinguda Sunyer, amb els seus alwnnes 



Sr. Pasqual i el Sr. Millan ... Eren 
els quatre homes que estaven aquí 
coma mestres. Un cop mort el Sr. 
Coll, es va fer carrec del grup de 
nens de Primer Grau. 

El nombre de nens de Primer 
Grau era d'una seixantena, d'una 
edat que osciHava entre els sis i els 
tretze anys. 

Més tard va anar continuant 
fins als esdeveniments de la Refor
ma Educativa impulsada per les 
autoritats republicanes, que ti és 
conferit el carrec de director de 
!'Escota de les Germanes 
Carmelites, tot just confiscada i 
acabada de traspassar a la xarxa 
pública de les escotes de la 
Generalitat de Catalunya; l'altre 
mestre que hi ana a impartir 
docencia fou el senyor Estivill. 

Els anys de guerra foren durs, 
molt durs ... Els docents gairebé no 
podien donar classes i havien de fer 
el que bonarnent podien; durant les 
hores d'esbarjo, els jocs deis nens 
rtproduYen les divisions própies de 
la guerra, especialment pel que fa 
al futbol. 

Finits ja els anys de guerra, en 
que fou mobilitzat, el senyor Freixa 
es reincorpora a la vida civil i toma 
a exercir a l'escola pública de Sant 
Joan de les Abadesses, on troba, 
entre altres companys, el senyor 
Vicenc;: Oltra: "La meva aula era 
situada en el primer pis de l'edifici 
de l'escola, a !'esquerra de !'entrada; 
hi havia un corredor on hi havia 
una taula molt llarga arnb tot de 
maquines d'escriure, Jo m'estava 
alla dret, els alurnnes em saludaven 
i s'anaven posant en fila al costat 
dc;l penja-robes. Els tocatardans 
havien de copiar un "capítulo" (pla-

Tot i estar en el moteix edifici, les nenes 
esta ven separa des deis nens, en Wl8 ala a 
part. Adhuc el pati d'esbarjo el lenien partil; 
la ,;ocducació encara trigaria a venir. A la 
foto, la Srta. Montserrat, omb les sevcs 
alwnncs 

Grup de les alwnnes més grans del curs es
colar 1940-1941 
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na de problemes ). L'hora d'entrada 
solia ser les nou del matí, i die solia 
perqué a vegades havíem entrat a 
dos quarts de nou. Els llibres que 
es feien servir aleshores eren les 
enciclopedies, conegudes amb el 
nom del color de les cobertes: el 
"Libro Amarillo", el "Libro Ver
de" i el "Libro Azul". Mentre uns 
quants feien la feina, altres, 
col-locats a banda i banda de la 
meva taula, deien la llii;:6. Un cop 
preguntada la lliyÓ, apuntava a la 
pissarra els exercicis corresponents 
als dos nivells que jo tenia a classe. 
Aquests exercicis es copiaven i 
solien ser per deure; una divisió 
quilo métrica era reservada als més 
xerraires i di monis ... Val adir que, 
feta la llei, feta la trampa, i els 
alumnes més espavilats sabien prou 
bé com desempallegar-se'n! ". 

"A les onze, hora del pati, es 
repartía la llet en pols americana i, 
alguna vegada, mantega i fonnatge. 
Les pólvores de llet eren guardades 
dins d'un bidó; en treia la porció 
necessaria, i els alumnes més res
ponsables la preparaven i 
repartien ... Fins i tot hi havia algun 
vailet que es duia el cacau i el sucre 
de casa seva per endolcir-la i fer 
més saborós aquest petit desdejuni. 
El got i el tupí se l'havien de dur 
cadascú de casa seva". 

"El temps del pati durava rnitja 
hora i només al matí; un cop 
transcorreguda, s'entrava i 
novament de cap a la feina fins a 
l'hora de plegar, a les dotze del 
migdia. A la tarda no n'hi havia pas, Joan Daptista Frcixa i Masoliver en cls seus primcrs anys de docencia a la nostra vila. 

de pati, només en tenien els més Els profcssors scnyors Millan i Giberta respectivament, fotografials amb cls seus alwnnes 
xics". jusi davant de !'entrada principal de l'escola pública. 

"L'horari de tardes era de tres a 
cinc; de cinc a set, conferencies. 
De set a nou, conferencies 
reservades per a nois més grans 
que normalment ja treballaven. 
Aquells que es quedaven fins a la 
conferencia de les set, tenien uns 
vint o vint-i-cinc rninuts de descans 
a les cinc. La feina de les tardes 
solia ser impartir Geografia, i tot 
seguit resumir la llii;:6 ... La bona 
presentació comptava molt. Dijous 
a la tarda, festa, i dissabte al matí, 
dia lectiu; era el dia de la Religió. 
Els feia un dictat d'un fragment de 
l'Evangeli i al mateix temps 
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aprofitava per repassar nocions de 
Grama ti ca i Ortografia 
castellanes. Quan toca va el 
Catecisme, disposava els alumnes 
dempeus al meu voltant i l'havien 
de dur apres de tal manera que 
l'alumne en qüestió havia de saber 
pregunta i resposta de memoria ... 
Qui fallava, al lloc a seure. Els 
dissabtes a la tarda solía tenir grups 
de francés" . 

"1 els primers divendres de mes ... 
es pot dir que comeni;:aven els 
dijous, donat que era el dia de 

confessió. L'endema, divendres, 
aquells que havien fet la primera 
comunió, es dirigien al col-legi i 
d'alla, fent files, al monestir a oir 
rnissa. Nens i nenes seien en bancs 
separats. Un cop acabada la rnissa, 
nens i nenes anaven a esmorzar 
abans de retornar a les aules". 

"Quan venien diades 
a~senyalades -dies del pare o de la 
mare, Nada!. .. -feia fer una 
felicitació apropiada i, si s'esqueia, 
complementada amb versos 
apropiats". 



"Altres dies assenyalats eren 
Sant Josep Obrer, patró del treball, 
i, sobretot, el dia de "San Feman
do", patró de la joventut 
espanyola... Era una diada 
d'exaltació patriótica, amb 
exposicions de dibuixos realitzats 
pels alumnes, representacions de 
petites obres teatrals també pels 
mateixos alumnes, de declamació 
de poesies patriótiques com ara: 

"Caudillo de la Nueva Reconquista 
sei'iorde Espai'ia, que en su/e renace, 
sabe vencer y sonreír, y hace 
campo de paz la tierra que conquis
ta ... " 

"El dijous llarder se solia cele
brar fent una sortida en un indret 
avui desaparegut, el "polvori" o bé 
el coll d'en Saqué". 

L'ESCOLA DE LES 
GERMANES 
CARMELITES 

En els anys immediats a la gue
rra, es dóna gran importancia a la 
"urbanitat", coneixements a part, 
és ciar. Quan les nenes entraven a 
escala, saludaven les germanes 

dient "Ave Maria Puríssima" i 
besaven l'escapulari de la monja 
mestra. 

A l'escola, el dia passava resant, 
llegint, fent lavors i tot en catala, 
seguint els corrents pedagógics del 
moment. En aquesta epoca hi havia 
una ala de l'edifici destinada a hos
pital/infermeria. 

Al pati, els jocs més corrents 
eren jugar a l'acuit a amagar o 
pistragar, saltar a corda, xarranco ... 
Un cop inaugurada la nova escala, 
les nenes es canviaven els socs per 
espardenyes per tal de protegir el 
nou mosaic de )'escota i no 
mal menar tau les, cadires i evitar el 
seu soroll molestós. 

Celebracions: 
- Mes de Maria, durant el mes 

de maig. 
- Nou primers divendres de mes 

i hora santa a la capella de les 
germanes. 

-Tretze dimarts de sant Antoni. 
- Festa de la Mare de Déu de! 

Carme, el setze de julio!, celebrada 
amb una cura especial; en aquest 
día, la tradició era fer jocs de 
cucanya, jugar a la figuereta i 

llanvament de globus. 
Escala d'ideologia cristiana, te

rúa tres pilars per poder formar 
noies com cal: urbanitat, 
comportament i aplicació. 

Les alumnes que feien merits 
eren distingides amb bandes de 
colors diferenciats, segons fossin 
els merits. A més a més de les 
bandes, hi havia un altre al·licient: 
lz. medalla de Santa Maria la Blan
ca. 

Aquest sistema de bandes i 
medalles era reforyat mitjanyant 
una grafica en que constaven, per 
un cantó, el nom de l'alumnat i, per 
l'altre, una qualificació. Aquella 
que per aplicació, bo n 
comportament. .. aconseguia esca
lar més amunt -el senyal eren els 
cors- era compensada amb estam
pes, pa d'angel, medalles ... 

El catecisme !'impartía un deis 
mossens de la parroquia. 

Les alumnes més grans rebien 
nocions de terúdoria de llibres, que 
consistía en calcul mercantil, 
maquina, frances, catala, 
taquigrafia. 

Simpatica fotognifia de la comwütat de les germanes canncl.tes que imparticn la docencia a l'cscola de la scva titularitat 
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La guerra civil ho trasbalsa tot 
i no poques van haver de continuar 
els estudis en col·legis públics o bé 
anar a conferencies particulars. 

Cal destacar que fomentaven 
l'afecció al teatre, organitzant 
representacions teatrals a la mateixa 
escola, com ara "Si som petitesja 
creixerem" i un llarg etcetera. 
També s'organitzaven tómboles, 
recollida de segells i paper de plata 
per a les missions, la Santa 
Infancia ... 

L'ESCOLA DE LA 
CDLÓNIA JORDANA. 
CALGAT 

Era una escola unitaria, amb 
nens i nenes d'edats compreses 
entre els cinc/sis anys fins als onze/ 
dotze, molt lligada a )'empresa textil 
de manufactura de llana, can Pierre. 
Els seus alumnes provenien de les 
rodalies de Cal Gat. 

L'escola era situada en uns 
baixos, il-luminats peruns finestrals 
amples. El local era gran i fred, 
segons el record de la darrera 
mestra que hi impartí la docencia, 
na Conxita Florensa. 

Ya funcionar fins a l'any 1953, 
any del seu tancament definitiu. Hi 
havia un projecte per a construir 
una nova escota, pagada per 
)'empresa, pero no va reeixir. La 
mestra era pagada per ('empresa, i 
per tant, ('escota era gratuita per 
als fills deis treballadors; els fills 
deis pagesos que hi assistien, sí que 
havien de satisfer unes 

Rctrat de les alwnnes assistents al col-lcgi 
de les cannelites, fotografiadcs al porxo 
d'cntrada del mateix col·legi. Cal remarcar 
l'abs.!ncia de les monges profcssorcs a les 
fotogralies d'aquella epoca 

Cal destacar, en aquesta original fotogralia. 
fota al pati cobcrt de !'escota de les gem1ancs 
carmelites, la disposició de les noics, 
talmcnl w1 quadre pl:lstic 

Principi de la d~cada deis anys 40 ... /\m s de 
postguerra i de durescs de tot tipus. 'rot 1 

tractar-se Je nenes de curta edat , la scnosita1 
exccss1,·a deis csguards és la nota 
prcdominant 



mensualitats, tot i que no eren 
el evades. 

L'horari escolar era com el de 
tot arreu, ni més ni menys, de nou 
a dotze del matí, arnb un interval de 
mitja hora d'esbarjo a mig matí, i de 
tres a cinc de la tarda. 

Les activitats escolars eren: 
aprendre a llegir, escriure, sumar, 
restar, dividir i multiplicar -les 
quatre regles-, religió i, per a les 
nenes, labors. Quan les nenes feien 
labors, els nens dibuixaven o feien 
copia. 

Enrie Sunyer i Creixans 
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Arxiu de l'Ajuntament de Sant 
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El porxo florenli del coHegi de les 
e2nneli1es amb un grup de nenes amb el 
veslil unifonnat que durW1l molts anys fou 
preceptiu en les escoles privades religioses 

Esglaonada disposició de les nenes al paU 
per poder sortir a la fotografia 
commcmorativa i amb el vestit de rigor. La 
germana, curiosament, surt a la fotografta 
gairebé espontaniarnent 

Tot i que les germanes tenieo cura de 
l'~duac16 femenina, admetien ncns al 
parvulan E.n aquesta foto hom pot veure una 
festa, els protago111stes de la qua! són el~ 
alurnncs de parVllls 
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D urant els anys seixanta i una bona part deis setanta, les escoles de la vila educa ven sota l'esperit del regim 
imperant a l'epoca. No existía la coeducació i tots els llibres eren en castella. 

De tots és sabut que era normal a l'escola cantar himnes pro pis del regim, així com fer-ne ressaltar els símbols. 
També prenia especial rellevancia a les aules la religió católica, no tan sois coma assignatura, sinó coma manera 
de fer: calia resar cada dia abans de comenyar les classes i anar a missa els diumenges de manera obligatória. 

Els nens i nenes rebien una formació basica ( deis 6 als 15 anys) que era extreta tota d'un llibre: la 
"enciclopedia", que comprenia materies com ara aritmética, religió, geometria, grarnatica, geografía i história 
d'Espanya. 

La metodología emprada era molt més rígida que l'actual i magistral del tot. Estava molt lluny deis corrents 
reformistes d'avui en dia. Predominaven els castigs severs i la indubtabilitat de la paraula del mestre. Tot aixó 
s'amorosia amb una tassa de llet en pols que el govem subvencionava i que calia prendre al matí al costat 
de !'estufa de llenya de la classe. 

De mica en mica, l'educació ha anat canviant i la manera de fer deis educadors tarnbé. Comenya la coeducació, 
sorgeix la reforma de l'E.G.B, l'ensenyament es fa en catala ... I ara, en els darrers anys, es va introduint la nova 
Reforma Educativa que significara un can vi en l'edat d'escolarització obligatoria (fins a setze anys ), en els mapes 
escolars de cada comarca, en les agrupacions deis cicles a les escoles i, sobretot, en la mentalitat deis ensenyants 
davant la tasca diaria d'educar al millor possible els nens i nenes. Tots aquests ambients i ideologies canviants, 
els han viscut di verses escoles a la nostra vila, algunes d'elles ja desaparegudes. Anem a fer un breu viatge per 
les seves aules, mostrant-ne alguns deis trets més rellevants. 

1960-1994. 
L'AMBIENT D'UNA EPOCA 

ESCOLA SANT 
JAUME 

L'escola situada a les 
dependencies de la fabrica de filats 
de la Colonia Llaudet comenya la 
sevahistóriaeljunyde 1953. Sorgí 
arran d'un conveni signat entre el 
senyor Josep Llaudet i la 
congregació barcelonina de 
germanes de l'orde de les Darderes 
(Franciscanes de la Nativitat de 
Nostra Senyora). L'escola 
s'anomena "Sant Jaurne" . 

L'abast de l'escola era donar 
classes de cultura general a nenes 
de la colonia. Pel que sabem, també 
hi hagué escola per a nens; les 
classes eren impartides per un 
mossen i estudiaven a part de les 
nenes. Fins i tot el pati el tenien 
separat. 
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Aquesta escola comprenia dues 
aules, la de nenes grans i la de 
maternal, una infermeria i una 
ca pella. Les germanes tenien el seu 
pis complet. 

L'horari de les classes era el 
mateix que seguia )'empresa textil. 
S'encarregaven de la docenfr~ 
quatre germanes, una de les quals 
era infermera. 

El centre romangué obert dinou 
anys. Cessa la seva activitat el juny 
de 1972. 

L'activitat pedagógica era de 
caire elemental i posava especial 
emfasi en les labors i manualitats. 
Le!i nenes eren escolaritzades al 
mateix centre fins als dotze anys, 
més o menys, encara que algunes 
opta ven per matricular-se al poble 
i deixar l'escola abans. 

Les festes escolars hi eren 

Alwnnc portacstendard pertan)'C1?t a l'cscola 
que tú havia hagut a ta colórua Llaudet, el 
"Colegio San Joune•. 



presents, com a totes les escotes, 
prenent especial rellevancia la de 
fi de curs, que cada any es celebra va 
a l'envelat de la colonia. 

L'any 1964 es féu una festa en 
comrnemoració del vint-i-cinque 
aniversari de la fundació de l'orde 
de les germanes i hi assistiren les 
ex-alumnes d'alguns anys anteriors. 
Es feren representacions teatrals i 
xocolatada. 

Les dependencies de l'escola en
cara es conserven, i concretament 
la classe de les nenes grans esta en 

perfecteestat i és un espai fantastic 
pera la docencia. Fins fa poc temps; 
encara servia per a donar classes 
extraoficialment. 

COLEGIO LIBRE 
ADOPTADO 

A finals de l'any 1967 es fan 
propostes al ministre d'educació i 
ciencia per tal de crear el COLE
GIO LIBRE ADOPTADO 

Nenes unifonnndcs de gala de l'cscola de la colónia Llaudct, pcrtanycnt a la congrcgació de 
les gennanes Darderes 

Reunió d'ex-alWMes de l'escola Sant Jawne de la colónia Llaudet, l'any 1964 

(C.L.A.) a Sant Joan. En aquells 
moments es presenta va la necessi
tat d'un centre que donés cabuda 
als nens que acabaven l'escola pri
maria (nens a partirde 10-l l anys). 

L'Associació Católica de Pares 
de Familia oferia uns locals al Cen
tre Católic per a donar-hi lloc.El 
centre es fa realitat al maig del 1968 
i es creen dues catedres, una de 
ciencies i l'altra de lletres. El centre 
passa a dependre de l'Institut Na
cional d'Ensenyament Mitja de Fi
gueres. 

L'Ajuntament de la vila atorga 
personalitatjurídica independent al 
C.L.A. i es crea el Consell del Pa
tronat de la Fundació Pública de 
Serveis del col·legi, els membres 
del qual eren els encarregatsde ges
tionar tot el que hi fes referencia. 

El col.legi funciona en diferents 
llocs: en uns locals al carrer de Sant 
lsidre (números 5 i 7), al primer 
pis del Centre Católic i a l'atic de 
les Escales Nacionals·. 

Els alumnes que hi van estudiar 
tenien edats compreses entre els 
deu i els quinze anys i hi feien es
tudis de Batxillerat Elemental. 

Quan acabaven el curs, els alum
nes es podien examinar a la vila 
mateix, durant el mes de juny; peró, 
si suspenien, el castig era anar a 
Figueres al setembre, ja que lla
vors no venien els professors a la 
vita. 

Si els nens volien continuar 
fent cinque i sise de batxillerat, 
s'havien de desplai;:ar a Olot o a 
Vic, fins al 1972, en que s'inaugura 
l'I.N.B.de Ripoll. 

El centre també donava classes 
de Formació Professional als lo
cals de les Escales Nacionals, per 
a nois de quinze a vint-i-cinc anys. 
Aquesta vessant del centre tingué 
molt pocs anys de vida i les promo
cions d'alumnes foren comptades. 

L'any 1971 hi hagué un pressu
post extraordinari aprovat per 
l'Ajuntament de la vila per cons
truir un edifici on centralitzar el 
C.L.A. Els terrenys que 
s'utilitzarien serien els situats sota 
els patis de ('actual escota Abades-
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El Sr. Antonio Ruiz, professor i director del Colegio Libre Adoptado en cls prirners anys de 
la seva existencia, juntament arnb els alwnncs del scu grop 

FolO!!f?lia de conjunt de tots els alwnnes del CLA an1b els respcctius professors: Sr. Antonio 
Ruiz I les senyorelcs Leonor, Canne i Dolors. Hi manca Mn. Martí, que aleshores l.lmbé n'era 
professor 

sa Emma, antigament anomenats 
"CampdeSantJoan". Aquest pres
supost comprenia una subvenció 
del Banc de Credit a la Construc
ció i un préstec sen se interessos de 
('empresa Fibran S.A. que, junta
ment amb l'aportació de 
l'Ajuntament, farien possible la 
creació. 

El centre no s'arriba a construir 
mai, possiblement per una mala 
gestió de l'ajuntament de !'epoca 

El C L.A. continua funcionan! 

14 

encara dos anys més en els ma-• 
teixos locals, fins que al 1973 desa
paregué. 

Fou una epoca en que molts 
C.L.A. desapareixien, per donar 
pas als instituis nacionals de batxi
llerat. Es creá el de Ripoll, i molts 
mestres del C.L.A. van anar a tre
ballar-hi. Els alumnes de l'antic 
C.L.A. hi anaren en massa i no els 
va costar gens d'adaptar-se a la nova 
escola, ja que tot l'institut era ple 
d'alumnat de Sant Joan. 

MESTRE ANDREU 

Als anys seixanta, l'escola pú
blica de la vila presentava tres graus 
o cicles: 

ler grau: de 6 a 8 anys (si bé 
n'acollien de ben petits com a ma
ternal) 

2on grau: de 8 a 1 O anys 
3er grau: d'l l a 14 anys 

De totes maneres, als 1 O anys es 
podia optar per fer el batxillerat 
elemental. 

Quan els nens passaven de l'edat 
d'escolarització obligatoria, tenien 
l'oportunitat de continuarestudiant 
a !'escota en unes classes extraes
colars que es donaven de tenido
ria de llibres: era un tipus de 
comptabilitat elemental i per exa
minar-se calia anar a Barcelona. 
L'altra opció era fer el batxillerat al 
C.L.A. de la vila o fora. 

Les nenes tenien una altra sor
tida, fins i tot quan ja estaven tre
ballant en alguna empresa de la 
vila ( els donaven un parell d'hores 
pagades per assistir a classe). Era 
e: "servei social", anomenada així 
una branca de "La Escuela de For
mación de la Sección Femenina". 
Aquestes classes eren diaries i ex
traescolars. S'impartien les arees 
normals, pero el més caracteristic 
i rellevant de l'escola eren les "En
señanzas del Hogar": 

- Economía domestica 
- Puericultura 
- Labors 

Per tal d'acreditar el seu pas per 
l'escola, venien a examinar les noies 
des de Girona i tenien un diploma. 
Les noies que triaven fer el batxi
llerat estaven obligades a presen
taruna "canastilla" persupliraques
tes classes. 

Les labors i manualitats que 
sortien de les mans de les alumnes 
s'exposaven a les aules i escales de 
!'escota perla Festa Major. 

Als setanta comen9a la reforma 
de l'E.G.B. S'estructurenels actuals 
cicles i comen9a la coeducació. Es 
crea l'A.P.A.de !'escota pera do-



nar suport a totes les iniciatives de 
l'escola. 

La divisió en dues parts de 
l'edifici es suprimeix i a partir del 
I 974 es comeni;a una important 
reestructuració pera poder implan
tar la E.G.B.amb exit. Entre les 
refonnes, hi ha la instaHació de la 
calefacció, la creació de la cuina i 
menjador escolar, sanitaris, aules 
noves ... Aquestes refonnes, aixó 
sí, sempre són fetes vigilant molt 
de no malmetre !'estructura de 
l'edifici. 

Si bé la coeducació ja era acon
seguida, la catalanització de 
l'ensenyan9a no es comen9a a dur 
a tennefins al I 980-81, any en que 
s'introdueix gradualment el catala 
a tota l'escola, comen9ant pels par
vuls. 

Les escotes nacionals ten en nom 
propi l'any I 983. Després de pro
posar uns quants noms, l'A.P.A. i 
els mestres de l'escola decideixen 
escollir el de Mestre Andreu, en 
honor del carismatic profes sor que 
instituí la Festa de l'Arbre al poble, 
refusant-ne d'altres com Puig Es
tela o Jeroni Martorell. Precisament 
per aquest motiu, es va fer una 
plantada de flors a la Pujada de Sant 
Antoni, a més de danses i un bere
nar al Passeig. La festa va ser ben 
llu,da, i es compta, a més, amb la 
presencia de la senyora Marta Fe
rrussola i de membres de la família 
del mestre Andreu. 

L'any I 987 s'aprova el Consell 
Escolar, el projecte educatiu del 
centre, on es veu reflectit el con
cepte d'escola pública, entenent
se coma tal el ser respectuosa amb 
el pluralisme ideológic i la llibertat 

El Sr. Frcixa amb cls scus alumnes, pocs 
anys abans de jubilar-se 

El qui fou director de l'cscola Mestre 
Andreu, en Pere Casas, amb un grup 
d'alumnes. Com es poi observar, el regim 
escolar és ja de coeducació 

El quadre docent de l'escola Mestre Andreu 
l'any 1974: d'esquerra a dreta, dempeus, V 
Oltra, R. Sunycr, T. Sanz, D. Roca, C. 
Atanes; asscguts, M. González, J.B. Freixa. 
P. Casas i J. Dausa 
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religiosa, per tal que ningú no es 
sentí marginat perles seves idees o 
creences. Un altre punt que reflec
teix aquest projecte és el de ser una 
escola catalana com a la llengua 
d'ús en totes les activitats escolars 
(tanta nivell oral com escrit). Al
tres aspectes que engloba seria el 
fet de ser una escola oberta i arre
lada al medi ( afavorint les relacions 
amb l'entom sociocultural i pro
gramant activitats i sortides per al 
seu bon coneixement), escola de
mocratica (respecte als propis 
deures, drets i llibertats de tots) i 
escola participativa (gestió com
partida per professors, pares, alum
nes i ajuntament, representats dins 
el Consell Escolar). 

Comencen les festes escolars 
més tradicionals, com la castanya
da, el pessebre vivent, Camestol
tes i els premis Jiteraris de Sant 
Jordi, així com les excursions de fi 
de curs i les colónies. Totes elles 
ambla col·laboració i iniciativa deis 
pares de l'A.P.A., que sempre han 
estat presents. 

A partir d'aquí, tot han estat 
reformes i millores, per anar ade
quant l'escola a les necessitats deis 
alumnes i deis temps. 

Cal tenir en compte que 
l'educació és quelcom canviant i 
que actualment, amb la nova Re
forma Educativa, els valors que 
s'intenta de potenciar a l'escola són 
diferents deis de l'E. G.B. i molt di
ferents deis de fa quaranta anys. 

És per aixó que en els darrers 
anys s'han anat millorant les 
instaHacions, s'ha creat una biblio
teca, una aula d'educació especial, 
una sala d'ordinadors i una aula 
taller. 

Les activitats promogudes per 
l'escola i l'A.P .A han anat augmen
tant; són molt interessants les re
presentacions teatrals deis alum
nes fetes amb motiu del lliurament 
de premis del concurs literari de 
Sant Jordi i l'intercanvi cultural amb 
nensi nenesdeLePalais-Sur-Vien
ne, el mes de maig d'enguany. 
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En ~questes dues folografies hom hi poi vcure els més petits i petiles de l'escola de les 
Gcnnanes Cannclites l'any 1970. El marc és el porxo del pati cobcrt, marc tradicional de 
fotografies de grup a l'escola. 

ABADESSA EMMA 

L'actual escola Abadessa Emma 
sorgí de l'Escola Parroquial, l'any 
1973. Aquesta darrera feia les das
ses als locals del Centre Católic, 
pero en el moment en que passa a 
les dependencies de les Germanes 
Carmelites (any 1974) es crea el 
nou centre amb el nom d"' Abadessa 
Emma". 

Així, dones, l'escola Abadessa 
Emma neix de la fusió de l'Escola 

Parroquial i l'escola de les Germa
nes Carmelites. 

L'escolaocupa l'edifici construi:t 
els anys trenta, propietat de la fun
dació J. Espona, i les ampliacions 
dutes a terme, els anys setanta, en 
dependencies de les Germanes 
Carmelites. Els propietaris respec
tius no n'han cobrat mai res. 

El centre comen9a amb quaran
ta-vui t nens i una nena, d'edats 
compreses entre els deu i els cator
ze anys (sise,seteivuited'E.G.B) 



Des deis inicis fins al moment 
present, ha estat una escola priva
da de tipus concertat: els profes
sors els paga la Generalitat 
directament (departament 
d'Ensenyament) i a més dóna una 
subvenció per al manteniment. 

Els primers anys les aules pre
sentaven unes ratios de quaranta a 
quaranta-sis nens i actualment es
tan entre els divuit i els vint-i-cinc 
alumnes. 

Es forma una A.P .A. en els seus 
inicis, independent de laja existent 
Associació Católica de Pares de 
Família, que eren els encarregats 
del C.L.A. i la Parroquial. 

Aquesta escola presenta, des de 
la seva fundació, una ideo logia cris
tiana i catalana, intenta educar per 
a la Ilibertat i el respecte i, natural
ment, l'ensenyament és en catala. 

Des deis seus origens, s'han anat 
organitzant diferents actes festius 
i culturals, com, per exemple, els 
festivals de Nada! al Centre, ses
sions decinema (any 1978), visites 
a empreses de la vil a i de la comar
ca, festes de Sant Jordi, castanya
da, carnestoltes, festa de l'arbre i 
intercanvis internacionals amb 
Luzarges i Parthenay. 

Les tradicionals sortides de fi 
de curs han estat presents anual
ment a gairebé tots els cursos de 
l'escola, amb excursions a diversos 
indrets d'Espanya, essencialment a 
Andalusia i Galícia, per als alum
nes de vuité. També s'han organi
tzat colónies escolars. 

D'altres activitats promogudes 
pe! centre han estat cursets de sar
danes ( organitzats per primer cop 
per l'escola) que es feien al claus
tre del monestir, classes de catala 
(s'hi van arribar a matricular 120 
alumnes) i una important partici
pació en els premis literaris de 
Catalunya i estatals; s'aconseguí un 
premi de redacció d'ambit estatal, 
a més d'altres d'ambit provincial i 
de Catalunya. 

Als anys vuitanta es féu la sala 
nova de gimnas i s'engrandí el pati 
per als alumnes de segona etapa. 

Actualment es fan els vuit cur-

Noics i el seu mostrari de treballs rcalitzats 
per acomplir amb les exigcncies del re~im 
pel que fa a l'educació femenina. Per poder
se incorporar a la vida social, a una dona li 
calia el certifica! del servei social 

La gcmana Assumpta i els seus alwnnes, a 
les escales que donen accés ni pati inferior 
de l'escola 

sos d'E.G.B. i s'esta implantant la 
Refoma fins a quart curs. Fins al 
moment, han passat uns nou-cents 
alumnes de Sant Joan, Sant Pau i 
Camprodon per les seves aules. 

La plantilla de professors és 
d'onze tutors, més els especialistes 
de música, gimnastica, informati-
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ca, angles i religió. 

També compten amb la visita 
periódica de logopedes, psicólegs, 
i d'altres especialistes, segons els 
casos que es presentin. Aquests són 
pagats pels pares a l'igual deis al
tres especialistes (música, gimnas
tica ... ). 

Durant molts anys els mestres i 
les mestres de l'escola s'han anat 
reciclant, als estius i durant tot el 
curs, per oferir el millor d'ells ma
teixos als seus alumnes. La majoria 
d'aquests mestres són ex-alumnes 
de l'escola. 

LLAR MUNICIPAL 
D'INFANTS 

L'escola d'Educació Infantil de 
la vita, s'ínaugura coma escola bres
sol el setembre de l'any 1971 . Per 
raons d'infraestructura insuficient, 
no comen~a a admetre nens fins al 
gener de 1972. 

La seva primera finalitat era 
guardar la mainada deis treballa
dors de les empreses més grans de 
la vila, Espona, Llaudet i Fibran, 
pero aixó es va ultrapassar, jaque 
van donar cabuda a tothom. 

La plantilla irúcial va ser de dues 
educadores, una d'elles religiosa, i 
es cuidaven de nou nadons, vuit 
nens i una nena. 

Les edats de les criatures 
osciHaven entre set mesos i tres 
anys, cosa que actualment encara 
es manté, ja que, si bé havien aco
llit nens fins a quatre anys, amb la 
Reforma Educativa (creacions 
d'aules de tres anys a les escoles de 
Primaria), aixó ja no és possible. 

La ratio de nadons augmenta 
de seguida i durant el mateix curs 
arriba a disset. 

L'any següent (curs 73-74) es 
va augmentar la plantilla a dues edu
cadores, una cuinera i una religio
sa, ja que la matrícula fou de vui
tanta-sis nens. Després es va esta
bilitzar la inscripció a uns cinquan
ta o seixanta nens i s'ha anal man
tenint fins al moment, amb alguna 
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Fotografia deis alumnes de l'cscola Abadcssa Emma pcrtanyents a la promoció 1978-1979, 
amb cls mestrcs de segona ctapad'EGB: d'csqucrra adrcta; Mn. Mari!, D. Vcrdaguer, A. Serván 

Professors i alwnncs de la promoció 1987-1988 de l'escola Abadessa Emma. Comparan! 
aquesta fotografia amb !'anterior, la plantilfa de professors ha canviat d'esquerra a dreta, E. 
Puigdemunt, A. Puig, C. Pous i mn. Marti 

davallada intermiten!. 

L'escola bressol s'autosubven
cionava amb el que els pares paga
ven. Aquests pares rebien unaquan
titat de les empreses on treballa ven 
per tal de pagarla guarderia. A més, 
l'escola rebia una petita subvenció 
de la Generalitat (Sarútat) i de 
l'Ajuntament (manteniment, gas
oil, ... ). 

Es crea una junta encarregade 
de la gestió, que encara ara es 

man té, presidida per l'alcalde i amb 
representatció de pares de les fa
mílies de l'escola. 

La tasca pedagógica que es rea
litza durant els primers anys era 
ben redu'ida: boletes de paper fi, 
jugar amb plastilina, retallar amb 
tisores de punta rodona, treballs 
pel dia de la mare, pintura de dit, ... 
Porta va més feina netejar les gases 
i els pitets deis nadons que no pas 
preparar-los activitats. 

L'edifici només comprenia la 



Aquestes dues fotografies mostren difcrents etapes de la Guardería Mwúcipal de la vila; les 
encarregades de la guardería són T. Bosch, R. Boixasses, J. Limón i A. Cotrina 

part superior; la planta baixa es 
construí posteriorment. 

Quan les germanes van marxar 
(any 1989-90), l'escola féu un tomb. 
Es queda amb una plantilla de tres 
educadores i una cuinera. Passa 
d'escola bressol a escola d'educació 
infantil. Es converteix en un centre 
homologat pe! Departament 
d'Ensenyament i es poden co
meni;:ar a aconseguir subvencions 
importants. 

Actualment l'escola disposa de 
tres aules. Els grups que es fan 

depenen de les edats deis nens 
matriculats cada any. Cada grup 
oscil·la entre deu i dotze nens. 

Des del 1988, les educadores 
s'han preocupat per tal d'adaptar 
els nous corrents pedagógics a la 
realitat de la seva escola. Es fa un 
treball basat en la psicomotricitat, 
treball assessorat per un psicóleg, 
una logopeda i un fisioterapeuta. 

Una altra vessant interessant de 
la seva labor és el treball per ra
cons: espais de joc i d'activitats que 
canvien segons el temps (racó de 

psicomotricitat, de pintar, de car
golar ... ). 

El joc heurístic té un paper pri
mordial en els nens de O a 2 anys: 
és un treball realitzat amb material 
de rebuig no nociu per al nen. El 
nen hi juga, el remena, s'hi entreté 
tot sol, i !'educador només hi actua 
com a observador. És un treball 
que fomenta la creativitat i la ima
g;nació deis petits. 

D'altra banda, els menús de 
l'escola són elaborats perla farma
ceutica de la junta, cosa que en 
garanteix l'equilibri i adequació als 
nens. 

Per acabar, una altra experien
cia reeixida que es fa des del 1990 
és l'adaptació amb pares. Els pares 
van a l'escola amb el ne.n fins que 
aquest s'acostuma als espais, als 
educadors ... a la nova realitat fora 
de casa. És una experiencia molt 
positiva i que evita moltes llagri
mes als petitons. 

És ben ciar que tots els profes
sionals s'han anat reciclant i que 
tots els centres han anat experi
mentant millores durant aquests 
anys, cosa que és ben necessaria si 
es vol adequar la nostra realitat 
escolar als nous temps. 

De totes maneres, aquest pro
cés de reforma esta comem;:ant i 
caldra veure com queda 
l'ensenyament a la vila de cara al 
futur. 

Ángels Grabulosa Rodríguez. 
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Tol l'alurnnat de Sant Joan de les Abadesses, arnb els seus profcssors, en el dccurs d'aquest any 1994 
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ACTES RELIGIOSOS 
lsETEMBRE 
DIJ0US 
Comen_s:ament delaNOVENA AL 
SANTISSIM MISTERI. 

Cant deis goigs. 

lÜsETEMBRE 
DISSABTE 
A les dues de la tarda, repicarnent 
general de campanes. 

11 SETEMBRE 
DIUMENGE 
Solemnitat del Santíssirn Misteri 

A dos quarts d'onze del matí, 

SOLEMNE MISSA CONCE-

LEBRADA, presidida per Mons. 
Pere Tena, bisbe auxiliar de Bar
celona. Hi queden convidats, les 
Autoritats, els Pabordes, la Junta 
del Monestir i tot el poble. La 
Schola Choral del Santíssim 
Misteriiel poblecantaran la "Missa 
en honor del Santíssim Misteri", 
de Mn. J.Pic. 

A l 'ofertori, seran presentades les 
ofrenes deis Pabordes. 

Acabada la missa, trasllat del 'Eu
caristia al front del Sant Crist del 
Santíssim Misteri, on continuara 
ex posada solemnement tota la tar
da. Hi haura torns de vetlla pels 
devots del SantíssimMisteri i socis 
de l' Apostolat de l'Oració. El 
monestir sera tancat de les dues a 
les quatre de la tarda. 

A dos quarts de nou del vespre, 

PESTES POPULARS 
9 SETEMBRE 
DIVENDRES 

A les onze de la nit, 
a l'envelat, "QUE BONA QUE 
ESTÁ ... EL SEU FILL!" perla 
companyia de teatrecomic Ferran 
Rigual. 

10 SETEMBRE 
DISSABTE 

A dos quarts d'onze del matí, 
al Camp Municipal d' Esports, par
ti t amistós de futbol d'alevins. 

A tres quarts de dotze del matí, 
alCampMunicipald'Esports,par
tit amistós de futbol d'infantils. 

A les tres de la tarda, 
tirada general al plat. 

A les quatre de la tarda, 
alCampMunicipald'Esports,par
tit arnistós de futbol de cadets. 

A la mateixa hora, 
CERCA VILA DE GEGANTS de 
la nostra Vila, amb el grup de 
grallers Cervellí i els de la Colla 
Gegantera de Sant Joan. Seguida
ment, a la Pla9a Major, espectacle 
infantil a carrec del grup ARLE
QUÍ, amb la festa de l'escuma 
sideral. 

A les sis de la tarda, 
al Camp Municipal d'Esports, par
tit arnistós de futbol de juvenils. 

A dos quarts de deu del vespre, 

després de la missa vespertina, 
VETLLA DEL SSM. MISTERI, 
benedicció eucarística i solemne i 
tradicional ADORACIÓ del Sant 
Crist, acompanyada amb el cant 
deis goigs. 

12sETEMBRE 
DILLUNS 
Festa de Santa Maria la Blanca 

A dos quarts de dotze del matí, 
missa concelebrada i cant deis 
goigs. 

13 SETEMBRE 
DIMARTS 
Memoria del beat Miró 

A les onze del matí, missa· 
concelebrada. 

al campanar de l'església del 
Monestir, repicament general de 
campanes i tradicionals serenates. 
Seguidarnent, passant pels princi
pals carrers de la vila. 

Tot seguit, 
sardanes a la Pla9a Major per la 
cobla JOVENÍVOLA de Sabadell. 

A les dotze de la nit, 
a l'envelat, ball amb l'orquestra 
AQUAREL-LA i el grup 
APACHE. 

11 SETEMBRE 
DIUMENGE 
Diada Nacional de Catalunya 

A un quart d'onze del matí, 

31 



les Autoritats i els Pabordes, pre
ceditsdelsGegants i lacobla, s'en
caminaran cap al Monestir, per 
assistir a la missa solemne. Tot 
seguit, a la Pla9a Major, la cobla 
interpretara la Sardana d'Honor, 
original de Tomas Gil Membrado, 
"Honorant Ramon Serrat", estre
na commemorativa en els 50 anys 
de la seva mort, i també a la 
memoria de Francesc Colomer i 
Soler, ex-director tecnic del Ball 
deis Pabordes. 

A dos quarts d'una de la tarda, 
sardanes al Passeig per la cobla 
MONTGRINS. 

A dos quarts de cinc de la tarda, 
els Pabordes, acompanyats del 
delegat de l' Autoritat i precedits 
per l 'orquestra, aniran a buscar les 
Pabordesses als respectius domi
cilis i es dirigiran alaPla9aMajor, 
on dansaran el BALL DELS 
PABORDES. Les parelles balla
dores d'enguany són: 
Joan Ferrer - Mireia Serrat 
Josep Roura - Elisabet Carrillo 
Ramon Castells - Rosa Lloria 
Segimon Serrat - Concepció For
matgé. 

Seguidament, sardanes al Passeig 
perlescoblesMONTGRINSi LA 
PRINCIP. DEL LLOBREGAT. 

A les cinc de la tarda, 
al Camp Municipal d'Esports, par
til de futbol entre el F.C. Vidreres 
i el C.E. Abadessenc. Campionat 
Preferent. 

A les onze de la nit, 
a la Pla9a Major, sardanes per la 
cobla MONTGRINS. 

Durant els dies de la Festa Major, 
podran visitar-se les següents 
exposicions: 

Palau de l'Abadia 
L'ENSE.NY AMENT A SANT 
JOAN ELS DARRERS CENT 
ANYS. (De 12 a 2 del maú i de 5 
a dos quarts de 9 de la tarda). 
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A dos quarts de dotze de la nit, 
a l'envelat, concert i ball amb 
l'orquestradeJANIOMARTI.iel 
conjunt ROLLS. 

12sETEMBRE 
DILLUNS 

A les nou del matí, 
tirada social al plat. 

A un quart d'una de la tarda, 
sardanes per la cobla MONT
GRINS a l'avinguda del Comte 
Guifré, carrer de Ramon d'Urg i 
pla9a d 'Anselm Clavé. 

A les cinc de la tarda, 
a l'envelat, concert per l'orques
tra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. 

Tot seguit, sardanes al Passeig per 
les cobles MONTGRINS i la 
PRINCIPAL DE LA BISBAL. 

A les sis de la tarda, 
alCampMunicipald'Esports,par
tit amistós de futbol. 

A dos quarts de deu del vespre, 
els Pabordes, acompanyats del 
delegat de l 'Autoritat, i precedits 
per la cobla FOMENT DE LA 
SARDANA, aniran a buscar les 
Pabordesses als respectius domi
cilis i es dirigiran a la Pla9a Major, 
on dansaran el Ball deis Pabordes. 
A continuació, bailada de sardanes 
a la mateixa pla9a per la cobla 
FOMENT DE LA SARDANA. 

A les dotze de la nit, 
gran ball a l'envelat amb 

A les oficines del C.I.T. 
FOTOGRAFIES IESCRITS DEL 
MESTRE RAMON SERRAT, en 
commemoració dels 50 anys de la 
seva mort. Col-lecció de Jordi 
Arrey i Farrés. Patrocinada pel 
C.I.T. i l'Agrupació Sardanista. 
Ambla col-laboració del Sr. Josep 
M!. Domenech, de Terrassa 

l'orquestra LA PRINCIPAL DE 
LA BISBAL i el grup MONTE
CARLO. 

A la marinada, 
diana florejada amb el grup LA 
SINFOROSA. 
Seguidament,Ball del pijamaamb 
el. grup MONTECARLO. 

13 SETEMBRE 
DIMARTS 

A les onze del maú, 
sardanes distribuYdes per les pla
ces i carrers segons costum; les 
interpretaran les cobles COSTA 
BRAVA i MONTGRINS. En aca
bar, a Sant Pol, concert 
d'homenatge a Ramon Serrat en el 
50e aniversari de la seva mort. 

A les cinc de la tarda, 
TORNABODA a la Font del Co
vilar, on la cobla MONTGRINS 
tocara sardanes. 

Cap al tard, davant del Camp Mu
nicipal d'Esports, formació de la 
corrua que, precedida de la cobla, 
es dirigira a la Pla9a Major, on es 
ballara la Sardana Llarga. Tot se
guit, castell de focs artificials a les 
Cinc Fonts. 

A dos quarts d'onze de la nit, 
sardanes al Passeig per la cobla 
MONTGRINS. 

A les dotze de la nit, 
ball al' envelat ambles orquestres 
COSTA BRAVA i el conjunt 
DRACMÁGIC. 

El dia 11 de setembre, lliurament 
d 'obsequis commemoratius als 
balladors del BALL DELS 
PABORDES, per part del 
matrimoni Josep Burniol i 
Francesca Gelabert. 



Edició d'aquest programa, 
Ajuntament de la Baronal Vila 
de Sant Joan de les Abadesses 

G uió i redacció, 
Eusebi Puigdemunt i Puig 
Enrie Sunyer i Creixans 
Ángels Grabulosa Rodríguez 

A graim a totes les entitats i 
persones que desinteressadament 
han facilitat material escrit i 
grafic així com informació oral, 
que ha fet possible la realització 
d'aquest estudi. 

Disseny tipografic, 
Jordi Canelles 

Impremta Baronal 
Sant Joan de les Abadesses 
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