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CINQUANTA ANYS 
DE L'INSTITUT-ESCOLA 

Cinquanta anys de distancia per parlar d'una institució educativa, permeten una perspec
tiva privilegiada. Donen primerament la seguretat que l 'lnstitut-Escola és entranyablement 
recordat al cap de mig segle . En segon lloc, els cinquanta anys han cobert de la mateixa 
neu els caps deis professors i alumnes i els han igualat en aquest record, petits i grans. 
Finalment. mig segle és un període que, a la velocitat actual deis temps, permet fer la 
situació historica d'una institució i fins aventurar-se a recollir-ne libres per entrella¡yar-les 
amb les del present per somiar un futur millar de la nostra escala. 

Des d'aquesta perspectiva privilegiada. •Perspectiva Escolar• ha pogut ter aquest número 
veritablement extraordinari, de record i valoració d"allo que fou l'lnstitut-Escola i model 
1 esperanc;a d'allo que pot ser en un encara sense recanc;a. 

Amb clnquanta anys de perspectiva. alumnes petits i grans, professors i model educatiu 
han pogut ser recordats i valorats i situats polít icament i pedagogicament. El primer lns
titut de Catalunya que volgué ser unitat amb l'escola. Que forma dins i fora de les seves 
parets nois i noies. que preferí formar-los humanament a instruir-los secament. Que apli
ca la renovació pedagogica a l'ensenyament mitja, un ensenyament que ja fou viscut com 
un tronc únic i unificador del treball inteHectual, artístic, manual. i unificador especial
ment en la solidaritat de nois i noies i professors en el treball al servei de la propia loo· 
mació i de la formació de Catalunya alhora. 

A l'lnstitut-Escola li pervingué el goig i la pena de compartir amb la institució que !'engen
dra políticament. la primera Generalitat d'aquest segle, el fulgor i la mort. El seu record 
ens empeny ara. en aquest nou període de Generalitat estatutaria, ens empeny a ter el 
model de reconstrucció de I'Escola de Catalunya. Recoll int, com llavors es féu, el treball 
ja fet de renovació pedagogica, i confiant en les persones que hi han treballat i hi treballen. 
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LES FONTS 1 EL MARC 

DE L'INSTITUT-ESCOLA 
per Marta Mata 

El 9 d'octubre de 1931 un decret signat pe! president de la República Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres i pel Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts, Marcel
lí Domingo i Sanjuán, facultava la Generalitat de Catalunya per organitzar, amb 
caracter d'assaig pedagogic, un Institut-Escola «d'acord amb les necessitats i 
característiques especials de la regió catalana>>. 

El 26 d'octubre del mateix any un altre decret, de la Generalitat de Catalu
nya, creava l'Institut-Escola i li donava per casa l'antic Palau del Governador 
del Pare de la Ciutadella. 

El 3 de febrer de 1932, l'lnstitut-Escola acollia els seus primers alumnes. 
El gener de 1939 l'Institut-Escola tancava les seves portes. Set anys. 

Aquestes dates i aquests noms són prou 
significatius els uns i els altres en la his
toria de la nostra autonomía, pero no po
drien, ells sols, explicar la rara perfecció 
assolida per l'Institut-Escola des de la se
va incipiencia a la meitat d'un curs, fins 
al seu acabament a la meitat d'un altre 
curs, en el caient de la guerra civil; en
cara no set anys d'obra ben feta... Ni 
podrien justificar aquest record inesbor
rable i aquesta esperanc;a irrenunciable. 

Arrels molt profundes i dilatades en el 
temps i en l'espai han d'explicar-nos el 
que i el coro d'aquella institució modelica 
i permetre'ns projectar la seva incidencia 
en el futur de l'ensenyament a Catalunya. 

Una d'aquestes arrels té dates i grans 
noms en el context del que en podem a.no
menar «l'altra Espanya>>: les dates i els 
noms de la «Institución Libre de Enseñan
za>>. L'altra de les arrels, escampada i in
destriable del substrat social de Catalunya 
forma part de la seva geología humana: 
el Mov1ment de Renovació Pedagogica. 
I després hi ha la consideració d'aquell 
«moment polític>>, del 1931 a 1939, als tres 

nivells: de la II República Espanyola, la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 
Barcelona. Anem per parts. 

La Institución Libre de Enseñanza 

1868; setembre d'aquest any, és una data 
que cornenc;a el darrer ten; de segle pas
sat amb una esperanc;a: la d'una revolu
ció que podría canviar l'Espanya del 
menys iHustrat despotisme, l'Espanya de 
la Universitat tancada en l'obscurantisme, 
en «l'altra Espanya>>, l'Espanya que co
menc;a a tenir i relacionar formulacions 
filosofiques, polítiques, educatives. Sem
pre han comenc;at per formulacions en 
aquest centre artificiós d'un Estat artifi
cial, com tants, o tots, i encara no acon
segt!it, com pocs. 

Pero en aquesta decada del segle pas
sat, les concepcions i formulacions comen
cen a articular-se i a provocar una reac
ció que va dibuixant com a víctimes un 
conjunt de persones que la persecució 
ajuda a convertir en personalitats, i que 



El Pslsu del Governador, s ls Ciutsdel/e, on funcioneve 1'/nstitut-Esco/e 

enllaccn I'Església, la Universitat i la Po
lítica ... una altra, una altra, una altra ... 

Desmuntada ja l'esperan~a d'una ober
tura en I'Església, coro quedaría patent 
en el Concili Vatica, la Revolució de se
tambre de 1868 canalitza l'esperan<;a cap a 
la vida política i universitaria. 

Els canvis se succeeixen; dinasties, re
giros, governs, rectorats, decrets... i la 
guerra carlina com a teló de fons. Els 
nostres personatges van perdent la vida, 
com Sanz del Río, el rectoral i la vida, 
com Castro, les oportunitats polítiques, 
com els presidents de la República, i final
ment el general Pavía entra a cavall al 
Congrés de Diputats; gener de 1874. Des
prés, un any de tempteigs; la restauració 
de la vella dinastía en la figura d'un rei 
jove, Alfons XII, i el 31 de desembre el 
nomcnament de Cánovas del Castillo com 
a figura contemporitzadora; encara una 
esperan~a. 

Comen~a el debat de la nova Constitu
ció; i a mesura que el debat avan~a l'es
peran~a es dilueix. Espanya es recons-

trueix damunt els fonaments de sempre; 
no queda ni una petita obertura per a l'al
tra Espanya. L'esperan~a encesa el se
tembre de 1868 és apagada; queda una 
llumeta ... Queden uns homes que l'adver
sitat ha fet créixer i ha ajuntat: tenen ja 
una primera fornada de deixebles univer
sitaris que seran també fundadors. Fran
cisco Giner, el primer d'ells, escriu amb 
la seva propia ma les bases de la Institu
ción Libre de Enseñanza; decididament la 
declara aliena a qualsevol comunió reli
giosa, escoJa filosofica, partit polític ... no
més la llibertat i la ciencia són els objec
tius; I'Ensenyan<;a sera l'instrument. 

E 31 de maig de 1876, encara no vuit 
anys després de la revolució de setembre, 
una tira d'ex-ministres, d'ex-catedratics, 
algun ex-president, algun aristócrata i fins 
qualque general signen el document fun
dacional, i la Institució comen~a la seva 
singular singladura: la revolucíó no des 
de dalt, del govern, ni des de baix, del po
ble, sinó des de l'ensenyament... pero l'en
senyament des de la ciencia. Comen~a en 
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4 el pinacle de l'ensenyament: l'especulació 
científica o filosofica que li esta vedada a 
la Universitat; comen~a la formació de 
grans personalitats, que apoca poc aniran 
ocupant ara una catedra en una universi
tat o allra, en una escota superior, ara un 
despatx de segon ordre al Ministeri ... 

La serietat del treball fet al marge de 
la Universitat i aviat amb els estudiants 
univcrsitaris de la Residencia, la honeste
dat, l'austeritat o'aquell conjunt d'homes 
que convertien la formació de la persona
litat, de les personalitats, en la ciencia i 
l'art més acabats, la Institució en con
junt, són un repte que ni la decadent Uni
versitat espanyola ni la podrida adminis
tració pública no podien acceptar: hi per
drien en la comparació; hi perdrien tam
bé si destruien la Institución. De mica en 
mica n'anaven acceptant iniciatives: Jun
ta de Ampliación de Estudios, 1907, Resi
dencia de Estudiantes, 1910, Residencia de 
Señoritas, 1915, Instituto-Escuela, 1918 ... 

Després vindrá la II República i els bo
rnes i les concepcions de la Institución 
seran reconeguts i fins a cert punt triom
faran. Després vindra la guerra, i la llume
ta de 1876, convertida en la gran torxa 
inteHectual i reformadora de l'ensenya
ment el 1931, es fondra en l'incendi de 
1936 i ja no la veurem reapareixer més 
que com un document historie. El 1976 
molts cognoms iHustres apareixeran en la 
commemoració del centenari, i fins una 
Fundació. Pero la gran obra de la ILE tin
dra més que una continu'itat institucio
nal, la contimütat de ser no sois punt de 
mira i orientació en la historia del pensa
mcnt i de la pedagogía a Espanya, sinó 
punt d'arrencada de quelcom que obre 
una lluita no resolta encara: l'etica públi
ca fent unitat amb la privada.' 

Des del punt de vista pedagogic, !'Insti
tuto Escuela 1918-1936 fou la realització 
cimera. Concebut per assajar un pla i una 
metodología de Batxillerat que no arriba 
a implantar-se mai a nivell general, fou 
realment J'assaig d'un ensenyament mitja, 
continuació del primari i amb una lliber
tat pedagógica que permetia superar la 
cotilla no sois de les assignatures tradi
cionals, minici~mcies cad usum delphini» 
que no tenien res a veure amb la psico
logía de l'adolescent i que havien perdut 
fins la logica científica en !'aventura de 
la rcducc'ió, sinó també evadir els trenca
colls tradicionals deis examens i la me
morí tzació. 

Durant tretze anys l'Instituto Escuela 
fou aventura solitaria en l'horitzó peda
gogic d'Espanya; aventura pensada des 
de dalt i solitaria, i en conseqüencia debil 
i en conseqüencia criticada. Pero aventu
ra molt superior al paisatge contempora
ni del batxillernt i enormement estimada 
pels qui la visqueren o conegueren de 
prop, entre ells algun professor com el 
doctor. Josep Estalella, o algun mestre 
com Alexandre Gali. Al cap de tretze anys, 
quan les possibilitats foren obertes a Ca
talunya per a fer un assaig d'ensenyament 
mitja propi, el model de l'Instituto-Escue
la va ser totalment valid; permetria una 
realització totalment propia. 

Abans d'acabar l'apartat dedicat a la ILE 
bé caldra que aventurero uns subratllats. 
La ILE ens apareix com la primera institu
ció de «l'altra Espanya>>, espanyola, pero 
de l'Espanya que encara no ha quallat. 
Un deis índexs d'aquesta altra hispanitat, 
será la voluntat de comprensió i el res
pecte seriós de Catalunya. La cosa no era 
senzilla per qui partia de la reforma de la 
Universitat Central i de concepcions teori
ques i etíques molt distanciarles de la rea
litat social i molt assumides personalment 
alhora; les converses entre Giner i Mara
gall són una mostra de la dificultat,' pero, 
per damunt de tot de la voluntat ... d'un 
costat i d'altre. L'Institut-Escola de la Ge
neralitat de Catalunya, que comen~a ac
ceptant un model i acaba recollint infants 
refugiats de l'altra Espanya, és més que 
una mostra, la demostració d'una possi
bilitat. 

El moviment de Renovació Pedagc)glca 
a Catalunya 

1868-1876, no és un període polític vis
cut de la mateixa manera des de Catalu
nya. Bé que comen~a amb l'actuació d'un 
general catala, el general Prim, i que té 
figures de catalans importants com la deis 
presidents Figueres i Pi i Margall o la de 
Laurea Figuerola, ministre, que com a ex
ministre sera fundador de la ILE, CataJu
nya viu un procés d'industrialització a part 
del procés productiu de la resta d'Espa
nya, procés que fara la seva primera de
mostració el 1888 quan un Ajuntament de 
Barcelona és capa~ de construir un Are 
de Triomf amb el mateix maó amb que 
es construeixen les fabriques i de conver
tir el recinte militar de la Ciutadella en 



campus d'exposició, pare ciutada final
meo!. 

Aquest procés d'industrialització, no ben 
tractat pel govem central, afavoreix d'una 
banda l'aparició d'una classe obrera i 
llocs de treball no sois en la indústria sinó 
en el comer\< i en l'un cas i en l'altre la 
valoració de la formació personal com a 
eina de situació en el treball i en la lluita 
pel treball : Ateneus obrers/ Centres, Alían
ces, Societats, Foments, centenars d'insti
tucions de cultura del poble en realitat, 
cobreixen la geografia renovada de la Ca
talunya de finals de segle passat a l'ombra 
de les xemeneies, en els nusos de comuni
cació i comer\<; d'altra banda, el catalanis
me polític de dretes i esquerres més o 
menys unificat o diversificat enfront el go
vern central, coincideix en la valoració de 
la cultura en general encara que uns en 
veuen més la recuperació historica i lite
raria i altres més la construcció de futur. 
Quan el segle comenci, la valoració popu
lar de l'escola sera un fet i quan la prime
ra administració catalana, la de la Manco
munitat, comenci a funcionar, el fct po
pular tindra un primer vehicle públic.' 

La imatge i la construcció de la bona 
escoJa a Catalunya comenya, dones, per 
una doble base: la base popular -del 
món del treball sorgeixen els nostres pri
mers graos mestres, Alexandre Galí, Ar
tur Martorell, Pau Vila, Eladi Homs, les 
primeres institucions, I'Associació Protei:::
tora de l'Ensenyan\ra Catalana, I'Escola de 
Mestres de Joan Bardina- i la base del 
ncn més petit -les primeres escoles són 
primaries, la primera metodología apli
cada sistematicament és la Montessori al 
Parvulari ... de la Casa de Caritat al nivell 
social més baix. 

N'hem parlat moltes vegades. La Manco
munitat, del 14 al 23 sap construir damunt 
d'aquesta base el que pot construir, el 
que a Madrid no se'ls ha acudit de prohi
bir-Ji, potser perque ni pensaven que es 
pogués fer: les Escoles d'Estiu per a mes
tres, una revista pedagogica com els «Qua
derns d'Estudi», I'Escola i les Escoles del 
Treball, els Parvularis, l'lnstitut d'Estudis 
Catalans amb la seva Biblioteca, les· Bi
blioteques Populars i I'Escola de Biblio
tecaries; beques a l'estranger, savis estran
gers a Catalunya ... 

Els fonaments populars, personals, cien
tífics, culturals de !'escoJa, de la bona es
cola, són posats el 1923. 

El pati central de l'edifici 

No s'haura tocat encara la Universitat 
de Barcelona; ni el poble ni el catalanisme 
polític tenen encara ex-cateddttics i la Uni· 
versitat suspen els opositors inusitats com 
Eugeni d'Ors, i savis de veritat com Rubió 
jove tenco massa feina fora de la Univer
sitat. 

No s'haura tocat el Batxillerat; el Batxi
llerat té quatre únics bastions, un «Insti
tuto» a cada capital de província, imper· 
meables a un moviment popular o a l'ad
ministració catalana. Algú, pero, hi treba
lla amb aquella concepció de la cultura 
que les cultes viles catalanes, tradicionals 
i modernes com Vilafranca, poden perme
tre. Entre els proressors de l'Institut de 
Girona trobem un jove vilafranquí Jlicen
ciat en Física, Josep Estalella. 

Vist des de lluny, vist des d'una enciclo
pedia, Josep Estalella és un científic de 
cap a peus; vist de la vora, des de Vila
franca, des de l'Institut-Escola, és un ciu
tada conscient i home complet i. obert a 
tot el que és huma; sera dones, un gran 
mestre. A Madrid els vigies de la ILE el 
conegueren com a científic que treballa en 
l'ensenyament i l'any 1919 li oferiren una 
catedra a !'Instituto Escuela. Allí anira a 
treballar l'encuriosit Josep Estalella i s'hi 
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6 quedara fins el 1921, quan circumstancies 
familiars !'obligaran a retornar a Catalu
nya i treballar a l'Institut de Tarragona 
tots els anys de la Dictadura de Primo de 
Rivera. 

Són uns anys, del 23 al 30, que fan cau
re fulles seques o massa tendres arreu, a 
Barcelona com a Madrid, que fan estimar 
més a fons allo que perilla o que s'ha per
dut i que permetran que el 31, la Repú
blica sigui un marc únic de reforma de 
l'ensenyament arreu d'Espanya, d'un cert 
llenguatge comú en aquest camp entre Bar
celona i Madrid, i de realització d'una 
petita obra mestra d'aquest llenguatge en 
l'Institut-Escola de la Generalitat. 

Potser abans d'esmentar el «rnoment 
polític» del 31, caldra que remarquem 
coro l'Institut-Escola, a més de ser punt 
de contacte entre el moviment ascendent 
de la Renovació Pedagogica catalana, del 
poble i del parvulari a la Universitat, i el 
descendent de la ILE, de la Universitat a 
l'escola, és un punt de contacte entre els 
models d'etica personal i pública que do
naren vida a l'u i l'altre moviment. I fins 
que en aquest contacte personal el Movi
ment de Renovació Pedagogica Catalana 
hi posa una mena de granet de sal medi
terrania, propia dels mestres catalans i 
que no sabría com definir, si no fos que 
un dia Alexandre Galí li dona just el mot 
corres ponen t. 

Estiwem mirant uns textos de John De
wey i aparegué el retrat d'aquest pedagog 
de la Universitat de Xicago s amb el som
riure emergint d'una pila de nens que gai
rebé el masegaven: - Mira-te'! que ucaio» 
-em digué el senyor Galí, amb el mateix 
somriure que Dewey, que amaga púdica
ment als fills pedagogics, pero mostdl als 
que ens consideravem néts, com ara jo 
mateixa, i que prodiga als besnéts. 

«Caio» • és el mot, i que em perdonin els 
puristes. «Caios» i <<caies>> han estat i són 
els bons mestres catalans; han sabut po
sar no sois aquell gra de sal de la curio
sita!, sinó el bri de l'estetica, !'espuma 
d'alegria, el toe d'ironia, al cim de la con
junció de ciencia i etica que defineix 
arreu la personalitat del mestre. Ciencia 
i etica que definiren les personalitats de 
l'ILE... potser una mica massa serioses, 
potser una mica massa tristes, com sota 
el pes d'un fet advers, gairebé atraient-lo. 

«Caios» i «caies», com a bons mestres 
catalans, cada un a la seva manera, foren 
els que construlren l'Institut-Escola. Al-

guns, com Angeleta Ferrer,' portaven tot 
el que e l moviment pedagogic catala podía 
donar de si; altres, com Josep Estalella i 
Graells • hi porta ven tot el que podía do
nar el moviment cultural catala. 1 només 
he esmentat les dues figures senyeres per 
a mi, de I'Institut-Escola; pero totes les 
que puc recordar, des del senyor Calvo de 
la impremta i <<la Violeta de Clavé» fins 
al senyor Rodó de matematiques, que feia 
exhibició de sumes grandaria pissarra a 
petició nostra, passant per Enrie Bagué i 
els seus encarrecs de conferencia a confe
renciants d'onze anys, tots, tots, tcnen 
aquest denominador comú de mestres tra
dult irrevocablement en esperó d'alegre 
responsabilitat per als deixebles. 

1931 -32·34-36·39 

1 anem finalment al «moment polític» 
que emmarca la vida de I'Institut-Escola, 
moment que cal tocar als tres nivells: Go
vern de Madrid, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona. 

A Madrid, el Govern de la República co
mcn~a a fer la reforma' de l'escola se
gons els somnis i amb les persones de 
la ILE. Es construeixen escoles, s'allarga 
la carrera del Magisteri, es paga bé els 
mestres; e l Ministeri es converteix en una 
<<Misión pedagogica>> ell mateix. Hi haura 
dificultats polítiques només concebibles 
a Espanya; per exemplc, quan guanyen las 
dretes en les eleccions de 1933 se supri
meix la coeducació nois-noies a les esco
les. També aquesta data del 33 havia de 
ser perillosa per a 1'1-E, quan a Madrid 
volguercn treure'l de la competencia de la 
Ponencia de Cultura i posar-lo sota la del 
Consejo Regional. Pero fins amb tots 
aquests trencacolls els cinc anys de la 
II República són els primers anys de ve
ritable sistema educatiu obligatori a Es· 
panya després de gairebé cent anys d'im
plantació. 

A Catalunya, amb la base del moviment 
pedagogic s'havia aspirat i amb tola la 
raó, a governar tota l'escola; així es veu 
en el text de I'Estatut de Núria el 1931; 
pero no hi ha prou fon;a per a mantenir
ho i l'Estatut de 1932 no ho ha pogut acon
seguir de Madrid. La Generalitat pot optar 
entre fer el propi sistema educatiu al cos
tat de !'estatal, o influir en !'estatal i no 
crear dualitat d'escola pública. Opta per 
la segona via i a aquesta opció respon el 



Ls pods deis srbres del Psrc dóns sls nois infinitst de temes d'estudi 

Patronal mixt de la Universitat Autono· 
ma de Barcelona, i els considerats oficial· 
ment assaigs de l'Escola Normal de la 
Generalitat amb professorat mixt, i el de 
1'1-E, amb professorat mixt, també. 

Al Parlament catala ningú no diu altra 
cosa; si s'hi critica l'Institut-Escola és 
perque algú de la dreta el considera poc 
eficac;, «que els nois es mocaran amb les 
orelles»; pero després deis fets d'octubre 
del 34 la mateixa dreta catalana defensa 
discretament l'Institut-Escola de la concu
pisdmcia centralista. 

L'Ajuntament de Barcelona, que tenia 
una política de construcció de petites es
coles municipals model, des de 1914, com 
la de Bosc codirigida per Rosa Sensat, 
primera creada aquell any, el 1931 adopta 
la política deis grans Grups Escolars del 
Patronal Escolar;'0 escoJa i mestres de 
l'escalafó estatal pagats per l'Estat pero 
escollits i ajudats amb mitjans pedagO
gics i economics per l'Ajuntament. Aquest 
és precisament el tipus d'escola que fa la 
seva part d'escola primaria a l'Institut-

EscoJa. Aquesta és !'escoJa que en el mo
ment de passar-hi Rosa Sensat, quan dei
xa I'escola de Bosc pel Grup Escolar Mila 
i Fontanals, defineix:" 

«Una escoJa així, es trobi en el medi en 
que es trobi, rural o ciutada, pot estar a 
l'abast de tothom que sentí anhels de re
novació i tingui la for~ de voluntat neces
saria per a remoure els obstacles que tro
bien el camí. Per aixo I'hem feta coneixer. 
Potser també per recordar aquí que aques
ta institució ha estat la primera, amb ca
racter oficial a Barcelona, que ha treba
Jlat sota el signe de les idees renovadores. 
Arriba a reunir més deis quinze punts que 
!'Oficina Internacional de les Escoles No
ves de Ginebra exigeix per a la seva ins
cripció. 

»Aquesta escoJa ja no és la meva. Pero 
cada dia ens porta un nou afany. Treba
llem ara amb un altre interes, amb altres 
proposits i anhels, pero amb els mateixos 
fervors i ideals. El problema escolar ha 
passat a una segona fase: la de transfor
mació de totes les escoles. Tots els estats 
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8 del món s'ho plantegen en aquests mo
ments: com renovar l'escola pública? 
¿Com hi farem penetrar el nou esperit i 
les noves normes? Nosaltres portem, des
graciadament, un retard considerable. La 
nostra posició no pot ser la d'aquells es
tats que se senten conservadors davant 
de !'empenta de les noves idees, perque 
temen destruir els valors d'una escola per
fectament estructurada i definida. Nosal
tres ens trobem en ple període construc
tiu, en els mornents de crear el que enca
ra no tenirn. S'han de fer escoles per a 
tots i s'han de fer, sobretot, bones esco
les. Potser importa menys el nombre que 
la qualitat. 

»Ens trobem enfront d'un fet optimista. 
.es J'acolliment i difusió que les idees de 
l'educació nova han tingut entre els mes
tres. Una selecció d'ells propugna la seva 
immediata implantació. Alguns, potser sen
se un coneixement profund de metodes i 
tecniques determinarles, ja ho han fet. 
Aquesta impaciencia és molt natural i 
molt laudable. Pero permeteu-nos unes pa
raules de reserva. 

»Hem dit que ens trobavem en pie pe
ríode constructiu. L'escola espanyola en
cara és un caos. Hem d'estructurar-ho tot, 
hcm de definir el que volem que sigui !'es
cola segons un ideal nacional; hcm d'aspi
rar a uns resultats. ¿No pot contribuir un 
esnobisme precipitat a acccntuar la con
fusió i a pertorbar la marxa normal del 
magne període organitzador que comen
~a? Vcig una distancia tan gran entre la 
reforma radical que implica l'adopció deis 

l. Unitat etica que és una de les caracte
rístiques deis homes com Pablo Iglesias, que 
tres anys després, el 1879, fundaren el primer 
partit obrer d'Espanya. ILE i PSOE tingue
ren, sobretot a les primeres decadcs del nos
trc seglc, persones i designis educatius comuns 
que fructificaren en la 11 República. 

2. Vicente Cacho Viu, historiador de la ILE, 
en la seva gran obra publicada a Rialp el 1962, 
cns parla d'aquest interes en un articlc de la 
misceHania del centenari de la ILE, el 1976, 
d'Editorial Technos. Transcric: 

«He conegut a don Francisco Giner de los 
Ríos -llegeixo una carta escrita per Maragall 
el 4 de gener de 1898- que ha vingut aquí a 
passar aquestes vacacions amb la talcia d'as-

nous principis i l'estat evolutiu de la nos
tra escola, que cree que no es pot salvar 
d'un salt. El "Natura non facit saltus" de 
la Biología és la llei que es dóna també 
amb constancia en l'ordre de les traos
formacions socials. L'evolució hi determi
na unes fases, i )'actual per a nosaltres no 
és la de destruir una escola estabilitzada, 
que no tenim, sinó la de construir pcr ar
ribar a un moment de plenitud que prepa
ri l'entrada franca i segura a les n')stres 
escoles deis principis d'una nova educació 
adaptats al que la nostra realitat pugui 
donar de si. Aquestes reflexions ens por
teo a pensar que s'han d'asseoyalar unes 
etapes en el nostre camí i una prelació en 
els esfor~os, així com a prevenir contra el 
perill de desviar-se en aquests moments 
tan plens d'esperances per al futur de la 
nostra escota pública». 

He d'acabar de dibuixar aquestes fonts 
i aquest marc historie, pedagogic i polí
tic de l'Institut-Escola, un marc que pot
ser se me n'ha anal una mica massa cap 
al quadre, dient precisament que aquella 
rara perfecció que atribuíem al nostre 
lnstitut-Escola té també la virtut rara i 
paradoxal.. . i «Caia•, diguern-ho ciar i se
guint el símil naturalista de Rosa Sensat, 
de ser una planta pedagogica totalment 
diferenciada, pero amb les arrels ben cn
dinsades en decades de treball, i les fulles 
ben obertes a !'aire i el sol del temps, 
fent una mcravcllosa unitat ecologica. 

Només manca que la llavor es demostri 
fecunda; potser el que cal és que les ar
rels unifiquin l'extracció deis estrats vells 
i nous i la facin granar a l'aire i el sol 
d'aquests anys vuitanta. 

sabentar-se del moviment catalit. No sé si se 
n'ha anat gaire assabentat, pero és un homc 
molt simp~tic i menys solemne del que jo 
m'afigurava. Va ésscr a casa i em va fer mol

. tes preguntes sobre el "movimiento filosófico 
y religioso de Catalunya". Li vaig dir que no 
hi havia res d'aixo, com és un fet. -¿Qué en
tienden ustedes por nación catalana? -Ja veu
ra... no ho sabem gaire de fix ... una pila de 
coses•. 

3. cClassc obrera• és la terminología ja em
prada per aquests ateneus des de la fundació 
del primer el 1861, l'Ateneu Catala de la Clas
se Obrera, que seria tancat precisament arran 
del cop d'Estat de Pavía el 1874. D'altres, com 
J'Ateneu Igualad! de la Classe Obrera arriba
ríen fins el 1939. 



4. L'Escola Moderna de Ferrer i Guardia 
~s coinciden! en el temps i en alguns deis 
suposits amb part d'aquest procés. En altres 
suposits no, i aixo fou causa de la repressió 
violenta d'una realitat més o menys valorada 
a Catalunya, i de la seva perdua per a la nos
tra historia educativa. 

S. Des del punt de vista de la pedagogía 
catalana, la Universitat de Chicago caldra que 
sigui estudiada algun dia: Eladi Homs hi tro· 
ba el model d'escola d'Estiu el 1910; I'escola 
de la Generalitat deis trenta accepta els plan
teigs de John Dewey, i els textos d'aprenen
tatge de la lectura orientats pel seu professor 
W. S. Gray han estat basics en el planteig 
d'aquesta didactica a «Rosa Sensata. 

6. El Diccionari Alcover-Moll inventaria els 
mots «Caio-caia• amb una definició i arrel sem
blants a les de •gai-gaia», que també es tro
ben al Fabra. Pero puc donar fe que el senyor 
Galí digué «caio>>. 

7. Angeleta Ferrer és néta d'Angela Valles, 
professora d'Escola Normal, i és filia de Rosa 
Sensat, una de les primeres mestres renova
dores a Catalunya. Ana ja a I'Escola del Bosc, 
convisqué amb els mestres de les Escoles 
d'Estiu i deis Estudis Normals i treballa a 
Blanquerna amb Alexandre Galí abans d'inau
gurar I'Institut-Escola. 

8. Hi ha una petita circumstancia personal, 
potser no tan petita, a remarcar: la trobada 
de Josep Estalella i Alexandre GaU. 

Durant cls anys de la dictadura de Primo 
de Rivera, Estalella fara sovint el viatge en 
ferrocarril entre Tarragona, on trcballava, i 
Vilafranca, on vivía la família. 

Alexandre Galí féu el viatge Barcelona-Tar
ragona pe! mateix mitja, els anys que la seva 
muller, Josepa Herrera, inspectora d'ensenyan
;a primaria, fou cdiscretament» éastigada pe! 
govern del Directori, que no podia castigar 
el marit, no funcionan. 

Sabcm que algunes vegades coincidiren en 
el viatge o !'estada a Tarragona. No tenim 
constancia del que passa en les trobades, pero 
segur que forcn profitoses. 

9. Potser més que parlar de «reforma• cal-

Els nois pesquen 'espinosos11 al riu Comtal 

dría parlar de «formació» del sistema educa
tiu que fins llavors existía com a tal sistema 
només en el paper, i en la rea!itat era una 
veritable desfcrra fins abans de ser ferrada. 

10. Manuel Ainaud és qui hi ha al darrera 
d'aquesta decisió. En aquel! moment Alexan
dre Galí no hi estigué d'acord, pero l'any 1967, 
tot preparan! la conferencia que dedica a Ma
nuel Ainaud a l'Escola d'Estiu «Artur Marto
rell», em digué que •segurament Ainaud tam
bé tingué la seva part de raó». 

ll. SENSAT, Rosa, Vers una nova escota, Ed. 
Proa, Barcelona 1978. Traducció del llibre pu
blicat en castella l'aoy 1931. 
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L 'INSTITUT-ESCO LA 

DELA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

ENEL 
PARC DE LA CIUTADELLA 

per Angeleta Ferrer i Sensat 

Fa cinquanta anys, i em sembla que 
succeeix ara mateix. l!s coro si ho estigués 
veient ... 

Soro al Palau del Governador, al Pare 
de la Ciutadella. l!s un dia fred de febrer, 
no gaire lluminós, car el pare és humit, 
amb una lleugera boirina ... Són dos quarts 
de nou del matí del dimecres 3 de febrer 
de l'any 1932... 

Hem entrat al pare perla porta de baix, 
vora l'Estació de Franc;a; hem passat sota 
el monument al 1General Prim i, deixant 
dos cotxes vermells de bombers aturats, 
pel caminet ent re la Capella de la Ciuta
della i el Palau del Governador, arribem 
a la placeta davant del Parlament on, so
bre l'estany, hi ha el «Desconsol» de Lli
mona. 

La pesant porta de fusta del Palau del 
Govemador és oberta de bat a bat i la 
travessem trepitjant sobre les lloses du
res del llindar. Deixem a !'esquerra l'es
cala de pedra i desemboquem a un pati 
central encimentat, gris i fred coro el d'una 
caserna ... Aixecant els ulls veicm que el 
volta per tres costats una galería amb 
barana de ferro forjat que el fa visible a 
vol d'ocell, des de totes les dependencies 
de I'edifici. Coro que el pati és gran, el cel 
blau el fa lluminós. Pel cantó de migdia 
la terrassa del primer pis queda limitada 
per la taca de verdor de l'arbreda del pare. 
Són mimoses ufanes que floriran aviat ... 
Malgrat la seva severitat, se'ns fa amable, 
de bell antuvi, aquell pati i tot l'edifici, i 
el seu entom respira calma i benestar i 
evoca moments histories. 

El pati és ple de gent i de criatures que 
vénen amb els seus pares. El doctor Esta-

leila, agut de gest i de mirada, parla amb 
els grans i amb els nens volent fer-ne la 
coneixenc;a. Nosaltres, els que hi hem de 
conviure, també la fem. Al fons, en un 
racó, formats, ens contemplen uns quants 
bombers que han de compartir l'edifici 
amb nosaltres. Veiem les sales de baix que 
donen al pati i després pugem tots al pri
mer pis on hi ha altres dependencies pre
pararles amb el mobiliari de treball per 
allotjar els nois. 

Tothom porta a la cara l'emoció de la 
primera trobada i un interrogant en la 
m irada. De fet ens desconeixem, i tots, una 
mica indecisos, observem i ens referim a 
la figura central d'aquest conjunt. Fa pocs 
dies aquest personatge l'havíem conegut 
en sessions preparatories a la Universitat. 
Fórem cridats a unes conferencies i a uns 
dihlegs sobre ensenyament secundari per 
a establir les normes i els principis deis 
nous conceptes de formació deis joves ado
lescents; converses amb el doctor Estalella 
i els professors numeraris d'l nstitut de 
Segon Ensenyament que formarien l'equip 
de treball rector de la nova obra i amb 
els companys joves acabats de sortir de 
la Universitat, els quals aniríem a apren
dre, al seu costat, les noves maneres de 
fer i actuar. 

Als joves ens havien proposat els degans 
de les facultats, els quals havia consultat 
el doctor Estalella i Ji havien donat !listes 
amb els noms de la joventut universitaria 
que podría dedicar-se al professorat i l'e
ducació de la nova Catalunya que s'estruc
turaria. El doctor Estalella havia tingut 
mantes intervencions i converses pedagO
giques on, a més de fer-hi in tervenir els 



Els nois estudien, des de Montjuic, el delta del Llobregat 

joves per copsar quin concepte tenien de 
la formació deis nois, hi assistien assídua
ment catedratics universitaris, molts d'ells 
consellers en el Consell de Cultura de la 
Generalitat i que estaven fortament inte
ressats en aquesta empresa de reforma del 
segon ensenyament a Catalunya. 

La Generalitat iniciava la seva gestió 
educativa amb la creació d'un Institut, que 
era el grau d'ensenyament que més neces
sitava la reforma, car l'Escola Primaria en 
mans del Patronat Escolar de l'Ajuntament 
i la Universitat Autónoma feia temps que 
havia trencat els vells motllos que les re
gien i caminaven ja amb unes bases més 
fermes i estructurarles, més modernes, 
més europees. 

En aquests primers contactes, nosaltres 
havíem quedat impressionats de la magna 
figura d'aquell borne al qual la Generali
tat li encarregava l'estructuració i l'esde
venidor del primer centre educatiu que 
creava. El Govern Central ho havia auto
ritzat; donava a la Generalitat llibertat 
per a crear un centre que respongués als 

ideals de formació educativa deis .nois i 
noies de la nostra terra a l'ensems que 
formés els mestres per a continuar aques
ta obra i estendre-la arreu de Catalunya. 
Era el comen!;ament de tot un procés que 
s'havia d'assolir de mica en mica, car en 
aquells primers moments no tenia ni pos
sibilitats materials ni gent preparada per 
a portar-lo a terme d'una manera massiva. 

El nom del doctor Estalella, professor 
molt conegut a Catalunya, l'havia sugge
rit també la «Junta de Ampliación de Es
tudioS>> de Madrid com el d'un catala que 
no tan sois coneixia el funcionament de 
l'«<nstituto-Escuela» de Madrid, sinó que 
n'havia estat el seu delegat durant dos 
anys en el moment de la seva creació. 

A la gent jove ens emocionava i restavem 
perplexos davant de la realitat; estavem 
en la iniciació d'una obra, teníem una cer
ta por i sentíem la responsabilitat de l'en
carrec que se'ns feia. Havíem format del 
doctor Estalella, en aquells primers cort
tactes, un concepte d'home molt destacat, 
de cultura extensíssima, amb una gran 
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12 simpatía i forc;:a de captació que es dona
ría a l'obra en un idealisroe suprem; pero 
que, tot i comprenent-les, no admetria 
fluixcses ni defallences en el lliurament a 
l'obra que comen.;:ava, per part de tots 
els que amb ell coHaboressin i que inci
tava a seguir-lo en el seu entusiasme i fe 
en el triomf del que ell es proposava. Ha
víem de donar la vida i el pensament des 
d'aqucll moment a l'Institut-Escola i a 
Catalunya. Sentíem dintre nosaltres tot el 
pes de la rcsponsabilitat en l'afer que em
preníem tots junts i en el pacte de servei 
que adquiríem amb la Generalitat i amb 
el país. No cns coneixíem; pero teníem el 
convenciment que esHtvem tots units per 
un mateix compromís i que no podíem és
ser febles i indiferents als esfor~os i a 
les esperances del Govern de Catalunya. 
Teníero realment molta por, a l'ensems 
que sentíero dintre nostre la vibració de 
la iHusió, J'esperan.;:a i el desig de fer-ho 
bé i rceixir en els nostres proposits. 

Ens midwem el doctor Estalella que re
bia els infants que aquell dia acudien a la 
nova escoJa ... Eren petits; de 8 a 11 anys 
els del grup escolar annex i d'11 i 12 els 
que comen~arien els estudis secundaris. 
I no eren gaires. S'havia obert la matrícu
la, anunciada arnb un cartell molt adequat 
que es fixa a les parets deis edificis del 
Govcrn, Centres de Cultura i Ensenyament 
i en aparadors de rnagatzems. Tot anava 
de pressa; la Generalitat es constituí per 
l'abril del 1931 i al cap de pocs mesos ja 
comen.;:aven a funcionar els seus dos pri
mcrs Centres d'Ensenyament: l'Escola 
Normal i l'Institut-Escola de la Genera
litat. 

S'havia fet una primera classificació deis 
nois i els agruparem, de moment, per edat 
en dos grups d'una trentena de nois cadas
cun. Ocuparen dues aules del primer pis, 
ja prepararles amb el mobiliari escolar 
- tauletes índividuals i cadires amb seient 
de boga. Els petíts, d'escola primaria, res
taren a baix, a les sales que s'obrien al 
pati central. Uns armaris llargs i no gaire 
alts, guardarien el material escolar i sos
tindrien en el seu pla superior objectes 
d'ornament i de treball; gerros amb flors, 
branques collides del pare, objectes d'es
tudi, pedres, fruits, petxines, etc., o realit
zacions deis nois. 

Les parets, de moment nues i poc car
regades, s'anirien omplint d'estampes i 
reproduccions d'obres d'art a mida que 
fos ncccssari. 

En aquestes dependencies, ciares i llu
minoses unes, més fosques les altres, els 
alumnes -nois i noies- (la coeducació 
no s'estilava en aquells rooments) ocupa
ren lliurement els llocs. Simplement, sen
se cap preambul, comen~a la feina. El doc
tor Estalella els parla arob naturalitat i 
senzillesa. Els digué que prenien posses
sió del que seria casa seva des d'aquell 
moment, que tot aquell entorn s'havia pre
parat perque els nois de Barcelona esde
vinguessin en la seva formació, en els seus 
treballs i manifestacions, uns ciutadans 
forts, dignes i modelics en el seu compor· 
tament i el seu valer; que ells eren els 
primers que ocupaven com alumnes d'un 
centre d'ensenyament aquell edífici i que 
podrien moure's i usar de tot el que tc
nien a l'abast, lliurement; pero que pen
sessin que quan ells sortissin, altres nois 
ocuparien e l seu lloc i havien de trobar-lo 
net, ordenat i apte per al treball tal coro 
estava ara per a ells. Per tant, l'havien de 
tractar amb respecte, estimar-se'! coro a 
cosa propia, pero perdurable a través del 
temps. Que tindrien allo que els calgués 
per a les seves activitats, pero que tots els 
que convivícm en aquella casa érem res
ponsables de tot el que la Generalitat cns 
posava a l'abast pcr a la seva formació. 
Que des d'aquclls moments constituiem un 
nucli huma, una corporació d'estudiants i 
professors, coro una gran família, units 
per !'amista! i l'cstimació i que teníem 
llibertat d'acció scmpre que aquesta fos 
per a afermar la nostra convivencia i mi
llorar el camí emprcs per l'lnstitut-Esco
la. Que tots junts amb entusiasme, alegria 
i serietat havíem d'abocar-nos a fer de 
«casa nostra• un lloc de vida intensa, no 
pas flonja i facil, sinó dura i fatigosa de 
vegades, amb la iHusió d'aprendre a ven
cer les dificultats i assolir les satisfaccions 
d'haver contribuí't a millorar la nostra 
vida i el nostre poble. 

Recordo aquells primers dies de conei
xen.;:a mútua: els jocs a la terrassa on 
ens donavem les mans fent unes grans 
rotllanes; les primeres can.;:ons al so d'un 
piano i els primcrs passos de rítmica so
bre el terra colorit i lluent. 

La casa era plena de gent que observa
va, curiosament, els nostres moments: Ma
nuel Ainaud que hi tenia el grup escolar, 
els doctors Balcclls i Xirau, Pompeu Fa
bra, Francesc Martorell i el conseller Ven
tura Gassol en els comenc;aments sovinte
javen les visites i s'interessaven per nos-



altres. Ens els trobavem al pare davant la 
«Dama del Paraigua» o mentre apreníem 
els noms deis arbres o bé a les classes 
quan decoravem amb frisos de paper re
tallat, o al pati jugant a basquet o al Pas
seig del Born anant a Santa Maria del 
Mar. Els feia iHusió seguir el camí del 
primer centre d'ensenyament que creava 
la Generalitat. Era com la vigilfmcia del 
primer fill, com si volguessin comprovar 
si el criava bé la dida o volguessin sor
prendre la primera rialla de l'infant ... 

L'edificí on estavem allotjats no era pas 
un edifici adequat per a una escola mo
derna i d'avan<;ada. Un edifici del se
gle xvrn que havia estat l'estatge del go
vernador i formava part de la Ciutadella. 
Tipus de !'arquitectura militar d'aquella 
epoca, era un palau massís i quadrat de 
parets gruixudes cobertes d'un estucat 
vermell que saltava a trossos. Era un edi
fici noble i solid, una mica malmes i ro
nec pel temps i amb la planta baixa ocu
pada per un destacament de bombers. Per
tanyia al municipi de Barcelona i era 
aquesta corporació la que el cedía per a 
instaHar-hi un Grup Escolar i l'Institut
Escola que la Generalitat anava a posar 
en funcionament. 

El doctor Estalella, que creía que no 
és pas l'edifici el que marca i qualifica 
les obres de l'esperit, l'acceptava i n'esta
va orgullós per la seva situació al cor de 
la ciutat, en el barrí de Ribera, vibrant de 
noblesa i historia. Enclavat en el Pare de 
la Ciutadella, ens voltaven l'arbreda, els 
monumeots, edificis i l'ambientació de 
l'Exposició del 88. El pare tenia SO anys i, 
a part la plenitud de la seva vegetacíó i el 
romanticisme deis passeigs, era un centre 
cultural, consagrat a finals del .XIX amb 
instaHacions inapreciables per a l'estudi. 
El Museu d'Art i els de Biología i Geolo
gía, la coHecció zoológica, els umbracles i, 
posteriorment, l'Aquari i el Terrari li do
naven una situació i una riquesa d'ele
ments de treball excepcionals. Els natu
ralistes no podien demanar res més per a 
fer vives les inquietuds i l'esperit de des
coberta deis nostres nois. Tot era nostre 
i en podíem usar i gaudir-ne ampliament. 

1 només havíem de sortir del pare per
que el barri de Ribera ens oferfs a cor 
que vols totes les seves meravelles; gai
rebé sense despla<;ar-nos ho teníem tot a 
l'abast: la zona marítima amb el barrí de 
pescadors del port, el mercat del Born 
que constitu!a el diposit de queviures de 

L 'estudi de la vinya i el seu fruit. Els nois fent vi 

la ciutat i el nucli del comer<; i de la in· 
dústria vuitcentistes; tota la historia de 
la Barcelona medieval, barroca i moder
nista representada pels seus carrers, pels 
seus palaus, edificis, monuments i temples 
que ens rodejaven. 

Era una situació privilegiada la nostra, 
que, sense buscar-la, se'ns oferia espoota
niament i casualment. Penso que el doc
tor Estalella se'n va adonar de seguida 
i també tots nosaltres, i no hauríem can
viat aquell edifici escrostonat per cap al
tre fet expressament, amb totes les parets 
de vitralls !luminosos, totes les comodi
tats i els aven<;os científics de laboratoris, 
aparells i luxes que poguessin oferir-nos. 

Tot allo era calid, vibrant, commovedor 
i representava la vida que volíem que els 
nois aprenguessin; si sabíem aprofitar-ho 
per a interessar els nostres alumnes, dis
posavem, sense que costés cap diner, d'un 
caliu i unes bases de treball per a desper
tar en els futurs ciutadans un amor en
tranyable a la ciutat, i un desig de conei
xer-la, enaltir-la i millorar-la, i, en un grau 
elevat, una sensibílitat i esperit de treball 
maxims i desinteressats. 
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14 Podíem formar un tipus de ciutada ar
relat a la nostra terra, les nostres cos
tums, la nostra historia, integralment equi
librat, actiu, amb ganes de saber, respec
tuós amb el passat i que apassionadament 
treballés en un futur esplendorós de casa 
nostra i de la nostra gent. 

«Un any! Un any que per la nostra escala 
pujaven els nois dels nostres tres primers 
grups -"Puigmal': "Montseny", "Montnegre"
i s'instaf.faven en les escadusseres aules que 
fou possible preparar aleshores. El conseller 
de Cultura, senyor Ventura! Gassol, fou pre
sent, de bon mat{, en aquesta inauguració 
sense solemnitat, d'una emoció sem.illa i 
continguda, que amb prou feines si era visi
ble a !'exterior. Aquesta manca d'apariencia 
externa és encara un ritu entre nosaltres. 
Pero ho és també aquella emoció íntima i 
esperan9ada que es resol en un mot admira
ble: continui1at.» 

(<<Butlletí dell'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

La vida a l'lnstitut-Escola 

L'Institut-Escola del pare es recolza en 
uns principis d'educació del noi que tren
quen els motllos de l'antiga escola i s'a
costen als que en aquella epoca regien les 
escoles capdavanteres europees, angleses 
i alemanyes, que donaren forma el 1919 a 
1' «<nstituto-Escuela» de Madrid en l'intent 
de renovació del segon ensenyament a Es
panya. 

El doctor Estalella, que en fou total
ment !'inspirador, l'artífex i I'fmima, tin
gué, pero, la tra~a i l'encert de fer-ne una 
nova creacié, un model superat adaptat a 
les característiques de la nostra terra, a 
la nostra manera d'ésser i al nostre ta
ranna, a l'ensems que destinat a assajar 
les noves normes de l'Ensenyament Secun
dari a Catalunya i preparar el professorat 
capa~ per realitzar-lo. L'Institut-Escola de 
Barcelona adquireix característiques defi
nides que li donen un caire únic, particu
lar, específicament propi. 

«L'lnstitut-Escola és una primera fita de 
l'organització del segon ensenyament a Ca
talunya, té, dones, voluntat de Llavor, ebulli
ció de ferment, ambició de paternitat, auda
cia de precursoria, vigilancia.» 

(<<Butlletí de I'Institut-Escola». 
Para u les del doctor Es tal ella.) 

L'Institut-Escola funcionava d'una ma
nera espontania i natural des del primer 
dia. Tothom que hi entrava i hi convivía, 
es manifestava obertament i clarament i 
s'adaptava al seu ritme. 

«Norrnalitat que és nord i és norma. La vida 
a l'lnstitut-Escola es desenvolupa sota un 
signe de norma i de nord, de regla i d'entu
siasme. La normalitat és reflex de la maturi
tat de !'hora.» 

(<•Butlletí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella, 1932.) 

Els nois de l'Institut-Escola s'hi estaven 
matí i tarda; hi vivien moltes hores. Ana
ven a aprendre a viure i conviure, a for
mar-se per ordenar la seva existencia en 
qualitat d'homes lliures, conscients deis 
drets i deures que tenien amb el món i 
la societat, enfocats a aconseguir un país 
de nivell superior al que teníem en com
portament etic, en cultura, en espiritua
lisme, en benestar físic i social. 

Principi essencial del regim escolar era 
la coeducació, reflex de la família i la co
munitat. Nois i noies treballaven conjun
tament sota una igualtat d'actuació i en
senyament. Malgrat petites excepcions, 
com fer cuina i cosir les noies quan els 
nois eren a la fusteria o al joc, no hi va 
haver diferenciació de cap mena ni s'es
talvia cap esfor~ en qüestions de for~a i 
compliment deis deures coHectius entre 
els nois i les noies de la classe. 

Tothora professors i alumnes formaven 
un equip actiu de treball; el professor és 
sempre el company de J'alumne i compar
teix amb el! tots els moments de treball, 
de joc, de preocupacions, de goig, amb l'es
perit obert a tot el que els envolta i l'in
teres d'aprendre fent i obrant; el noi és 
!'actor sempre, i el professor !'orientador 
en la seva gestió de descobriment i inves
tigació que el noi vol seguir. 

Indubtablement que hi havia formulats 
uns programes oficials de coneixements, 
els mateixos de l'Estat Espanyol per a to
tes les institucions secundaries que l'Ins
titut-Escola tenia el compromís de com
plir, pero també se Ji dona llibertat de fer
ne ·una distribució i ordenar el séu desen
volupament en els cursos i horaris com es 
cregués convenient per al seu assoliment. 

Els horaris de materies eren pensats 
perque es poguessin superar totalment, 
pero la seva ordenació no podía ser rígida 



Observació al microscopi 

i estereotipada. Les circumstancies deci
dien, la successió de fets s'imposava si 
captava l'interes del noi en un moment 
dona t. 1 aleshores el programá previst es 
trencava i donava pas al fet ocasional do
minant. Fets imprevistos, o bé sortides o 
activitats que absorbien en certs moments 
l'interes deis alumnes substitulen la lli~ó 
programada de comú acord entre tots. 

Estaven desterrades de l'Institut-Escola 
les lli~ons expositives que prevalien gai
rebé exclusivament en els centres de se
gon ensenyament d'aquella epoca. Els nois 
treballaven individualment o coHectiva
ment en una recerca, informació o inves
tigació de temes que sorgien ocasional
ment, eren d'actualitat o suggerits pels 
professors o per ells mateixos. Avan~aven 
lliurement en el camí de la descoberta 
d'un fet i el mestre podía orientar-los o 
deixar-los· arribar a falsos resultats per
que aprenguessin a rectificar i cercar al
tres camins de recerca. Vull dir que eren 

vigilats i condults de prop pel company
mestre, el qual podía fer-se dnrec de les 
possibilitats de pensament, de tenacitat, 
d'entusiasme, de meticulositat i ben fer 
de cada un deis seus alumnes. A l'ensems 
que mesurava la ponderació, justesa i 
veracitat del noi en les seves apreciacions. 

«A les classes tots els nois tenien lloc i 
seient, pero el professor no. Aquest havia de 
controlar el treball del noi tal com l'encarre
gat d'un obrador vigila els seus operaris. La 
classe era un taller, l'lnstitut-Escola era una 
llar.» 

(«Butlletí de 11nstitut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella, 1932.) 

«Concepte de les classes ... Constitueix aixó 
la realització d'aquell precepte meu que a lo. 
classe no s'ha de sentir el professor. En efec
te no s'ha de sentir, pero la seva acció ha de 
consistir en aixó: en el fet que el seu impuls 
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16 poderosíssim, la seva empremta indeleble, el 
seu foc inaturable, hagin impres, senyalat, 
abrandat, de bell antuvi, la classe. l aquesta 
marxi, es mostri i cremi al seu voltant; ell 
ha de veure si convé que la seva acció cessi 
o si ha de sumar-se a la de tata la classe.» 

(Del «Quadern-Diari» 
del doctor Estalella.) 

Així, el discurs del mestre no existía. Un 
sistema de coHoqui que estimulés el pen
sament i el treball de l'alumne orientava 
aquest en la seva acció. 

Davant d'aixo no cal dir que estaven 
suprimits, perque no feien falta, els exa
mens, els llibres de text i les llic;ons de 
memoria. Aixo no representava la supres
sió del llibre com a font d'informació va
luosa, perque el noi tenia al seu abast una 
biblioteca ben provc'ida que podía mane
jar constantment, fet que l'acostumava a 
ésser assidu lector en les biblioteques pú
bliques de casa nostra, que freqüentava 
regularment quan sortia de l'escola. 

«El llibre no era ur1 turment obligat, sinó 
un auxiliar pera l'estudi: l'estudi d'una cosa 
en directe s'evitava que fos de segona ma o 
per remates referencies. 
El problema que exposava el noi era vital, 
mai fictici, sadoll d'urgencia i aplicació im· 
mediata. 
Les classes eren curtes, no més 1/argues que 
els jocs. 
lA familiaritat substitui'a la jera rquia, el 
consell, el reny, el sentiment, el castig.» 

(«Butlletí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalclla.) 

També, com es pot suposar davant d'a
quest plantejament, eren scprimits tots 
cls sistemes d'emulació -premis o cas
rigs-; la satisfacció d'una necessitat espi
ritual o el compliment d'un deure, tenien 
un valor molt superior, extraordinari i 
sospesaven a bastament la tasca del noi. 

«El problema viu, la qüestió viva són els 
que omplen de vigoria l'estudi i d'eficiencia 
l'esforr. lA seva propia vitalitat fa que no 
calgui introduir-hi elements externs (recom
penses, punicions, pur maquillatge), excita
dors de l'interes de l'alumne.» 

(«Butlletí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

Portaven uns quaderns de treball de 
cada materia que es guardaven en els ar-

maris de la sala de classe. Eren gcneral
ment de paper quadriculat i cls de cada 
materia es distingien pe! color de la ca
berta. En principi els quaderns no sortien 
mai de l'cscola i el profcssor podia en 
tot moment -i tenia la obligació de fer
ho- revisar i corregir amb llargucs hores 
de treball els deis nois a les classes. Aixo 
donava un coneixement molt profund de 
l'evolució de cada alumne i un gran lli
gam d'amistat i companyonia amb el mes
tre. Les observacions al noi eren cordjaJs 
i discretes i no es posaven mai en eviden
cia, públicamcnt, les faltes i cls desencerts 
malgrat que es podía tenir una més gran 
i estricta exigencia. El noi era controlat, 
valorat i qualificat psíquicamcnt pel pro
fessorat, i en reunions contínues hi havia 
una exposició conjunta de les reaccions 
de cada alumne davant deis problemes 
plantejats a les classes i el transcurs de 
la vida del centre en jocs, cxcursions i 
organitzacions de tota mena. Es tractava 
de copsar la personalitat del noi i intuir 
quin podría ésser el seu futur de coHabo
ració amb la societat que li danés un ma
xim rendimcnt d'acord amb les seves pro
pies disposicions i que pogués assegurar 
la seva satisfacció i alegria de viure com 
un ésser útil i eficient a la comunitat. 

«-iAmb que substitui'm, dones, els examens? 
Se m'ha demanat sovint amb wt aire no sé 
encara si de malícia o d'innocencia. - Dones, 
amb no res, senzillament; amb no res. 
Mai no en parlem en aquesta casa, deis exd
mens. Trebal/em amb l'esguard fix en /'ideal 
i amb /'atenció damunt la nostra obra. No 
ens preocupen les antigues estructures i els 
seus detalls. Aquí en fonamentem de noves. 
No volem pas tractar de substituir, sinó d'e
dificar. No treballem en cap restauració, 
sinó en una construcció.» 

(«Butlletí de l'lnstitut-Escola» 
Paraules del doctor Estalella, 1932.) 

Mai no es donaren al noi notes expres
sades en una xifra ni en els conceptes clas
sics de suspcns, aprovat o exceHent. 

A part del contacte constant deis pares 
amb el professorat, pero sobretot amb el 
doctor Estalclla, aquests rebien P!'!riodica
ment una nota extensa, una informació 
sobre el seu fill on s'expressava el seu 
comportament huma, psicologic, inteHec
tual i de salut física. 

Aquest informe era fet personalment pel 
doctor Estalella, el qua!, a part del seu 
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coneixemenJ personal deis nois, aconse
guit dia a día, resumía els conceptes de 
tots els del professorat, que li presentava 
el professor encarregat que exercia la tu
toría del grup i en controlava l'acció glo
bal i el comportament individual i col
lectiu. 

Era amb el doctor Estalella amb qui es 
topava diariament, de bon matí, el que 
arribava a l'Institut-Escola. Ell, el primer 
d'arribar-hi, es passejava i observava l'cn
torn, i en copsava els canvis del conjunt 
ambiental; de seguida intwa quin fet viu 
se'n podía aprofitar de cara a la formació 
o l'estudi de l'alumne. Fenomens meteoro
logics, canvis en el món viu, obres i re
formes urbanes, escenes de relacions hu
manes o manifestacions d'estetica, tot, 
eren elements vibrants, de ponderació, que 
pesaven en l'anim del doctor Estalella. 1 
en aquella hora del «bon día», la conversa 
s'iniciava fresca i esponHmia amb els que 
anaven acudint; les inquietuds, els treballs 

i preocupacions de tota mena es posaven 
al descobert entre el! i els altres. 1 la con
fian~a i l'amistat es feien profundes. 

Aquests contactes eren molt profitosos 
per al mestre i el noi; tots hi guanyaven, 
en l'aprenentatge d'aquesta convivencia. 

1 en aquesta expansió de l'anim es co
men9ava el día amb alegria, i l'Institut 
augmentava en la seva for9a educadora. 

Formacló del nol 

L'lnstitut-Escola es proposa la formació 
integral de l'home en tots els seus aspec
tes: desenvolupameot de la inteHigencia, 
del sentiment, del caracter; és a dir el des
enrotllament de la seva personalitat. D'a
cord amb aquesta personalitat o manera 
d'ésser de cada alumne, i respectant-la erí 
les seves manifestacions individuals, es va 
a una unitat del grup i del comportament 
coHectiu de l'escola respectant la lliber-
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18 tat del noi. Davant del classic regtm me
rament instructiu o informatiu s'implanta 
una organització que inclogui totes les es
feres educacionals, humanes: una forma
ció total per a la vida, que el noi ha d'a
prendre a viure plenament i dignament. 

Per aixo els grups no poden ésser mai 
nombrosos; es fan de 30 nois com a ma
xim. Es dóna gran relleu a les materies 
en que el noi pot manifestar-se més lliure
ment i posar al descobert d'una manera 
espontania les seves condicions inteHec
tuals i el seu esperit creador d'acord amb 
el seu món interior. Les materies experi
mentals i les realitzacions manuals; és a 
dir, tot el que representi acció i iniciativa 
personal són elevades a l'Instítut-Escola a 
la categoría de les altres materies huma
nístiques i científiques i sospesades al ma
teix nivell d'eficacia educativa. 

«Per molt que ens esforcem, els nostres me
todes i les nostres classes es ressenten massa 
sovirzt de l'exagerada tendencia informativa. 
El proposit del professor, en projectar cada 
classe, es refereix gairebé sempre als conei
xements que desitja inculcar o re-crear en 
els seus deixebles; gairebé mai a les facultats 
que vol desenrotllar o afinar en ells. Es clar 
que, al capdavall, tant se val: que tot adqui
rint coneixements es posaran certes facul
tats en exercici, i tot exercitant facultats es 
jara l'adquisició de coneixements. Pero la 
primera forma es !roba en discrepancia amb 
el principi que ha de constituir el nucli del 
segon ensenyament. 
Aquesta essencia fonnativa és la que traslla
da a un segon terme la qüestió de que és el 
que els nois han d'estudiar o aprendre: una 
llifó de llatí pot ésser una de matemdtiques 
o de botanica ... o per una sessió de música o 
de treballs manuals, o adhuc de jocs.» 

(«Butlletí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

Es fan grups al més homogenis possi
ble. Nois i noies d'una edat i amb un grau 
de preparació semblants han format peti
tes concentracions per a una convivencia 
amable i enfortidora. Aquests grups han 
de regir la seva forma de vivencia i de 
treball i repartir-se les activitats comuni
taries que determinaran que el seu com
portament individual i coHectiu sigui tran
quil, pero pie d'energia i de responsabi
litat. 

Sense perdre la fesomia, cada grup ha 
d'encaixar plenament amb els altres gr.~JS 
de l'Institut-Escola. 

Els grups s'autogovernen elegint demo
craticament els encarregats de complir 
tots els deures de convivencia i de tre
ball: ordre, netedat, organització d'actes, 
etcetera ... Cada grup té una personalitat 
propia i entre ells no hi ha cap mena de 
jerarquía: no s'anomenen ni se senyalen 
fredament per lletres ni per xifres, sinó 
que els nois elegeixen ells mateixos un 
nom d'un racó del nostre país que el dis
tingira. I així es diuen <<Puigmal», <<Mira
mar», «Cadí», <<Montseny>>, «Montblanc», 
<<Formentor>>, «Bellmunt», «Montgrí», 
<<Montnegre>>, <<Taga», <<Penyíscola», «AI
guer>>, «Aip>>, <<Canigó>>, etc. Els cims de 
Catalunya sobre la terra plana que els fa 
de suport. Cada grup construeix la seva 
ensenya, en una banderola que el simbo
litza. 

<<La lluita interminable contra la uniformi
tat ha d'ésser la constant tendencia del nos
tre professorat. Cada alumne ha de tenir la 
seva veu ben definida, i amnb el conjunt de 
veus diverses, es creara l'harmonia del cor. 
Res més trist i aplanador que la uniformitat 
for9ada. Res més difícil d'aconseguir que el 
respecte a la personalitat de l'alumne a tra
vés de la seva formació. Veure remarcar-se 
el caracter al temps que l'educació, l'afina, 
veure com avenfa el noi en el coneixement 
d'una tecnica, sempre que no s'amaneri o 
emmotlli o deformi violentament, és el més 
gran plaer que pot sentir el mestre.» 

(«Butlletí de l'Institut-Escola>>. 
Paraules del doctor Estalella.) 

Cap noi de l'Institut no sap quin any de 
batxillerat cursa; sap només que en la fei
na de cada día ha de posar tot el seu es
forc;; i confianc;;a. Que quan arribi el mo
ment li diran que esta prcparat per em
prendre el camí que la seva vocació li 
marqui i haura de separar-se deis com
panys i dels mestres amb els quals havia 
viscut aquests anys entranyables de la 
seva adolescencia i orientar l<l seva vida 
d'una faisó nova. Que s'ha convertit en 
un ciutada responsable disposat a com
plir dignament amb els seus ideals d'home 
honest i lliure. 

«Cada alumne s'ha de considerar ben col·lo
cat si esta rodejat de companys de prepara
ció i potencialitats semblants. Fer camí és el 
que importa. Massa aviat que arribarem al 
·terme! Acompanyeu-nos a sentir el goig del 
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cam{, tot el/ i en tot moment vorejat de les 
més bel/es perspectives.» 

(«Butlletí de l'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

L'I-E de la Generalitat cerca el seu alum
nat entre la gent de l'escola pública: gai
rebé en la seva total majoria els nois eren 
proposats pels directors deis grups esco
lars de la .ciutat i així queda establerta 
una coordinació de metodes i procedi
ments entre les institucions escolars de 
Barcelona de diferent grau. L'Ajuntament 
instaHa un Grup Escolar de quatre graus 
al mateix edifici del Pare com a represen
tant de tots els de Barcelona, el qua! que
da incorporat a la vida de !'escoJa secun
daria. 

L'ensenyamcnt és, de fet, gratult. A part 
deis drets de matrícula oficial de l'Estat, 
comú a tots els Instituts d'Espanya, el noi 
paga una petitíssima quota en relació amb 

la cedula personal del pare. Hi ha molts 
alumnes becaris. 

La Generalitat posa a l'abast de l'alum
ne el material necessari per al se,u treball; 
aquest material comú i individual s'utilit
za amb austeritat, cura i respecte. Hem 
de fer constar que els nois n'usaven lliure
ment i no va faltar mai res; hi havia una 
ordenació perfec ta. 

El doctor Estalella creía, i ho posava en 
practica, que s'ha de donar al noi el ma
terial quan ell en sentí la necessitat i que 
sempre s'ha de treballar amb instrumen
tal senzill, eines d'ús comú i molt austera
ment, sense luxes ni excessos de cap mena. 

«Compartim el pati amb els bombers; l'esca
la amb els habitants de les mansardes, la 
terrassa amb els ocel/s. La modestia de l'e
quipament correspon a la de l'edifici: sobrie
tat en els mobles, simplicitat en els instru
ments. Supressió de tot luxe en la instaf.la-
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20 ció; un sol aparell telefónic, cap timbre ni 
campana a les classes ni a la Direcció. Per
tot domina aquesta pura idea: austeritat ... 
Cal evidenciar que per a fundar i conduir 
una empresa viva, bella i forta el que cal, 
primordialrnent, és rnantenir encesa la fla
ma de /'entusiasme. Així l'esperit esdevé 
creador i tant se li'n fa, tant de li'n dóna de 
l'instrument amb el qual treballa.» 

(«Butlletí de l'Institut-Escola>>. 
Paraules del doctor Estalella.) 

El noi voluntariament crea i accepta la 
disciplina en l'estudi, els jocs i totes les 
múltiples activitats de l'escola pel bé de 
tots. Es llen~a a la feina i treballa inten
sament amb passi6 i esta sempre dispo
sat a la renúncia d'uns avantatges a favor 
de les necessitats coHectives. 

A l'I-E de la Generalitat de Catalunya, 
emi'nentment catala, hi ha cooficialitat de 
les dues llengües, catala i castella, i lliber
tat d'expressió en qualsevulla d'elles per 
a professors i alumnes. Així en totes les 
disciplines cadascú s'expressa com li plau 
menys en els idiomes catala, castella, tran
ces, angles i alemany, on obligatoriament 
es fa l'aprenentatge en les llengües res
pectives. 

«El principal escull amb que ensopega tot 
ensenyarnent en el carní de la seva naturali
tat fecunda, és el divorci entre !'escala i la 
vida. El divorci és violent quan !'escala, per 
ben organitzada i conduida que sigui, impo
sa al noi a tata hora una parla que no és la 
seva.>> 

(«Butlletí de l'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

La vida a l'Institut transcorria amb con
tinultat, sense entrebancs, en un ambient 
pie d'entusiasme i amb l'esperit iHusionat 
en el cami empres. Quan die a l'Institut 
em refereixo a les aules i tots els seus 
entorns del Pare i del barrí de Ribera. 

Pero quan el noi quedava lliure de les 
activitats conjuntes és quan 1'1-E prenia 
tota la seva significació i el seu caracter. 
A la tarda, a !'hora de la sortida deis nois 
és quan es manifestava la total llibe.rtat 
d'acció i la facultat creadora ·dels seus 
alumnes. 

Molts d'ells, sobretot els més graos, res
taven a l'Institut fins a les 9 del vespre, 
que era el moment d'anar a casa, i ales
hores, materialment, els havíem de treure. 

Alguns professors restavem amb ells, 

interessats en les seves deries i apettm
cies. La biblioteca, les sales deis oficis i 
treballs manuals, les de música, la cuina, 
tot quedava pie de criatures treballant en 
una mena de joc apassionat ... 

Allo era un veritable formigueig i un 
centre viu d'activitats de tota mena, sen
se destorbar-se els uns als a!tres, afanyo
sos, iHusionats, obrant en un ordre per
fecte, sense crits ni estridencies de cap 
mena. El club de discofils a dalt, l'orques
tra o els ballets al pati, el ritme de la 
impremta funcionant o !'olor de caramel 
que pujava de la cuina ens impressiona
ven els sentits... i ens omplenava el cor 
de joia. L'anar d'un grup a l'altre i sentir 
el resso i les vibracions múltiples d'aquell 
conjunt era, per als professors que hi res
tlwem amb coHaboració i ajuda, el que 
més elevava el nostre anim o l'esperan~a 
d'un bon acompliment de la nostra obra. 
Ho recordo d'una manera inefable i penso 
que era un deis moments més caracterís
tics, més reals, més reeixits de l'educació 
a 1'1-E. 

Tothom s'ajudava sense distinció d'edat 
ni de grup. Podíeu veure els nois petits 
satisfets i contents que els graos els dei
xessin col-laborar, amb ells; en observar
los a tots es copsaven escenes divertirles 
i alhora emotivament trasbalsadores ... 

Ara penso, ¿per que no les plasmarem 
cinematograficament? Ara nosaltres, els 
qui ho presenciarem, som únicament els 
que en podem donar fe. Aquells capves
pres al Pare valien per tot un tractat d'e
ducació i companyonia. 

«En evolució incessant, /'hora nova vol su
perar l'antiga, i el día naixent aornbra el dia 
anterior. El continu esdevenir de l'I-E és la 
seva característica.» «Pera coneixer l'I-E cal 
viure en la seva vida i vibrar en la seva har-
rnonia.» 

(«Butlletí de I'Institut-Escola>>. 
Paraules del doctor Estalella.) 

Les sortides fora de l'aula. 
Treball i responsaiJilitat 

Els nois de l'I-E sortien de !'aula molt 
sovint. Almenys una vegada setmanal per 
grup. · 

Sempre una sortida representava un 
problema d'estudi en viu; un contacte 
directe amb l'objecte que interessava: !'o
bra d'art, el paisatge, ·la natura, una ins-



Nines tetes per les noies per complementar un treball sobre la historia del vestit 

taHació industrial, un concert, etc. El mo
tiu no podia ser fictici de cap manera i 
sempre es podia topar amb l'inesperat o 
desconegut que calia esbrinar. Per aixó, 
s'havien de preparar meticulosament les 
sortides i sospesar totes les possibilitats 
que podien presentar-se. Una vegada de
terminat el motiu d'estudi que promovía 
el despla~ament, els nois es documenta
ven amb anterioritat i planejaven els 
llocs, l'itinerari i la distribució del temps. 
Mapes, esquemes, talls geologics, dades 
arqueologiques, bibliografia i literatura 
adients al centre d'interes elegit eren plas-

mats i recollits en un fascicle ciclostilat 
que confeccionaven els alumnes, se'l re
partien i treballaven abans del viatge. 
Aquest programa de l'excursió, aquest pla 
de treball tenia un inestimable valor pe
dagogic, al qua! seguía després de l'ex
cursió una ressenya posterior on s'afir
maven les premises projectades o es de
claraven les incertituds donant motiu a 
noves bases de treball que obligarien el 
noi a pensar i trobar nous camins i pro
cediments per a continuar la investigació 
i descobrir la veritat. 

Així conegueren la nostra geografia, els 
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22 nostres monuments, el paisatgc, la vegeta
ció i el món viu de la nostra terra. Excur
sions reiterades s'organitzaven als pobles 
de Catalunya, d'Aragó, de Valencia, Ma
llorca i Castella. Calia acostumar el noi a 
rccórrer el país amb els ulls ben oberts i 
amb l'intercs i l'emoció de veure el món 
tan bell i fruir-ne. Provocat el seu inte
rcs, la conducta, en tot moment, fou se
riosa i impecable. Sabien avan~ar alegre
ment i «aguantar-se» i resistir en la fatiga. 

Les coses que es veuen i es palpen no 
s'obliden mai roés. Era roés profitós un 
día fóra que molts dies d'estudi a !'aula. 
S'acostumaren tant a les sortides en grup 
i a ésser responsables del seu ~oroporta
ment, que les excursions a l'lnstitut-Esco
la no presentaren grans problemes. 

Mai cap banalitat o barroeria no hagué 
de motivar una intervenció nostra. Man
tes vegades la gent s'adona d'aquesta ex
cepcional actitud deis nois i ens dema
naren qui érem i d'on veníem. A aixo as
pirava el doctor Estalella: que els nois 
de I'Institut-Escola es distingissin pel seu 
comportament. Els deia: c-Alla on hi 
hagi un noi o un grup de I'I-E, hi ha 1'1-E 
mateix; cadascun de vosaltres actua en 
nom de l'Escola i aquesta és una repre
scntació que l'heu de considerar». 

S'estabH roés tard un intercanvi amb 
un liceu d'Haroburg. Van venir els a le
roanys a casa nostra a fer un curs d'espa
nyol i els nostres nois van anar a Haro
burg l'any següent. 

Aconseguírero una responsabilitat col
lectiva deis grups tan gran, que assajarem 
i assolírem que els nois moltes vegades 
sortissin a treballar fora de casa, sois, 
sense la vigilancia deis seus mestres, als 
museus, al zoo. A les visites de restes ar
qucologiqucs o a les excursions lluny de 
Barcelona, sortien arob un pla preconce
but de treball que complicn rigorosament 
en una unitat d'acció col-lectiva. $'incor
poraren tarobé mantes vegades a recer
ques científiques, com la prcparació de 
les exposicions de bolets al Museu de Bio
logía o l'assistencia al Congrés de MicO.. 
legs Europeus de l'any 1935. També col
laboraren en la classificació de restes ar
queologiques, al monestir de Poblet. Aixo 
els omplia de satisfacció a ells i, a nósal
tres, els professors, ens omplia d'espe
ran~a. 

Un dia, en tornar ordenament del Museu 
on havia anat sois a fer un estudi, el pare 
d'un deis alumnes li pregunta: ~«l coro 

és que us he condwt amb ordre i heu tre
ballat sense fer soroll?» -«Dones, perque 
ens han donat tota la responsabilitat i la 
confian~a,., contesta el seu fill. 

L'excursió a Girona feta el 7 de desem
bre del 1932 pels nois del grup «Puigmal», 
sois, sense cap persona gran que els acom
panyés a ls dcu mcsos de funcionament de 
l'Institut-Escola és qualificada, en aquell 
moment, pe! Dr. Estalella coro 

«L'esdeveniment més sorollós i més trascen
dental de la historia del nostre Institut
Escola_ 
S'ha escaigut siler1ciosament, el dia 7 de de
sembre. 
El grup "Puigmal", aquest harmonic conglo
mera/ d'estudiants que han estat d'entre tots 
els nostres, els primers a fer-se una anima 
col·lectiva, ha realitzat aquest projecte esbos
sat pel mes de maig, detallar el mes de juny i 
discutir pe[ novembre: l'anada lliure a Giro
na. L'expedició va ésser totalment organitza
da per ells. Els professors se n'inhibiren ... 
Ells sols redactaren i velografiaren el pro
grama ... contractaren !'autocar, telefonaren 
a /'hotel de Cirona i escriviren als amics.» 

(" Butlletí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

El transport deis viatgers el pagava l'Ins
titut del fons cl'excursions, que eren les 
petites aportacions deis nois en fer la ma
trícula d'acord amb les possibilitats deis 
pares. L'estatge i la manutenció el paga
ven els nois a cada sortida. L'Institut re
solia tots els casos perque la sortida la 
fessin tots els nois del grup; no es queda
va mai ningú a terra, car J'excursió es 
considerava un treball específic indispen
sable per a la formació del noi. 

«Les visites, les realitzaven els nois acompa
nyats deis professors o bé sois. Cada noi es 
portava el tema estudiar i anava a realitzar 
el seu treba/1 a consciencia. Aixó ho com
prengueren molt de pressa els Museus de 
Barcelona, i aviat es considera naturalíssim 
veure-hi nois de 1'1-E prenent apunts i in
quirint dades.» 

(•Butllctí de I'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

L'enfortiment del cos 

L'I-E aspirava a l'objcctiu que els scus 
nois fossín homes i dones físicament forts. 



Els nois s la impremts 

Dintre de la fórmula d'educació que es 
proposava el doctor Estalella la fortalesa 
ocupava el segon lloc. Aquesta fortitud de 
l'home es refería a una fortitud del cos i 
de l'esperit. 

El cultiu de la sensibilitat del noi l'en
fortia psíquicament i espiritualment; ara, 
pero, ens referim a l'enfortiment del cos 
en els exercicis físics i en l'esport. 

Al principi de la vida del centre els nois 
feien diariament exercicis físics, curses de 
relleus o bé de resistencia al Pare i juga
ven al pati en el camp de basquet o els de 
futbol en · el pare mateix. Més endavant 

volent fer els esports més seriosament llo
garem el camp d'una societat esportiva 
a Sants i una tarda a la setmana, els 
grups, per torn, es traslladaven a Sants i 
feien atletisme i practicaven esports diver
sos. S'organitzaren també diverses com
peticions entre els nostres nois i els d'al
tres escoles o grups esportius i algunes 
vegades se'ns va cedir I'Estadi de Mont· 
juic per a fer-hi les nostres «Olimpiades». 
A més els nois sortien per anar a nedar 
al mar o també a la muntanya a fer es
ports d'hivern. Cada any havien esquiat 
a les pistes de la Molina o de Núria. 
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24 En les excursions es feren acampades 
com la de Vall Ferrera, al Pirineu. L'es
port era seriosament organitzat i contro
lat; se superaren marques i temps límit 
que constaren en els diaris esportius de 
les competicions d'estudiants de Catalu· 
nya. Fins i tot es prengué part en proves 
internacionals i a Belgica i a París es pren
gué part ep campionats del món de cur
ses de velocitat i de resistencia. 

Educacíó de la sensibílítat 

A 1'1-E tenia una gran importancia l'edu
cació de la sensibilitat. Es pretenia que 
els nois fossin sensibles en tots els ordres 
i que es produlssin i actuessin tan bé com 
fos possible. 

Sensibilitat en les relacions i el tracte 
amb el món i amb els homes, sensibilitat 
per a saber comprendre i valorar les be
lleses de la natura i copsar-ne la seva orde
nació meravellosa i la seva grandiositat. 
Sensibilítat per les formes i els sons que 
portaría el noi a l'emoció i el plaer de 
saber fruir de la música i de les obres 
d'art plastiques de tots els temps al llarg 
de la historia de la hurnanitat. 

Per aixo com hem dil anteriorment es 
donava un maxim relleu i s'equiparaven 
a les disciplines de pensamcnt i rigorisme 
cientffic, les que condulen a la percepció 
d'un plaer espiritual o a l'expressivitat del 
noi, com la música i les realitzacions d'ofi
cis manuals. 

La música mereixla gran atenció. Tres 
professors tenien al seu carrec J'educació 
musical deis nois. L'ensenyament musical 
es considerava com a primordial en el con
text educatiu. L'aprendre a llegir i escriu
re en dictat la solfa amb soltura, interpre
tar-la i coneixer-la era general entre els 
alumnes. Les danses populars, les danses 
classiques, així com la gimnastica i can
~ons rítmiques formaven part de les lli
~ons a !'escoJa. Es crea un cor polifonic i 
una orquestra d'una vintena d'cxecutants 
que arribaren a un grau de perfecció ac
ceptable. L'assistencia deis alumnes a con
certs i a les representacions d'Opera i Ba
llet al Liceu eren constants entre elS' dei
xebles. Es constituí un club de discofils 
que reiteradament feia sessions a l'Insti
tut, programades per tot el curs i publica
des en fascicles que els nois imprimien 
per a repartir-los entre els companys. Fou 
un treball molt conscient el deis nostres 

mestres de mus1ca, que afina el gust i 
l'esperit deis nostres nois i contribuí a la 
seva formació artística i humana. Fins i 
tot arriba a representar una opera de Mo
zart feta per a nois adolescents, «Bastia 
i Bastiana» que fou, com totes les repre
sentacions que es feien sovint, un exit a 
casa nostra. 

«Potser tora la pedagogía es podría reduir a 
aquesta fórmula: incrementar la sensibilitat 
de l'infant; sensibilitat física, sensibilitat in
tef.lectual, sensibilitat estetica, sensibilitat 
moral. Si la vida és el conjunt de relacions 
de l'individu amb el medi, aquestes rela
cions s'han d'incrementar si es vol incre
mentar la vida.» 

(Del «Ouadern-Diari del doctor 
Estalella». 30 desembre 1934.) 

L'afinació de la sensibilitat per les for
mes plastiques també era ben atesa a 
l'Institut-Escola. Aquest donava entrada a 
tota mena d'activitats que provoquessin 
l'esperit de creació i d'expressió de l'a
lumne. Totes les manifestacions i activi
tats manuals i artístiques, que posaven al 
descobert les facultats creadores del noi i 
el movien a una expressió plastica, s'equi
paraven i es valoraven per la seva forma
ció al mateix nivcll de les activitats de 
pensament científiques o humanístiques. 

La . practica exclusiva d'estudis meticu
losament científics en recerca de la veritat 
haurien donat un tipus d 'home incomplet 
si les manifestacions manuals o l'aprenen
tatge d'un ofici no haguessin equilibrat el 
procés formatiu del noi. 

L'home honest, sensible, obert a totes 
les manifestacions del pensament i de 
l'expressió artística i amb la capacitat per 
a practicar una manualitat o un ofici era 
l'home que aspirava a aconseguir el doctor 
Estalella. Per aixo a 1'1-E tenien suma 
importancia les manualitats i s'equipara
ven al mateix nivell en eficacia educativa 
el Batí, les matematiques o la filosofia, 
amb el dibuix, la talla de fusta, el JinO
leum, els teixits, l'enquademació. 

En la iHusió de reeixir en una inquietud 
i posar-hi tota l'atenció i l'esfor~. és tan 
importan! en la formació del noi arribar 
a una solució d'un problema de materna
tiques o d'una investigació microscopica 
com modelar amb fang una figura, fer una 
pe~a de ceramica o imprimir netament un 
fascicle i enquadernar-lo. 

L'I-E tenia un horari fon;a complet per 
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Relligat d'una col.leeció de linóleums, 
tallats i acolorits a ma pel grup «Taga» 
(nois d'onze anys). Enriquit amb com
posicions liten\ries deis nois del grup, 
alguns companys més graos hi van voler 
coJ.Jaborar. Es va imprimir a l'obrador 
de l'lnstitut-Escola i, com a homenatge 
a Catalunya, va sortir a la llum el dia de 
Sant Jordi de l'any 1936. 
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26 a aquestes disciplines. Hi havia professors 
especialitzats, artistes i artesans que se 
n'encarregaren i, a més, el doctor Estale
lla valorava molt, i ho creía de suma efi
cacia educativa, que els professors univer
sitaris de totes les disciplines inteHectuals 
fossin també professors o coHaboradors 
en les de manualitats. Aix{, dones, érem 
uns quants'de nosaltres que intcrveníem 
en aquestes activitats. Fer cistells, teixir 
a ma, brodats de diferents estils, cosir i 
fer tot el vestuari de dansa i representa
cions teatrals, fer cuina i preparar confi
tures i conserves, fórem unes professores 
que ens n'encarregavem; els treballs en 
marquetería, en filferro, en fang, talla de 
fusta, ceramiques, puntes seques i gravats 
en linoleum foren portats pels especialis
tes i altres professors de la casa de cien
cíes, d'historia, de !lengua o de llatí. 

Es muntaren tres obradors pcr als ofi
cis: el d'enquadernació, la fusteria i la 
impremta, on es feren treballs molt re
marcables. 

De l'enquadernació sortiren llibres ben 
relligats i també s'arreglaren els de la 
biblioteca quan estaven en mal estat. 

A la fusteria, molt concorreguda pels 
grups graos, a més de treballs d'aprenen
tatge d'oficis es constnüren petits prestat
ges que es necessitaven, esquís que els 
nois utilitzaven en anar a esquiar i una 
gran obra que encara s'utilitza, un armari 
dit «deis oficis» perque té uns plafons de 
fusta tallada, els relleus deis quals repre
senten diferents oficis. Es preciós, pero 
queda inacabat quan el 1939 haguérem 
d'abandonar l'Institut. 

La impremta comen~ primer d'una ma
nera molt simple, amb una petita premsa 
a ma que ens regalaren, on imprimíem 
els linoleums i els gravats sobre metall; 
pero més tard, en poder adquirir amb una 
subvenció del Ministeri una petita Miner
va, la posarem en funcionament i tot s'im
primia a I'Institut: documents de secreta
ria, programes de festa i cxcursions, grafi
ques i esquemes per a les classes, frag
ments de lectures, partitures de música, 
ctcetera. 

S'imprimiren dues series de linoleums 
fets pels nois del grup «Taga•, els quals 
linoleums constituiren, un cop relligats, 
dos petits volums que, pintats a ma, que
daren molt bonics: la «Historia d'una 
pera» i el «Liibre de les llors», aquest 
darrer acompanyat de trossos literaris 
fets pels nois i aHusius als gravats. 

També s'inicia una serie de llibres molt 
ben impresos d'una coHecció recluida que 
titularem «L'ametller». Els tres primers 
volums eren un Maragall, un Du Bellay i 
un Garcilaso. Desgraciadament queda en 
premsa aquest darrer i només pogueren 
sortir a la Jlum els altres dos. 

Assaig de convivencia deis alumnes 
de l' lnstitut-Escola a Can Surell, al Montseny 

La culminació de les formes educatives 
propugnades pel doctor Estalella a l'I-E 
tingué una realització extraordinariament 
reeixida en l'establiment d'una conviven
cia escolar de vacances que s'instaHa a 
Can Surell, una masía del Montseny, l'es
tiu del 1934. El doctor Estalella bo propo
sa als nois i als companys amb el fi que 
poguessin sortir al camp els nois que per 
diversos motius havien de restar a Barce
lona a les vacances d'estiu. Fou una de 
les nostres noies, la Maria Cardús, la que 
comprenent molt bé com concebíem )'es
tada al camp i allo que desitjavem, ens 
la indica com a lloc adequat. Un dia hi 
anarem i en quedarem enamorats. 

La masía era una meravella. Sobre Sant 
Pere de Vilamajor, a 500 metres d'altitud, 
muntanya amunt de la vessant meridio
nal del massís del Montseny, estava volta
da de terres de conreu i de bosc mediter
rani, intensament pcrfumat. La finca era 
extensíssima; hi podríem desenrotllar els 
nostres projectes car tot quedaria al nos
tre abast i els masovcrs ens atendrien. Hi 
havia !loes ombrívols on les obagues pre
sentaven una vegetació humida. Aigua i 
fonts a desdir i una vista insuperable so
bre el Valles amb tota la seva plana verda 
i conreada limitada pcr la Serra Litoral i 
el Montnegre. Més eolia, la mar que s'al
birava els dies clars. Era un paisatge me
ravellós que enfortia a l'ensems que cal
mava l'esperit. La Vall de la Tordera ens 
separava del Turó de l'Home i les Agudes. 

La masía era gran, amb teulada de dos 
aiguavessos, amb un portal rodó coronal 
per una finestra gotica i una altra on a la 
llinda constava: •any 1403, Joan Surell• . 
La casa era ocupada pels masovers i nos
altres viuríem en un cos de dos pisos més 
modero, adossat a la masía, al qual s'acce
dia per unes escales i que tenia cinc habi
tacions for~a graos, menjador i cuina i un 
petit rebost. Un safareig sota els porxos 
del pati d'cntrada on donaven les corts i 



Un eltre ofici deis nois: r enquederneció 

els corrals i una petita bassa darrera la 
casa eren el complement de l'estatge. Pero 
el que oferia un lloc magnífic de conviven
cia eren els entorns de la masía: la gran 
era empedrada, penjada sobre el Valles 
amb un llarg pedrís per asseure's i on 
s'entrava per una tanca de troncs. 

L'cra tenia al voltant uns coberts que 
servien de pallissa, i de corrals de cabres 
i bens; i una font d'on rajava sempre un 
gran doll d'aigua fresca. Pujant pel costat 
de la font un grup d'alzines centenaries 
aombraven el conjunt i oferien un lloc 
d'estada i de permanencia constant en el 
repos i en el treball quotidia. No havíem 
de veure res més per encendre el nostre 
entusiasme. 

Llogarem immediatament Can Surell per 
!'estada de tot un any i ens cobraren 150 
pessetes .. No sabíem tan sois si el nostre · 
sojorn podría ésser una realitat, pero ens 
comprometérem de ferm. 

L'endema, el doctor Estalella va anar a 

veure el consellcr Ventura Gassol i li ex
posa el projecte, que fou acceptat imme
diatament amb entusiasme. S'obtingué 
una concessió de 4.000 ptes. per a l'assaig. 
Des d'aquell moment abocarem els nos
tres esfon;os a organitzar !'estada deis 
nostres nois a Can Surell. 

Es planeja la vida a Can Surell per a 
una quarantena de persones. Es compra
ren dues tendes de campanya, que es plan
tarien sobre el prat a l'ombra de les velles 
alzines que serien l'aixopluc dels nois. Les 
noies dormirien a la casa sobre matalas
sos estesos a les habitacions, les quals, de 
día, amb els matalassos apilats i coberts 
d'una tela quedarien disposades per a !'es
tada i el treball, la conversa o la lectura. 
Es feren unes Jleixes amb caixes de fusta 
cobertes que servirieo per a guardar la 
roba i estris personals. S'amplia l'edifici 
pel cantó de la bassa i s'instaHa una cuina 
gran i taules prestatge per a guardar 
atuells de cuina i vaixella, tota de cera-
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28 mica popular de La Bisbal. Es compraren 
les flassades de llana de color torrat amb 
franges virolades i també robes de taula, 
de cuina i d'ornament per a les habita
cions. Tot pensat i confeccionat per les 
alumnes en un afany incansable. 

Es compraren taules portatils muntades 
sobre cavallets on es menjaria a !'era o 
sota les alzines; i una partida de tambo
rets plegables. Es posa en funcionament 
un diposit existent a la casa per a produir 
gas acetile que es condui:a a totes les ha
bitacions. A més es compraren lampares 
d'acetile i uns fanals «petromax» que s'ins
taHaren a l'era. Els nois aprengueren a 
manejar tots aquells aparells amb cura. 
Es prepara una petita biblioteca amb lli
bres escollits de literatura, can~ons, en
ginys i jocs i científics que ens permetes
sin l'estudi de la muntanya i de la natura, 
i també es feu un gran lot de jocs (bit
lles, botxes, titelles) i d'instruments de 
música (gramOfon, acordió, flautes, har
moniques) i de fotografia (maquina de re
tratar, filmadora i material fotografic). 
També aparells senzills pera observacions 
metereologiques, i un petit equip de pro
ductes químics per a l'analisi d'aigües i ter
res i una completíssima farmaciola de so
cors i primeres cures. 

El fet de viure en regim de campament 
on tot ho havíem de fer nosaltres, exigí 
que tothom aprengués a manejar tots 
aquests equips que teníem a ma per a 
una convivencia profitosa. 

La vida a Can Surell fou admirable i 
enfortidora. El programa de vivencia era 
interminable. No s'acabava mai la feina i 
l'interes per a la subsistencia del grup. Ei 
comportament de tots era impecable i 
tothom actuava amb el maxim d'iHusió i 
coHaboració. L'acció es multiplicava en 
una diversitat de temes i en el seu apre. 
nentatge, profund i eficas;. Tots els pro
blemes els resolien els membres de la 
comunitat. 

Ens satisfeia de veure el seu treball dia
ri organitzat inteHigentment i portat a ter
me amb entusiasme i desinteres. L'anar a 
cercar els queviures al poble o en un re. 
capte a les masies, la preparació del men
jar i les feines de la casa en la cuina' i en 
les habitacions, el safareig; i les de la ma
sía en netejar !'era i els camins, preparar 
les taules i els focus d'iHuminació, tallar 
llenya, anar a collir a l'hort i ajudar els 
pagesos a la terra i arreglar les besties 
del corral eren feines que, de bon matí, 

es repartien indistintament, per grups, 
nois i noies. Totes les masies coneixien 
els nostres nois i els estimaven. Hi con
versaven, es feien favors mutus, i a cada 
casa hi podien fer un tast o beure a galet 
un raig d'aigua fresca. 

Abans de dinar era !'hora del bany. 
Aquest problema es resolgué el primer 
any amb la neteja de la bassa, feina feixu
ga i difícil que es porta a terme amb gran 
esfor~. El segon any els nois excavaren 
en la roca una piscina molt gran i fonda 
i, amb els paletes, la recobriren de ciment. 
Així ens podíem banyar en aigua clara i 
neta. Estaven joiosos de la seva obra i 
arreglaven la piscina constantment. Al 
mateix temps es construí un pavelló de 
fusta, projectat pe! GATPAC, que fou 
el dormitori deis nois i de dia un lloc de 
convivencia de tots. Els nois, per grups, 
pujaren a Can Surell per ajudar els pale
tes i fusters a muntar-lo. 

El dinar es feia sota les alzines o a !'era 
i en havent dinat, mentre els de torn ren
taven plats i endre~aven la cuina, els al
tres descansaven en el prat llegint, con
versant o fent música. A les tardes, els 
nois es dedicaven lliurement a les seves 
nombroses apetencies: treballs de camp i 
conrcu amb els pagesos o pastura de ra
mats de vaques i de bens o treballs ma
nuals com talla de bastons, arreglar tam
borets o matalassos, etc.; pero sempre 
cercaven un temps per a dedicar-lo a l'es
tudi i a portar el diari de la vida a la 
colonia. 

I així aprengueren moltes coses: l'estu
di de la muntanya, de la seva geologia, de 
la vegetació, de les aigües de les fonts, del 
treball deis llenyataires i carboners. 

I a !'hora del capvespre, mentre el so
par es coi"a sol (patates bullides amb pell, 
enciam, ous passats per aigua, fruita i un 
gros bol de llet acabada de bullir) es feia 
una gran passejada on, a part d'estudiar 
i observar la natura, es portaven els can
tirs d'aigua i es recollia la llenya. 

A la nit ens esperava el cel estrellat. 
N'hi havia tantes d'estrelles, i les vciem 
tan a prop, que semblava que les tocaríem 
amb la ma. El doctor Estalella les conei
xia totes i ens deia el nom de les constel
lacions, la situació de les quals. compro
vavem en els mapes del cel. Per la Via 
de Sant Jaume es veia sovint una densa 
pluja d'estels. 

Sota el cel estrellat nois i noies, a qua
tre veus, corejaven baixet melodies popu-



Uns nois a la fusteris 

lars o els corals de Bach o les can<;ons de 
Can Surell que havien compost ells ma
teixos. 

I Can Surell esdevingué l'I-E mateix al 
cor del Montseny on es visqueren unes 
hores vivíssimes d'iHusió i de treball, d'a
legries i de fatigues que ens commouen 
cada vegada que les evoquem. Fou un as
saig tan perfecte de conducta, de respec
te, de fortalesa i espiritualitat que cree 
que Can Surell és potser el fet més reei
xit de la vida de l'I-E. 

Hi ha una peHícula que reprodueix les 
escenes de la vida a Can Surell; és emo
tiva i d'una senzillesa inefable. La vam 
fer sense pensar que mai tingués un valor 
historie ni que el fet de registrar aquells 
moments verídics sense preparació de cap 
mena, cosa que dóna al film una frescor 
i gracia exquisides, constituís un document 
pedagogic de primera ma, que dóna una 
visió del que fou l'I-E. 

Amb l'assaig de colonia a Can Surell 
del Montseny, el doctor Estalella veié, amb 
gran satisfacció, complertes moltes de les 
seves aspiracions forma tives deis nostres 
deixebles: 

1. Aconseguia que el noi sortís de la 
ciutat i el posava en contacte amb la na
tura en un ambient rural on, a més d'en
fortir-se, aprenia a coneixer i estimar el 
camp, entrava en contacte amb la seva 
gent, coHaborava en les tasques agrícoles 
i comprenia la seva problematica. 

2. Creava una convivencia entre com
panys de l'I-E que havia d'acceptar i re
soldre de comú acord i d'una manera jus
ta les bases de coHaboració i de servei a 
la vida de la comunitat, sense vulnerar de 
cap manera els principis fonamentals de 
formació de l'Institut, amb respecte mutu 
i voluntat de treball i rendiment coHectiú. 
No hi havia uns que manaven i altres que 
obei'en: tots obe1en el principi del bé comú 
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30 i amb entusiasme i alegria es distribui:en 
el treball. 

3. No es tractava d'una convivencia 
com la de l'escola i la de les excursions; 
era una convivencia permanent, una llar
ga estada on cada u es manifestava total
ment amb espontanei"tat sense replecs i 
sense influencies famlliars. La família la 
constitu!en els nois de l'I-E a Can Surell. 

Així amb paraules del doctor Estalella: 

«1 la vida de l'l-E transportada a muntanya 
adquirí un vigor exquisit i una potencia 
trasbalsadora... L'estudi de la fauna, de la 
flora i de la geología d'aquelles muntanyes, i 
d'aquelles valls, la cooperació en les diver
ses feines de l'art del pages, l'observació de 
la vida deis animals domestics d'extraordi
nari relleu ... Pero per damunt de tot, el més 
educatiu fou la contribució de cadascú, al 
seu torn i a la seva hora ... Aquests dies d'a
mable vida en comú serviren, com res més, 
perque es poguessin manifestar els nois fins 
el fons de l'anima." 

(«Butlletí de l'Institut-Escola». 
Paraules del doctor Estalella.) 

Hem descrit la vida a l'I-E d'una manera 
clara i senzilla, tal com va anar succeint. 
No sé si hem reeixit a fer-ho, pero hem 
volgut ésser absolutament verídics i fidels. 
Podría haver-hi fets que en els moments 
actuals s'haurien resolt d'una altra forma. 
Si hi va haver algun desencert, no cree 
que ningú que conegués de prop el pro
fessorat de 1'1-E amb el doctor Estalella 
al davant, pugui dubtar de la bona fe que 
els animava. 

«Les normes i el reglament provisional han 
estat publicats al /libre L'Obra de Cultura, 
editat per la Generalitat de Catalunya i pro
fusament distribun per tot Espanya. Alla hi 
és tota l'organització i tot el programa. 
Mes no n'hi ha prou: encara que s'hagin lle
git i rellegit atentament les normes no en 
tindra ningú més que una idea rígida i im
perfecta si no ens ha contempla! en plena 
activitat; si no ha vist els nois a les classes i 
als jocs, i als treballs manuals i a les excur
sions, i a la tria de /libres i a les múltiples 
tasques complementaries; si no ha sentit la 
intensificació del treball, Iliberal de l'encai
xonament deis textos; si no !'ha sobtat l'es
calf ni l'ha enlluernat la claror de !'entusias
me deis nostres professors. 
Per airo hi rebem sempre amb agrai"ment les 
critiques deis homes de bona voluntat i es-

coltem atentament tates les observacions 
que vulguin fer-nos. l no els demanem 
aplaudiments sinó afany de comprensió, 
l'advertiment perfeccionador, el consell en
coratjador i l'encaixada amiga.» 

(«Butlletí de l'lnstitut-Escola», 
núm. 1, Barcelona 1932, pag. 2.) 

Aquella aspiració del doctor Estalella 
que proclamava conven~ut i que coneix 
tothom <<m'he proposat de fer bornes 
bons; si són forts millor i si a més em 
surten savis, millor encara>>, és valida com 
a fi del camí que havia empres. 

Els trossos intercalats en l'explicació de 
la vida a l'I-E són paraules i directrius 
del doctor Estalella mateix, publicades en 
el butlletí de la institució. Nosaltres, els 
que hi treballavem, i els nois, ara quan 
tots són tan grans, ho recordem amb com
plaen~a. 

La realitat és que la manera de fer i la 
vida de I'l-E va marcar fondament l'es
perit dels deixebles. Després de 50 anys, 
tots ells - alguns ja són avis- recorden 
aquells dies de la seva adolescencia amb 
emoció i ho comparen amb el comporta
ment i el transcurs de les escoles d'ara. 

Indubtablement la vida deis bornes, avui 
és una altra i l'escola ha de preparar el 
noi per a la societat actual o la que es 
beslluma coro a futura, no a la de 50 anys 
enrera; pero hi ha uns principis immuta
bles d'honradesa i respecte al món i a la 
gent i de lliurament absolut al bé comú 
que es mantenien íntegres en els nostres 
nois del anys 30 i que ara els voldríem 
generals per a tots els mestres i deixe
bles de les escoles de segon ensenyament. 

Per tant, tot el que hem dit no és sola
ment una expressió de sentiments nostal
gics, no és un crit d'enyorament aixo que 
fem; és voler donar-ne compte als com
panys mestres i proclamar que la vida 
escolar a l'I-E del Pare, el seu equilibri, el 
to i el nivell de formació, de responsabili
tat i de comportament que es volia donar 
als seus alumnes, encara no s'han repetit 
i que el model de l'I-E de l'any 1932 signi
fica, després de mig segle, un punt algid, 
difícil d'assolir i que podem considerar 
com una fita que exigeix un gran esfor9 
i una gran capacitat d'abnegació i renun
ciament per aconseguir-la. 

La Generalitat anterior i el doctor Esta
lella ho aconseguiren per fe. 

Tenien fe en !'obra i la portaren en
davant. 



Glossant un concepte i unes paraules 
d'Alexandre Galí dirigides al doctor Esta
leila a la seva mort l'any 1938 transcrivim: 

«Les teories pedagogiques no són més 
que una mena de diversió impotent. El 
que cal és la realització. La realització és 
el que implica els substrats de totes les 
teories, de les úniques teories, de les bo
nes teories per tant, ja que duen a !'efi
cacia. Aquesta és la deixa eterna del doc-

tor Estalella a Catalunya. ÉS molt difícil 31 
de preveure quina sera la sort de 1'1-E. 

Les institucions, com les persones, no són, 
no poden ésser, ni han d'ésser, eternes. 
Pero la realització dels grans moments sí 
que és eterna. En els annals de la Peda
gogía catalana i de la Historia de ·catalu
nya, l'Institut-Escola del doctor Estalella 
no morira mai més.» 

L'srmsri 
deis oficis 
fet pels nois 
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EL DOCTOR EST ALELLA 

1 ELS SEUS 
COLLABORADORS 

per Maria Cardús 

Precedents 

Voldria parlar de les persones que van 
donar vida i fesomia propia al projecte 
de la Ponencia d'Ensenyament Secundari 
de la Generalitat l'any 1931. Es tractava 
de la reforma del batxillerat a Catalunya 
plasmada en l'Institut-Escola. Al moment 
de fer-ho m'adono que cal mencionar d'an
tuvi i tot sol el nom de Josep Estalella. 
Aixo no priva que ell vagi tenir un equip 
de coHaboradors eficients i entusiastes que 
comprengueren que es proposava i el van 
seguir en l'ambiciós projecte de renovació 
total, de soca-rel, del batxillerat. Pero el 
nom del doctor Estalella sobresurt per da
munt de tot altre. Des de feia anys el! 
tenia en la ment la idea de crear a Barce
lona un Institut-Escola més o menys sem
blant a la institució de Madrid. Les cir
cumstancies del país no ho permeteren 
fins a l'adveniment de la segona república 
i per aixo s'hagué d'arribar al febrer de 
1932, moment en que la institució pilot 
comen.;a la seva marxa. 

Convé que quedi ben ciar, dones, que 
I'Institut-Escola fou obra del doctor Esta
leila. 1 que no es pot parlar de l'Institut
Escola sense mencionar Josep Estalella. 
L'Institut-Escola és la concreció del pla de 
reforma que el! ana gestant durant la seva 
vida de docent. 

En efecte, el doctor Estalella té un llarg 
historial, concretament en el segon ense
nyament. Havia comen.;at a Girona, a l'ins
titut nacional durant dotie anys coro a 
titular ocupant la catedra de Física i Quí
mica i fent a l'ensems moltes altres coses, 
mogut sempre per una curiositat inesgo
table: munta un observatori metereologic 

dintre del centre, el qua! passa a ésser el 
de la ciutat i dona classes d'astronomia 
fora deis horaris reglamentaris; organitza 
un laboratori fotografic, amplia i moder
nitza el gabinet de física i al mateix temps 
munta un museu de física retrospectiva 
amb els molts aparells antics o antiquats 
que tenia l'institut i amb d'altres que ell 
mateix adquirí o redescobrí, com és ara 
!'esfera copernicana del P. Zafont, que 
hom sabia que era a Girona pero tothom 
ignorava ellloc i que ell troba abandonada 
en els soterranis. del Seminari Conciliar. 
Després ana a Madrid per incorporar-se 
a l'equip de professors de !'Instituto-Es
cuela que s'havia inaugurat tot just feia 
un any. L'estada madrilenya, si bé va és
ser breu en durada, fou per al doctor Es
talella intensa i profitosa per al futur, ja 
que aquells dos anys de treball en la nova 
institució -nova en tots sentits, quant a 
la concepció i quant al metode- li desvet
llaren decididament la vocació de peda
gog, li obriren nous horitzons i li confir
maren com a possibles realitzacions bon 
nombre d'intu1cions que ell havia tingut a 
Girona i que les posava en practica en els 
seus cursos com a assaigs i progressos de 
metode sense arribar-ne a fer una llei ge
neral. Circumstancies particulars li feren 
abandonar Madrid i torna a incorporar-se 
a un institut nacional, aquesta vegada a 
Tarragona. L'experiencia de Madrid li do
na seguretat en el seu estil de conduir la 
classe, que s'apartava de la manera de fer 
del professorat d'aleshores. Al mateix 
temps ana elaborant el seu ideari pedagO
gic. Durant aquells deu anys d'estada a 
Tarragona probablement passa de !'expe
riencia concreta de les seves classes a for-



mulacions universals. En efecte, a Madrid 
sobretot, davant les dificultats que tenien 
altres professors per emprar els metodes 
de p~dagogia activa que alla es volien im
plantar decididament en totes les mate
ríes, Josep Estalella es posava l'exercici 
de com ho resoldria ell en cada cas con
cret. Així, en els anys següents s'afermava 
en les seves idees i les generalitzava. Per 
altra part, aquestes eren extremament 
simples. La idea basica era afirmar el va
lor pcdagogic de la llar. D'aquesta se'n 
despren naturalment que una institució 
pedagogica s'ha d'assemblar a una llar. Ha 
de tenir-ne l'escalf i ha d'utilitzar els ma
teixos metodes, o sia que els infants s'han 
d'encarar amb els objectes i els han d'a
nar descobrint i coneixent a mida que 
se'ls desperten les facultats. Més endavant 
els estudiaran amb tota la seva complexi
tat, pero sempre partint de l'observació 
directa i a base d'un treball de descoberta 
i exploració comparable al d'un obrador 
o d'un taller. Per aixo una classe de segon 
ensenyament no és una aula on el mestre 
fa un discurs, sinó que és el lloc on els 
alunmes investiguen i descobreixen sota la 
guia i la tutela cl'un professor. 

Es compren, dones, que aquests llargs 
anys de docencia havien servit per a fer 
del doctor Estalella no sols un exceHent 
mestre sinó un teoric de la pedagogía. 
Quan, tot just proclamada la República 
per !'abril de 1931, la Generalitat impulsa 
un magnífic pla cultural i es crearen les 
diferents ponencies per a realitzar !'obra, 
no és estrany que per a la de segona en
senyanc;a fos escollit Josep Estalella. I 
tampoc no és estrany que en plasmar la 
reforma del batxillerat en una institució 
concreta, l'Institut-Escola, que havia d'és
ser assaig i ferment, hom pensés també 
en ell per ésser-ne el director. Era, certa
ment, l'home idoni: foguejat en !'expe
riencia i madur en el pensament. Dues 
qualitats necessaries per a portar a terme 
una obra transcendental. 

Josep Est.alella, director de l'lnstitut-Escola 

En obrir les portes l'I nstitut-Escola, el 
3 de febrer de 1932, el doctor Estalella te
nia 53 anys. Es trobava en la plenitud de 
les forces i havia aconseguit una gran per
sonalitat amb un grau de qualitats huma
nes poc corrent. Probablement els seus 
anys de formació dedicats exclusivament 

a la ciencia amb molt de rigor i aprofun- 33 
diment afaic;onaren alguns aspectes del 
seu caracter, com són la precisió del me-
tode científic i l'observació, que, després, 
esdevingut pedagog, Ji foren de gran utili-
tat i esdevingueren característiques d'ell. 
Aixo no obstant, aquest home de formació 
científica impressionava per la seva gran 
humanitat. Cordial, afable, comunicatiu, 
obert, sincer, franc, lleial; detestava la 
mentida i qualsevol camuflament; exigent 
amb si mateix en tots els plans, des del 
moral -la seva rectitud era incontesta-
ble- fins al material, amb ansía d'anar 
sempre endavant, buscant sempre més i 
millor, el seu ideal era l'obra ben feta. Ell 
mateix parla de la seva inquietud, de la 
seva inestabilitat, d'una transformació in
terior inevitable, interminable, que proba
blement «és l'aliment del foc interior que 
m'abrusa, de la meva alegria, del meu en
tusiasme».' 

De la seva estada a l'institut de Girona 
havia.. apres i fet seva la frase d'un deis 
seus professors quan en va ésser director: 
<<la Direcció és escota d'humílitat». Des
prés, essent ell mateíx director a l'Institu
to-Escuela de Madrid, deia que exercia el 
carrec de la manera com Ji era habitual 
de manar, «per convenciment». 

Totes aquestes facetes del caratter del 
doctor Estalella quedaren en evidencia a 
l'lnstitut-Escola. EH n'era el director i en
sems un deis professors de Física i Quími
ca i també de Matematíques. Era, dones, 
com un professor pero al mateíx temps 
exercia la direcció. 1 aquest canee, con
traríament al que succeeix sovint, el feia 
estar en contacte amb els alumnes. Ell no 
restava tancat a la Direcció. Ni la Direc
cíó era un índret on els alumnes no hi po
guéssim entrar; al contrari, podíem pre
sentar-nos-hi quan volíem, naturalment no 
amb pla d'anar-hi a jugar, pero sempre 
que per alguna comesa ens convingués; í 
adhuc sabíem que en un calaix de la taula 
del director hi havia sempre una capsa 
amb <<C.atanis», uns llamins típics de Vila
franca, i que en podíem prendre un. El 
doctor Estalella el trobavem sempre per
tot arreu. Moltes vegades era ell mateix 
qui anunciava !'hora d'acabar-se la das
se. A l'Institut-Escola no hi havia cap tim
bre que indiqués el final o el canvi d'una 
activitat a una altra. Ho feia un professor 

l. Recol lit del seu diari. 



34 -el professor de guardia- i molt sovint 
el mateix director. M'he preguntat de ve
gades si aquesta manera de procedir del 
doctor Estalella no era una forma d'intro
duir-se a les diferents classes i de veure 
com anaven. De fet, d'aquest recorregut 
seu en sortien advertenéies i així mateix 
en sortien del seu estar present en els 
moments d'esbarjo. Durant aquestes esto
nes el trobaves tant per la galería i· pel 
terrat del primer .pis com pel pati inte
rior de la planta baixa. I tant exhortava 
els nois que juguessin -no Ji agradava que 
restessin dintre les aules- com feia amo
nestacions. Així, si per un costat volia 
que tothom jugtiés, i amb entusiasme, per 
l'altre volia que mai no perdéssim la cor
recció: en els jocs, igual coma les classes, 
s'havia de parlar amb veu normal, i, en 
efecte, no se sentía mai cap crit. Si forma
vem un grup enraonant es fixava en la 
nostra actitud i ens advertía si ens recol
zavem i féiem la cigonya posant un peu 
a la paret. No consentía tampoc que els 
nois es fiquessin les mans a les butxaques. 
De totcs maneres, feia les advertencies de 
forma que més et feien rumiar i adonar
te'n tu mateix que no pas t'avergonyia. 
Així, un día, a una alumna que passava 
pel costat del gran test de gardenies que 
hi havia a la porta de sortida del pati, li 
féu remarcar el color blanc tan bonic que 
tenen í com el perden si hom les toca o 
les frcga. Ella comprengué que les devia 
haver fregat sense adonar-se'n. Un altre 
dia, perla galería, el doctor Esta leila posa 
el seu peu ben al costat del d'una noia i li 
pregunta quines sabates li agradaven més. 
Ella, que portava unes sabates molt bru
tes, li digué, naturalment, que prefería 
les d'ell. El doctor Estalella replica: <<¿No 
penses que les teves poden ser com les 
mcves?». 

D'aquestes amonestacions amistases no 
se n'assabentava ningú més que l'interes
sat. En canví, en altres ocasions, tota !'es
cola anava en enrenou perque convenía 
advertir tothom. El dia que aparegué 
una escopínada al pati ens féu sortir de 
les aules i davant de tots, alumnes i pro
fessors, neteja i desinfecta ell mateix el 
terra, tot lamentant-se de com havia po
gut apareixer a terra una tal brutícia. No 
parla de qui podía ésser el culpable. 
Aquest, fos qui fos, queda certament ben 
avergonyit i tots els altres, ben advertits. 
O bé en una altra avinentesa, una noia 
que era morena es tenyf de ros i el doctor 

Estalella que volia que ens presentéssim 
sempre tal com som, en tots els aspectes, 
per dintre i per fora, ho comunica grup 
per grup, planyent-se d'aquest amanera
ment. Eren fets prou importants perque 
tot l'Institut-Escola en prengués conscien
cia. Tanmateix no cal pensar que sempre 
anava fent advertencies. Li agradava bona
ment de parlar amb els deixebles i de fer
nos preguntes. O sia, que el director no 
era.per a ningú una persona Jlunyana. Ai
xo provocava que si ens passava alguna 
cosa, l'anéssim a trobar i li ho comuni
quéssim. En una certa ocasió que em vaig 
trobar amb una qüestió delicada amb un 
company, recordo que vaig acudir a ell en 
lloc de valer-me del tutor de la classe tot 
í que aquest era molt acollidor. Tanta era 
la confian~a que ens inspirava. 

El doctor Estalella tenia molts recursos 
per a fer viu el sentíment de familia que 
estava a la base de la concepció pedagogi
ca de la institució. Prenent peu d'algun 
tema, tractat en una classe, ell proposava 
una qüestíó a tots els grups de l'lnstitut
Escola; i les respostes interessants ens les 
comunícava. Una vegada en una aula par
laven d'Aquil-les. Aquell dia ana pregun
tant arreu si preferíríem de tenir una vida 
curta i intensa com la d'AquiHes o bé una 
vida llarga i reposada. Amb !'entusiasme 
que ens arborava, quasi tots contestarem 
que preferíem una vida curta i intensa. 
Pero una noia digué que com que ella no 
era cap heroi la prefería llarga i tranquil
la. Aquesta resposta tan sincera i gens 
medíatitzada encanta al doctor Estalella 
i aviat dona la volta a la casa amb el nom 
de la protagonista. D'aquesta manera vi
bravcm tots a l'lmíson. Igualment, si suc
ce'ia algun fet important a algun alumne, 
com per exemple la mort del pare, ens ho 
feia saber a tots. 

El doctor Estalella era sempre i tothora 
a J'Institut-Escola, atent a la marxa del 
centre. La seva gran prcocupació va ésser 
de mantenir les normes establertes, man
tenir-les amb la roateixa puresa al Jlarg 
deis anys. Els comen¡;;aments sempre són 
senzills. A més, en el cas concret de l'Ins
titut-Escola, moltes iHusions es concentra
ven en la nova institució concebuda en 
!'euforia deis primers moments de la Re
pública com un assaig pero amb la idea 
que fos el primer d'una serie que s'aniria 
creant arreu de Catalunya. Tot era, dones, 
entusiasme i esperan¡;;a. D'entrada la tasca 
fou senzilla. El director, seguit del profes-



sorat, s'endinsava decididament pe! camí 
de la reforma i de les innovacions. 

Més endavant comen~aren les dificul
tats. Potser de moment d'una manera im
preciSa. Si bé la premsa d'aquells anys 
parla fent grans elogis de la nova creació, 
també hi hagué algunes crítiques. Entre 
la intcHectualitat de !'epoca no falta la 
ironia burleta, els comentaris recollint l'a
necdota sense entendre l'esperit. Ben aviat 
Madrid es posa alerta; el govern central i 
els inteHectuals d'alla s'espantaren de l'a
bast del pla cultural que es proposava de 
realitzar la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i d'una manera 
particular en allo que es refería al segon 
ensenyament. La marxa ascendent de l'Ins
titut-Escola i el prestigi que adquirí de 
seguida en els medis cultes els crida molt 
l'atenció. Tot i que Madrid havia donat la 
conformitat en el moment de la creació de 
I'Institut-Escola i Mhuc havia suggerit el 
nom del director, puix el doctor Estalella 
hi era molt conegut, ben aviat hom volgué 
frenar-ne !'empenta. Valent-se de les res
triccions que els permetia l'Estatut en vi
gor (molt diferent del proposat pels cata
lans, aquell que anomenem Estatut de 
Núria), foren crcats uns Consells Regio
nals -de primer i de segon ensenyament
per no perdre la tutela deis centres que 
anirien sorgint. 

Aquests esdeveniments exteriors proba
blemcnt inílui:ren a l'interior de l'Institut
Escola. El bloc compacte que formaven 
els professors es clivella: hf bagué un cert 
afluixament per part d'alguns membres 
del professorat, aparegueren algunes difi
cultats d'entesa personal amb el director. 
El doctor Estalella, aixo no obstant, no es 
descoratjava i continuava en la línia esta
blerta mantenint les normes amb tota in
tegritat. Quan foren fundats tres altres ins
tituts, sota el patrocini del Consell Regio
nal, o sia de I'Estat Central, no de la Ge
neralitat, fou el moment de resoldre algu
nes d'aquestes diferencies i alguns deis 
professors descontents passaren als insti
tuts de nova creació. Cal puntualitzar, 
pero, que no tots els qui marxaren de I'Ins
titut-Escola per anar als nous instituts, ho 
feren en pla de desavinen~a. sinó ate
nent a d'altres necessitats. I cal també 
subratllar que la Generalitat fou generosa 
envers ells; la gratificació que donava als 
professors de I'Institut-Escola (7.000 pes
setes l'any) al costat del sou que perce
bien de I'Estat, continua donant-la a 

aquests professors a fi que el canvi no els 35 
perjudiqués economicament. Aquest fet 
provoca que dos instituts, entre els tres 
creats l'any 1933, s'anomenessin també ins
tituts-escola, per bé que el regim que ca
racteritzava l'Institut-Escola no hi fos apli-
cat. Alla no van fer més que un simulacre 
de la pedagogía renovadora de l'Institut
Escola. 

Encara calgué lluitar fort perque l'Ins
titut-Escola de la Generalitat o del pare 
no passés a arrenglerar-se al costat dels 
altres instituts creats de nou com ho vo
lia el Govern Central amb l'excusa d'uni
ficar. El conseller de Cultura Ventura Gas
sol, el secretari de la Ponencia de Segon 
Ensenyament Alexandre Galí, i Josep Es
talella com a membre de la ponencia i 
director de la institució s'hi oposaren ro
tundament. Malgrat l'oposició que traba
ren no sois a Madrid sinó dintre mateix 
de la ponencia per part d'alguns membres 
destacats de la nostra cultura, se'n sor
tiren. 

El 'tloctor Estalella supera amb entere
sa aquests embats i mantingué amb ma 
ferma l'Institut-Escola. Hi bagué alguns 
canvis en el professorat pero l'escola no 
se'n ressentí. El director i uns quants pro
fessors que el voltaven constitulen un pun
tal prou segur perque el procés de la 
institució no s'alterés. Vist des de la pers
pectiva deis alumnes, la vida de l'Institut
Escola es desenvolupa sempre amb nor
malitat. 

Fou amb la guerra civil quan s'altera 
exteriorment la vida de l'escola. Primer 
amb els bombardeigs tan sovintejats so
bretot en la zona del Pare de la Ciutadella 
on estava l'lnstitut-Escola, a la vora del 
port i d'una estació ferroviaria. Després, 
quan alguns professors hagueren d'incor
porar-se a l'exercit i també alguns deis 
alumnes més grans. I sobretot, quan l'Ins
titut-Escola hagué d'abandonar el vell i 
noble casal i es trasllada a Sants, a l'edi
fici d'un coHegi deis Pares Maristes. 

A la primeria del 1938 el doctor Esta
leila caigué malalt i ja no pogué incorpo
rar-se més al seu lloc. Poc després morí 
(20 d'abril) afeixugat pel dolor de !'hora 
i cansat per la tensa lluita que havia man
tingut per aguantar l'Institut-Escola amb 
els mateixos ideals de quan l'havien creat. 
Els darrers anys de la seva vida havien 
estat l'Institut-Escola: per el! va viure i 
per ell va morir. 

La institució es mantingué com va po-



36 der fins que entraren a Barcelona les tro
pes del general Franco. A partir d'aquest 
rnoment no se'n parla més. La major part 
deis professors numeraris del centre fo
ren traslladats fora de la ciutat, sancio
nats. I el nom del doctor Estalella caigué 
en l'oblit. Un silenci absolut plana durant 
anys sobre l'home i sobre la seva obra. 
Passat molt temps, a Vilafranca del Pene
des, la seva vila nadiua, el recordaren amb 
motiu d'alguna efemeride, com també fou 
evocat a la revista «Serra d'Or» el record 
de l'Institut-Escola i del seu director en 
escaure's el 40e. aniversari de la institució. 
Acabats els anys de la dictadura que hem 
sofert, s'ha redescobert l'Institut-Escola i 
amb motiu del centenari de la naixen.;:a 
del doctor Estalella s'ha posat en relleu 
la seva personalitat. Convindria que, so
bretot en els medís culturals i docents, 
tothom conegués que va ésser l'Institut
Escola, aquesta realitat pedagógica que 
tan de bo poguéssim fer-la viure ara, si les 
noves circumstancies polítiques i socials 
del nostre país hi fossin propícies. I tam
bé convé que tothom sapiga que l'artífex 
de l'Institut-Escola fou el doctor Estalella, 
pedagog i mestrc eminent al mateix tcmps 
que home exemplar en tots els aspectes 
de la seva vida.1 

El professorat de J'lnstitut-Escola 

Si l'Institut-Escola fou obra del doctor 
Estalella, no és menys cert que l'equip de 
professors que el rodeja tingué una gran 
importancia i contribuí que !'empresa 
prcngués de seguida una volada insospi
tada adhuc per ells mateixos. 

A l'Institut-Escola hi havia un grup de 
professors numcraris que al costat del 
director estaven a pie temps a la casa. 
Després hi havia els professors comple
mentaris, la majoria d'ells molt joves, al
guns tot just sortits de les aules univer
sitaries, els quals completaven la seva for
mació en l'aspecte practic a l'Institut-Es
cola i en l'aspecte inteHectual al Scminari 
de Pedagogía, on havien organitzat, sota 
la direcció del doctor Estalella, unes «con
verses» o conferencies sobre la metodolo
gia del segon cnsenyament. 

Essent la institució-escola de formació 
de la joventul i tenint en compte que 
aquest aspectc es vetllava tant o més que 
l'inteHectual, és natural que hi tingués 
molta importancia el professorat dedicat 
a allo que en Ilenguatge classic se'n dirien 

«assignatures complementarics»: dibuix, 
treballs manuals, música. 1 també els mes
tres deis tallers que condu1en la imprem
ta, l'enguadernació i la fusteria en els qua1s 
els alumnes s'ensinistraven en l'art d'un 
ofici. 

Presentat així globalment el professorat 
de l'Institut-Escola, parlaré ara d'algunes 
persones concretes que em semblen re
presentatives deis aspectes enumerats. 
L'extensió for~osament breu d'aquest text 
no permet d'cvocar tots els nostres pro
fessors, tan estimats i als quals devem 
tantes coses. No és dones ni per indife
rencia ni per descuit que la majoria d'ells 
no siguin esmentats ací, encara que en el 
cor i el pensament els tenim tots presents. 

Al costal del doctor Estalella hi havia 
dues persones molt estretamcnt unides a 
ell que, en ambits diferents, compartien 
amb el director la tasca de conduir i ani
mar la bona rnarxa de l'Institut-Escola. 
Eren el senyor Vergés, secretari de l'escola 
i la senyoreta Ferrer. 

JOSEP VERG~S 1 FABREGAS 
La vida docent de Josep Vergés comen

<;a, un cop acabada la carrera de Filosofia 
i Lletres en l'cspecialitat de Llcngües Clas
siques a la Universitat de Barcelona l'any 
1927, fent de professor a diverses escotes 
privarles de la nostra ciutat. Al mateix 
ternps era ajudant interí gratu"it a l'ins
titut Balmcs i a la Universitat. Durant 
!'epoca deis estudis universitaris freqüen
tava també les classes que donaven Caries 
Riba i Joaquim Balcells a la Fundació Ber
nat Metge. D'aquesta manera completava 
la seva formació i ben aviat s'incorpora a 
les files deis traductors de la Fundació. 
El 1927 fou publicada la seva primera tra
ducció, Catul, feta en coHaboració amb 
Joan Petit que, com Josep Vergés, fou un 
altre gran humanista. La llista de les seves 
traduccions, tant d'autors grecs corn lla
tins, és llarga. Mencionarcm només entre 
els grecs Discursos d'lseu i entre els lla
tins Cartes de Ciceró (nou volums) i Odes 
i apodes d'Horaci, el segon volum del qua! 
tot just acaba de publicar-se. La seva fe
cunda activitat dintre de la Fundació Ber-

2. No hem fet cap referencia a Josep Es
talella com a científic perque s'allunyava de 
l'objectiu del present article malgrat que en 
estudiar la seva personaJitat no es pot oblidar 
aquest aspecte que ell cultivll durant tota la 
seva vida. 



L 'orquestrs 

nat Metge li va valer que, el 1959, fos no
menat del consell de direcció (fórmula que 
substituí la direcció personal que amb la 
mort de Caries Riba havia quedat vacant), 
carrec que manté encara com hem dit 
amb la tasca de traductor. 

L'any 1930, havent deixat Jes escotes pri
varles i l'institut Balmes, és nomenat pro
fessor interí de la catedra de Nicolau 
d'Olwer a l'Escola de Bibliotecaries. Hi 
compartía la tasca amb l'ajudantia de la 
Universitat. La primavera de 1931 féu opo
sícions a catedra d 'ínstitut. Entremig fou 
proclamada la República. Obtingué pla~a 
a l'ínstitut de Figueres on exercí ben poc 
temps, ja que, comen~at el curs 1931-32, el 
doctor Joaquim Balcells, mestre seu i 
membre de la Ponencia de Cultura de la 
nova Generalitat de Catalunya, Ji propasa 
d 'incorporar-se com a professor de llen
gües classiques a l'Institut-Escola i d'as
sumir-ne al mateix temps el carrec de s~ 
cretari. Josep Vergés accepta les dues res
ponsabilitats i comen~a. així, els seus con
tactes amb el doctor Estalella. 

A !'hora de la gestació de l'lnstitut-Es
cola ell fou present a totes les ·converses. 
Al costat del doctor Estalella participa a 
les reunions en les quals, primer amb Joa
quim Balcells i després amb els altres pro-

posats com a professors de l'lnstitut-Es
cola, afai~onaren la novella ínstitució. 

Josep Vergés, dintre de I'Institut-Escola, 
tingué les dues facetes: de secretari i de 
professor. 

Com a secretari fou, de seguida, l'home 
de confian~a del director. La seva probi
tat i la seva solidesa moral eren indiscu
tibles. A més interpreta perfectament el 
desig del doctor Estalella de reduir al 
mínim l'aparell burocratic de l'Institut
Escola. Deixant de banda la paperassa que 
es necessita per a conduir des deis punts 
de vista legal i formal una institució -per 
a la qual cosa hi havia un ajudant de s~ 
cretaria, el senyor MarceHí Antic i una 
mecanografa, la senyorcta Josefina Car
dona- per a l'organització interna de 
l'escola, el treball del secretari consistía 
a fer les fitxes deis alumnes, amb les 
quals formaren un gran fitxer. Aquest fit
xer era l'elemen t basic per al bon funcio
nament de I'Institut-Escola. Cada alumne 
tenia una fitxa i un dossier. Al dossier 
s'anaven reunínt les apreciacions que feien 
els diversos professors sobre cada alumne 
a les juntes de professors un cop cada 
setmana. A la vista d'aquestes aprecia
cions, el doctor Estalella redactava una 
notícia per a ls pares (trimestral) sobre !'a-

37 



38 profitament de l'alumne i el seu compor
tament moral. Aquest resum substitwa 
les qualificacions, que no existien a l'Ins
titut-Escola, i era molt més explícit i ve
rídic que no ho són aquestes. Els resums 
s'anotaven a les fitxes. De manera que en 
qualsevol moment es poclia seguir tot 
!'historial d'un alumne. 

La tasca '<.le secretaria el senyor Vergés 
la porta amb pulcritud i puntualment. 

A més a més, era un deis professors de 
llengües classiques: donava classes de llatí 
i més endavant també de grec. No hi ha
vía hagut fins aleshores l'ocasió d'aplicar 
la pedagogía activa en aquesta disciplina. 
De manera que, d'antuvi, el senyor Vergés 
hagué d'establir un metode, cosa que féu 
seguint les grans línies d'orientació que el 
doctor Estalella proposava. Malgrat la di
ficulta! de la materia, el senyor Vergés fou 
un deis professors que seguí més estric
tament la metodología característica de 
l'ensenyanc;a a J'Institut-Escola. Posterior
ment, en els diversos llibres de text que 
ha publicat per a l'ensenyanc;a del llatí al 
batxillerat ha donat a coneixer el metode 
que assaja i establí a I'Institut-Escola. So
brctot en la darrera edició, Llatí, edit. Tei
de, 1976. 

Al costat d'aixo era també un professor 
que s'intcressava per tota la vida de !'es
cola i feia sempre costal als alumnes en 
qualsevol activitat i iniciativa. Parlava amb 
nosaltres, ens esperonava i si convenía 
també ens amonestava bonamcnt. El tinc 
present a moltes excursions. A Can Su
rell, a les sessions de música, en l'orga
nització de festes. Tenia molt bon ~empe
rament i no se sabia enfadar. Malgrat 
aixo, a la classe hi havia ordre, ens feia 
treballar molt i els qui fórem deixebles 
scus aprenguérem molt de llatí i troba
rem gust en la materia. 

Quan a Barcelona es crearen els altres 
instiluts (n'hem fet menció abans), la Po
nencia de Cultura proposa al senyor Ver
gés de passar a ésser director d'un d'ells. 
Pero Josep Vergés preferí de quedar-se a 
I'Institut-Escola i de continuar treballant 
al costat del doctor Estalella. 

Acabada la guerra civil i desaparegut 
I'Institut-Escola, hagué de passar la «de
puració» a la qua! obligava el nou regim. 
Negada que Ji fou per aquesta raó la pla
c;a a Barcelona, bagué d'escollir entre les 
places vacants que hi havia a fora; d'a
qucsta manera ana a l'institut de Manresa 
i encara només amb situació d'interí. Anys 

després, mitjanc;ant un concurs, pogué te
nir un lloc en propietat. Resta a Manresa 
durant divuit anys, després dels quals pa
gué tornar a Barcelona. 

M.• DELS ANGELS FERRER 1 SENSAT 
Després de fer els estudis primaris a 

!'EscoJa del Bosc, al costat de la seva mare 
Rosa Sensat, estudia el batxillerat a l'ins
titut Balmes. Després ingressa a la Uni
versitat de Barcelona on es !licencia en 
Ciencies Naturals. Acabada la carrera es 
queda de seguida com a ajudant a la Fa
cultat de Ciencies. A les tardes també feia 
d'ajudant a l'institut Balmes. 1 encara do
nava unes hores de classe a la secció de 
batxillerat de la Mútua Escolar Blanquer
na que dirigía Alexandre Galí. Per aquells 
anys, Manuel Ainaud, asscssor tecnic de 
la Comissió de Cultura de l'Ajuntament, 
continuant la scva obra a favor de !'<<es
cola nova», volgué incrementar en e\s 
grups escolars i a les altres escotes de 
l'Ajuntament, els estudis de Ciencies Na
turals, del medi ambient en general. Amb 
aquest fi, M.• deis A.nge\s Ferrer fou ads
crita al Museu de Ciencies Naturals de 
Barcelona. Alla tenia la comesa concreta 
de rebre els grups que visitaven el mu
seu i la coHccció zoologica del pare, i de 
fer-los les explicacions pertinents. I també 
la d'organitzar i dirigir sortides amb una 
finalitat d'invcstigació científica concreta 
per a les cscoles que ho desitgessin; cosa 
que era molt sol·licitada per part de les 
esmentades escoles de l'Ajuntament. 

En vista a l'elecció del profcssorat de 
l'l nstitut-Escola, el doctor Estalclla de
mana a diverses facultats de la Universi
tat, noms de joves llicenciats que s'hagues
sin destacat en els estudis. Fou així com 
el doctor Pardillo, dega de la Facultat de 
Ciencies, dona el nom de M.• deis A.ngels 
Ferrer. A part que el seu nom arriba tam
bé al doctor Est·alella a través de Manuel 
Ainaud i d'Aiexandre Gali. 

La senyoreta Ferrer s'incorpora a l'Ins
titut-Escola arran de la seva fundació. Els 
primers mesos --de febrer a juny- com a 
professor complementari. Pero el curs sc
güent, 1932-1933, dcixa tota altra feina per 
a dedicar-se de pie a la novella institució. 
I queda aviat talment absorbida per l'lns
titut-Escola, que renuncia a acabar el doc
torat com en tenia el proposit i del qual 
ja havia cursat les assignatures. N'era una 
de les profcssorcs de ciencies naturals .. 

La senyoreta Ferrcr fou la persona que 



Una c/asse de música amb e/s petits 

copsa més de pressa i amb més profun
ditat que era l'Institut-Escola i quina mis
sió tenia dins la fecunda trajectoria de la 
pedagogía catalana. Capí de seguida l'a
bast del pcnsament renovador del doctor 
Estalella i s'hi sentí identificada. De ca
racter impulsiu i entusiasta, es contagia 
de )'empenta emprenedora i iHusionada 
del director del centre. D'aquesta manera 
n'esdevingué el més efica<; coHaborador. 

La manera de treballar a J'lnstitut-Es
cola i la gran varietat d'activitats que 
s'hi descabdellaven ex.igien un gran dina
misme, imaginació i ensems sentit prac
tic en les realitzacions. Des d'aqucst an
glc, M.• deis .Angels Ferrer fou el comple
ment de Josep Estalella. Aqucst, home de 
pensament molt ciar, amb criteri pedago
gic precís i estructural í tenint ben pensat 
com volia concluir la nova institució, tro
ba en aquella la col-laboradora que ínter
pretava amb encert els seus projectes. 
Ella seguía perfectament ~~ pensament del 
doctor Estalella quan, a les seves classes, 
treballant en la materia que li correspo
nia, promovía altres activitats i desvet
llava l'interes més enlH1 del tema precís 
d'estudi. Així, estudiant la pera amb els 
nois del grup Taga, sorgí la idea de fer 
la historia de la pera mitjan<;ant linoleums 
que presentessin aquest fruit des que surt 
de J'arbre fins que el venen i compren al 
mercat. A !'hora de treballs manuals, subs-

tituint eventualment el professor correspo
nent (la senyorcta Carme Saavedra es
tava de baixa per malaltia llarga), els 
alumnes del Taga feren els dibuíxos i bui
daren els linoleums, els imprimiren a la 
impremta dé I'Ins titut-Escola, els iHumina
ren amb colors i els presentaren en forma 
de llibre. Aquest fet transcendí a tota )'es
cola, fins a cert punt tothom estava pen
dent del trcball que realitzaven en el Taga. 
Era la manera de vibrar tots a la una tal 
com succeeix en una família. 

L'exit obtingut, en tots sentits, per la 
Historia d'una pera, provoca un altre pro
jecte encara més dilatat i més ambiciós. 
La idea fou també de la senyoreta Fer
rer: fer un !libre que es titularla Llibre 
de les flors, el qua! aplegaria poesies so
bre alguna flor escrites pels alumnes que 
hi volguessin col·laborar i cada una por
taría la il-lustració d'un linoleum fct i 
iHurninat per ells matcixos. Aquesta vega
da els professors de llenguatge també s'hi 
veieren implicats. El conjunt fou així 
mateix imprcs i relligat a la impremta 
de !'escoJa. El Jlibre té una gracia infini
ta de frescor i d'ingenultat i al mateix 
temps de pulcritud, sense ésser, és ciar, 
cap obra mestra ni des del punt de vista 
de treballs manuals i, menys encara, del 
literari. 

Aquests fets ens ajuden a comprendre 
que a les classes de treballs manuals hi 
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40 intervinguessin diversos professors, de les 
disciplines més variarles, tots aquells que 
tenien practica en alguna art. Així la se
nyoreta Ferrer feia linoleums, Jaume Vi
cens i Vives, professor d'historia, ensenya
va marquetería, la senyora Amparo No
gués, professora de llengua espanyola, en
senyava cuina a les noies i allres coses 
relacionades amb la llar. La senyoreta Fer
rer també organitza una secció de telers 
de ma deis quals sortiren peces molt de
coratives. 

Dintre de la vida de l'escola hi havia 
encara les activitats que anomenaríem 
extraacademiques a les quals es donava 
gran importancia des del punt de vista 
formatiu: les representacions teatrals, les 
sessions de danses classiques o de ballets 
populars, la preparació de la festa de Na
da! guarnint l'arbre i preparant obscquis 
insignificants. Molta gent, professors i 
alumnes, hi coHaboraven, certament, pero 
la senyoreta Ferrer no hi mancava mai. 
Des de comprar la roba per als vestits o 
les túniques -ja que cal subratllar que 
molta part de la indumentaria era feta a 
l'escola en acabar els horaris reglamen
taris per alumnes i professores- fins a 
vestir els intcressats en el momcnt de la 
representació, sempre hi havia la senyo
reta Ferrer. 

Ella igualment formava part de la co
missió d'excursions i intervenía en la seva 
organització. Aquest punt, pero, el tracta
ré més extensament en parlar del profes
sor de geografía, senyor Solé. 

A la colonia de can Surell també la 
senyoreta Ferrer fou com una pe~a fixa. 
Si el doctor Estalella havia d'anar i ve
nir perque els afers burocratics reclama
ven la seva presencia a Barcelona -o a 
Madrid en els moments crítics de la crea
ció deis altres instituts- ella restava a la 
muntanya atenta a la marxa, juntament 
amb d'altres professors que sempre hi ha
vía aL!a dalt. I de bon comen¡;ament, en 
iniciar-se la colonia, foren el doctor Esta
leila, el senyor Vergés i la senyoreta Fer
rer els qui administraren les 4.000 ptes. 
que tenien de pressupost. Hi feren verita
bles miracles ja el primer estiu, car acon
seguiren de transformar les habitacions 
que llegaren de la vella masía del Mont
seny, en un estatge sobri i auster, pero 
agradable, alegre i acollidor. Acabada la 
guerra civil, per efectes de la «depuració», 
no guanya les oposicions a catedra d'ins
titut fins a la segona vegada que s'hi pre-

senta. Obtingué la plac;:a de Reus. Anys 
més tard vingué a Barcelona, a l'institut 
Infanta Isabel, on resta fins a la jubilació. 

ENRIC BAGUé I GARRIGA 
Estudiant simultfmiarnent les carreres 

de Dret i de Filosofia i Lletres a la Uni
versitat de Barcelona, hagué d'interrom
pre els estudis per fer el servei militar; 
li toca el Marroc, hagué de servir a l'excr
cit durant tres anys i, alla, agafa el palu
disme. De tornada a Barcelona, de seguida 
que la salut ti ho permeté, continua les 
dues carreres que tenia comenr;ades. Al 
mateix. temps donava classes particulars 
a coHegis privats. L'any 1930 acaba els es
tudis de Dret i de Filosofia i Lletres, sec
ció d'Historia. 

Quasi al mateix temps, Francesc Mar
torell, que havia estat professor d'Enric 
Bagué als Estudis Universitaris Catalans, 
el proposa com a secretari-redactor de la 
Secció Historico-Arqueologica de J'lnstitut 
d'Estudis Catalans. En aquest carrec subs
tituí Ramon Aramon i Serra que per a 
completar estudis marxava cap a Ale
manya, el qual, de retorn, s'incorpora tam
bé al professorat de l'Institut-Escola. 

Estava en aquesta situació quan, havent
se proclamat la república, Joaquim Bal
cells i Francesc Martorell proposaren En
rie Bagué com a professor de l'lnstitut
Escola. 

Entra, dones, a la nova inl.titució com 
a professor complementari. També l'any 
1932 fou nomenat professor auxiliar d'His
toria a la Universitat Autónoma de Bar
celona. Dcsitjant poder passar a professor 
numerari de l'Institut-Escola, va fer a Ma
drid els cursets necessaris; retornat a Bar
celona, caigué novament malalt de paludis
me, la qual cosa Ji impedí d'obtenir l'as
cens que desitjava. 

Malgrat la seva salut delicada i el fet 
de no tenir oficialment la categoría de 
professor numerari, el senyor Bagué era 
una de les persones que sempre eslava a 
l'Institut-Escola. Hi fou profcssor d'his
toria. Es compenetra de seguida amb el 
doctor Estalella i accepta i comprengué 
els roetodes que aquest propugnava. De 
manera que el fet de no disposar de roa
pes, per exemple, coro a eina ~e treball, 
no Ji constituí cap inconvenient puix que 
els deixebles feien en el quadcrn tants roa
pes com convenía. No cal dir, dones, que 
a les classes del senyor Bagué no es feren 
mai les classiques i malauradament habi-



Elcor 

tuals llistes de reís i d'anys de batalles. 
Aquestes coses anaven sortint entre mig 
d'una explicació viva i fluida sobre els 
palsos, la descripció de l'epoca, costums, 
cultura, art, relacions exteriors. Les seves 
explicacions tenien una amplitud extraor
dinaria i al mateix temps els detalls neces
saris per a dibuixar d'una manera precisa 
un moment historie. Sobretot les seves 
classes d'historia medieval són inobli
dables. 

El senyor Bagué intervenía molt en les 
diverses activitats que menava l'Institut
Escola, ultra les classes. Així, quan un 
grup preparava una representació teatral, 
ell dirigía la interpretació: ensenyava als 
actors la forma de declamar, els movi
ments dalt de !'escena, etc. Una vegada 
que escenificarem una sessió de les Corts 
catalanes medievals, ell mateix n'escriví 
el text, en catala antic, és ciar, amb una 
gracia enorme. 

Formava part de la comissió d'excur
sions i prenia part en moltes d'elles. Els 
alumnes ens alegravem quan sabíem que 
el senyor Bagué prenia part en !'expedí
ció. Eren tantes les coses que ens con
tava, que tots el seguiem amb gust; i ell 
no es cansava mai per més preguntes que 
li féssim i com més esperéssim d'ell. La 
seva actitud sempre era oberta i el seu to 
sempre bondadós; acthuc quan havia de 
fer una advertencia. 

Potser per raó d'aquesta gran bondat, 
jo diria que el senyor Bagué era el pro-

fessor més unanimement estimat per tots 
els riois i noies de l'Institut-Escola. Ens 
agradava de parlar amb el!, Ji teníem con
fian<;:a i li comentavem tot. Recordo que 
quan s'acostava ja la fi de la nostra per
mantmcia a l'Institut-Escola perque sa
bíem que aviat ens mereixeríem el títol 
de batxillers, teníem llaq~ues converses 
amb el senyor Bagué. En aquell moment 
decisiu d'escollir carrera, com que molts 
de nosaltres volíem emprendre els estu
dis universitaris, teníem dubtes sobre l'e
Iecció. Per altra banda la universitat ens 
imposava, perque compreníem que era un 
canvi de vida, un regim d'estudis molt di
ferent; també ens despertava la curiositat 
aquella Universitat Autonoma de la qua! 
Ja aleshores es feien tants elogis. El se
nyor Bagué ens escoltava sempre i ens 
parlava de la vida universitaria, deis pro
fessors que hi trobaríem, deis estudis, 
d'on i com aquests podrien desembocar en 
la practica el dia de dema quan fóssim 
Hicenciats. Aquestes converses ens van 
orientar molt. Per desgracia, la guerra ci
vil, destrossa tots els nostres proposits. 
Quan després d'aquells anys de tribulació 
poguérem tornar a fer projectes, tot havia 
canviat. Alguns alumnes, pero, continua
rem les converses amb el senyor Bagué el 
qua!, malgrat les dificultats exteriors, 
sempre ens anima. 

El! queda destituit de tots els carrecs. 
Més endavant, per poder viure, fou direc
tor del Colegio de Enseñanza Media Al-
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42 béniz de l'Ajuntament de Badalona. Des
prés dona classes a l'escola Virtelia i final
ment fou nomenat professor d'historia de 
la cultura, primer al Conservatori de Mú
sica del Liceu i després també de I'Escola 
Municipal de Música. Pero durant aquest 
perfode la seva activitat més sobresortint 
ha estat la publicació de llibres, sempre 
de gran interes, a través deis quals els 
lectors, infants i adolescents o bé adults, 
són introdui'ts a la vida del món medieval. 
ÉS un deis més graos coneixedors de la 
nostra Edat Mitjana. 

LLUfS SOLÉ 1 SABARÍS 
Fil\ de Felip Solé i Olivé, professor de 

la Normal de Lleida, es trasllada a Barce
lona per a seguir la carrera de Ciencies 
Naturals a la Universitat. Feta la llicencia
tura, s'hi queda com a auxiliar de geología. 
Al mateix temps prengué part als cursos 
que Pau Vila organitzava sobre geografia, 
ja que Lluís Solé volia dedicar-se especial
ment a aquesta materia. Féu oposicions a 
catedra d'institut, de Ciencies Naturals, i 
obtingué la pla~a de Figueres, a la tardor 
de 1932. Assistia també a les <<conferen
cies» del Seminari de Pedagogía i per en
carrec del doctor Estalella prepara la cor
responent sobre la didactica de la geogra
fia. El doctor Estalella volia que el pro
fessor de geografia de l'Institut-Escola fos 
un llicenciat en ciencies, igual com ho ha
vía vist ell a Madrid (cal recordar que en 
aquella epoca no hi havia una llicenciatura 
en Geografia; aquesta materia anava uni
da a la Historia). El nom de Solé i Saba
rís també fou suggerit a la Ponencia de 
Cultura pel mateix president de la Gene
ralitat, Francesc Macia, originari de terres 
de Lleida. Lluís Solé entra, dones, com a 
professor de geografía a l'Institut-Escola; 
hi era un deis professors numeraris. 

Acabada la guerra civil, féu oposicions 
a catedra d'Universitat. Després d'uns pocs 
anys a Granada, torna a Barcelona el 1943 
i ocupa la catedra de Geografía Física des 
d'on ha exercit un fructífer mestratge; 
quasi totes les persones rellevants actual
ment en el camp de la geografia i de la 
geología a casa nostra han estat deixebles 
seus. Fou secretarí del Consejo de Inves
tigaciones Científicas a Barcelona. Més 
tard fou nomenat membre de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 

Donada la importancia que tenien les 
excursions a l'Institut-Escola, hi havia, 
com hem dit abans, una comissió formada 

El Dr. Esta/ella conversant amb els nois sota les 
alzines de Can Sure/1 

per tres professors que s'encarregava de 
planejar-les. Eren el senyor Solé, profes
sor de geografia; el senyor Bagué, pro
fessor d'historia, i la senyoreta Ferrer, 
professora de ciimcies naturals. Aixi que
claven coberts els tres camps d'interes més 
senyalats d'una excursió: el país, la his
toria, la naturalesa. Amb tot, en el mo
ment de preparar una excursió concreta, 
la tasca més important corresponia al pro
fcssor de geografia. 

Les excursions eren considerades sobre-. 
tot un element valuós per a la formació 
deis alumnes, al mateix temps que de for
mació inteHectual. S'hi perseguía i s'asso
lien diversos objectius: en primer lloc, 
eren un moment privilegiat per a obser
var una conducta dels nois i per part d'a
quests era el moment d'exercir amb res
ponsabilitat la llibertat de que gaudien. 
Per altra part, el contacte amb la natura, 
fent-los descobrir innombrables belleses, 
els afinava la sensibi!itat, els feia estimar 
tot allo que és bo i és bell i els ensenyava 
a respectar-ho i a fruir-ne íntimament. 
Ai'Xí, la naturalesa amb els seus 'fenomens 
físics i geologics, amb els arbres, plantes 
i flors, els monuments histories i les obres 
d'art, els personatges iHustres d'un lloc 
determinat, eren objecte d'estudi i d'ob
servació. 



Les tendes el pret de Can Sure/1 

Tots els grups feien excursions, d'un dia 
o dos de durada. L'assistencia a les excur
sions no era voluntaria sinó que es dona
va per descomptat que tots els nois hi 
assistirien, puix es consideraven dies de 
treball intens i molt fructífer. En pagar 
la matrícula del curs, que era proporcio
nal a la cedula del pare (la cedula era un 
impost on es reflectien la posició social i 
el status economic del cap de casa i equi
valia al document d'identitat d'avui), els 
alumnes de I'Institut-Escola pagaven igual
ment un tant proporcional per a les ex
cursions. D'aquesta manera quedaven co
berts els desplac;aments que generalment 
os feien amb autocar perque aquest sis
tema de locomoció donava més llibertat 
de moviment. Quan l'excursió era de dos 
dies de durada, la nit d'hotel anava a 
comptc deis alumnes. Si aixo constitui'a 
una dificultat per a algú, sempre s'havia 
trobat solució: o pagant-ho la mateixa 
institució, o el doctor Estalella de la seva 
butxaca, o algun altre professor. Hi havia 
gran interes que el grup sencer fes la 
sortida. 

La preparació de les excursions era sem
pre molt acurada. Hom no volia de cap 
manera que els nois es traslladessin a un 
lloc sense saber que anaven a veure i que 
anaven a fer. Les excursions eren classes 
a l'aire lliure amb un tema molt més am
pli que a· !'aula perque es treia partit de 
tots cls elements que es presentaven ja 
pe! camí. Eren unes hores d'observació in-

tensa, de fruir al mateix temps de les be
lleses que el món ens ofereix i d'aprofitar 
la convivencia d'alumnes i professors en 
un clima de major llibertat. Per aixo a la 
classe, sobretot a la de geografia, es feia 
el treball previ. Els alumnes confecciona
ven un programa on es consignava l'itine
rari, es feicn mapes, croquis, dibuixos, etc. 
Pero aixo era el resum de llargues con
verses amb el professor en les quals aquest 
parlava de totes les coses d'interes que 
veurien. 

El senyor Solé no escatimava esforyos 
en aquests moments de preparació, coro 
tampoc el senyor Bagué i la senyoreta Fer
rer, subratllant cada un d'aquests allo que 
els afectava més especialment, o sia te
mes d'historia i d'art, o en relació amb les 
ciencies naturals. 

Arribat el dia de J'excursió, el treball 
comenc;ava ja en el mateix moment de sor
tir del Pare de la Ciutadella. Els profes
sors que condui·en l'expedició demanaven 
de seguida atenció i que tothom anés mi
rant el paisatge. Era aquesta una bona 
manera d'anar coneixent la nostra terra i 
d'observar directament les coses que s'ha
vien apres. L'advertimcia de «mirem el 
paisatge» es féu tan familiar a I'Institut
Escola que una alumna molt incorporada 
a l'escola pogué dir jovialment un día que 
li agradava molt d'anar amb metro per
que no havia de mirar el paisatge. Durant 
l'excursió els nois prenien notes, feien di
buixos, fotografiaven, agafaven pedres, 
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44 mostres de plantes o d'animalons, per es
tudiar-los després a classe. O sigui que 
ben sovint el treball comen~at a l'excursió 
continuava encara, fins a exprémer bé 
totes les possibilitats. No cal dir que tots 
els participants a la sortida havien de fer
ne un resum. La manera de fer-Io era tam
bé totalment lliure: en forma de cronica, 
de memoria, d'estudi concret. Amb el 
temps, esponUmiament, aquests treballs 
adquiriren importancia i arribaren a és
ser petites monografies, algunes de les 
quals foren adhuc incorporarles a la bi
blioteca de l'escola. 

* * * 

No puc deixar de mencionar encara el 
scnyor JoAN NOGUÉS, professor de !lengua 
i literatura castellanes el qua! provenía del 
«<nstituto Escuela de Madrid», igual com 
la seva esposa, AMPARO PÉREZ DE NOGUÉS, 
professora de la mateixa assignatura. El 
matrimoni Nogués va ésser deis millors 
professors de l'Institut-Escola, identificats 
amb el sistema i cordials coHaboradors 
del doctor Estalella. Els qui vam ésser 
deixebles del senyor Nogués el recordem 
i valorem, a més del seu saber, per la seva 
rectitud i equanimitat; i també per les se
ves lli~ons de literatUJ·a que no ens can
saven mai. 

CoHaboradors en altres camps 

En presentar globalment el pro(essorat 
de l'Institut-Escola hem assenyalat la im
portancia que tenien dintre de la institució 
diverses activitats que no eren propiament 
d'estudi, aquelles que avui es consideren 
com a assignatures complementaries -di
buix, treballs manuals, música- o bé com 
a activitats extraacademiques -esports, 
excursions, representacions teatrals. 

Dos fets ho corroboren. Un d'ells es des
pren del que acabem d'exposar sobre els 
professors esmentats, en veure que no es 
limitaven a explicar llatí, ciencies naturals, 
historia o geografia, sinó que organitzaven 
ells mateixos o prenien part en activitats 
d'aquesta altra índole. Amb la qual cosa 
es realitzava un deis objectius del doctor 
Estalella; el! desitjava i propugnava que 
el professor de l'Institut-Escola no es que
dés limitat a la seva assignatura. Si el 
professor tenia una comesa concreta -la 
materia que burocraticament li correspo-

nia- havia de tenir igualment interes per 
la marxa del conjunt. L'exit de l'empresa 
depenia de tothom. Ningú no podía que
dar-se tancat. L'Institut-Escola havia d'és
ser fruit de !'entusiasme i l'abnegació de 
tots. Com deia el doctor Estalella, allo tan 
freqüent de treballar «per complir», a 
l'Institut-Escola no tenia sentit. A l'Insti
tut-Escola tot era efusió, no hi havia ni 
mida ni límits. Alla tothom actuava <<com 
si ens hi anés la vida». 1 qualsevol cosa 
que s'hi fes, tot es considerava important 
perque tot condui'a a aquel! fi que tan 
bellament i definitivament havia expressat 
el doctor Estalella: <<Em proposo de fer 
bornes bons; si són forts, millor; i si sur
ten savis, encara millor». 

L'altre fet és que diversos professors 
d'aquestes materies eren persones de gran 
categoría. O sia que si el doctor Estalella 
havia tingut molta cura a escollir els pro
fessors de matematiques o de !latí, etc., 
n'havia tingut igualment per a escollir els 
de dibuix, de música o de gimnastica. No 
ens cansarem de repetir que a l'Institut
Escola tot era igualment important. 

No tenint ja possibilitat d'allargar-me, 
consignaré només els noms deis profes
sors que s'ocuparen d'aquestes activitats. 

DIBUIX, TREBALLS MANUALS, TALLER$ 

De bon comen~ament el professor de di
buix fou Jaume Busquets, autor del bonic 
cartell d'anunci de l'Institut-Escola que 
publica la Generalitat el 1932. Pero els qui 
realment tingueren a carrec aquesta ma
teria foren Joaquim Ros i Carme Saave
dra. Deis treballs manuals se n'ocupa
ven, coma titulars, el mateix Joaquim Ros 
i Martí Llauradó, ambdós ben coneguls 
com a escultors en el món de les arts. 
Aixo no obstant, tingueren la coHaboració 
de diversos professors d'altres materies, 
com hem dit abans. També hi havia Mar
ta Ferrer, que intervenía sobretot en les 
labors i altres treballs per a les noies. 

Era una norma de l'Institut-Escola que 
els treballs manuals fossin substitui'ts en 
els cursos més avan~ats pel treball en 
obradors. Hom pretenia que cada estu
diant arribés a assolir la perícia d'un mig 
fadrí en l'ofici que hagués elegit de comú 
acord amb la direcció de l'escola i els pa
res del noi. La curta durada de l'Institut
Escola no permeté de realitzar-ho plena
ment. S'hi anava pe! camí. Hom munta 
de moment un taller de fusteria als bai
xos de l'edifici, en el local que els bombers 



El dinar a Can Sure/1 

a poc a poc deixaven lliure; el dirigía el 
senyor Francesc Forgas, mestre fuster, ins
taHat d'anys en el carrer de la Freneria i 
conegut del senyor Vergés, veí del mateix 
carrer. Amb gran decticació i entusiasme 
el senyor Forgas coHabora a l'obra de 
l'lnstitut-Escola. En el taller confecciona
ren els nois objectes ben variats, deis 
quals recordo uns mosaics molt decora
tius, esquís per anar a esquiar, etc. I so
bretot un armari fet tot el! de plafons 
quadrats, cada un deis quals havia de re
presentar un ofici. No hi hagué temps d'a
cabar-lo puix que la guerra civil interrom
pé el treball. L'armari, naturalment, estava 
ja muntat i té set plafons acabats. L'ano
menavem l'armari dels oficis; i igual com 
succela amb la Historia d'una pera o amb 
el Llibre de les flors, tota J'escola seguía 
amb interes els seus aven9os i tots l'ad
miravem quan els «artistes» coHocaven 
un nou piafó. L'armari queda en el mateix 
edifici del pare i actualment és, dones, a 
l'institut Verdaguer. 

Un altre taller que funcion'a amb molt 
d'exit fou el de la impremta, al front del 
qual hi havia el senyor Calvo, pare d'un 
alumne de l'escola. L'Institut-Escola po
gué adquirir a bon preu una premsa Gu
tenberg antiga amb la qual muntaren la 
impremta. Més endavant fou substituida 
per una ae més moderna. Alguns nois i 
noies treballaren en aquest taller i s'hi 
ensinistraren. Com hem dit, el pr imer lli-

bret que s'hi imprimí fou la Historia d'una 
pera i després el Llibre de Les flors. Més 
endavant produí obres de més importancia 
des del punt de vista tecnic: una bonica 
coHecció de ballets populars amb dibuixos 
i música, un acurat programa deis con
certs organitzats pel Club de Discofils i 
una coHecció de llibres de bibliOfil que no 
aconseguí de donar més que tres títols. 

El tercer taller fou el d'enquadernació, 
del qua! tenia cura Tomas Estalella, fill 
del doctor Estalella, químic i farmaceutic 
de professió i bon coneixedor d'aquesta 
art. Nombrosos alumnes aprengueren al 
seu costat de relligar i d'enquadernar lli
bres. Com és natural, enquadernaven els 
Ilibres que sortien de la impremta; i !li
bres de la biblioteca de l'lnstitut-Escola. 
Com a treball especial enquadernaren un 
bonic album de fotografies de la vida de 
J'escola per al conseller de Cultura Ven
tura Gassol. 

L'EDUCACIÓ FÍSICA 

L'educació física a l'Institut-Escola fou 
una assignatura més entre les altres. Era 
la que pretenia de fer «bornes fortS>> se
gons els desigs del doctor Estalella per
que aíxo facilitava poder fer homes equi
librats i bornes savis. Al pati central de 
!'escoJa feiem gimnastica amb el senyor 
Trigo i també hi jugavem a basquetbol. 
Després anarem a jugar a una gran espla
nada del pare on diversos grups podíem 



46 simultaniejar. Aviat, pero, l'educació física 
compta amb un nou professor i s'incre
menta. El nou professor fou Jaume Angel, 
llicenciat en químiques i conegut atleta en 
aquclls anys, guanyador deis 1.500 metres 
lliures en diverses compcticions. El seu 
ingrés a !'escoJa coincidí amb el fet de 
llogar un camp d'esports a la Bordeta, on 
anavem una tarda sencera cada sctmana 
pera rer gimnastica, practicar diversos es
ports i fer atletisme. Amb aquest entrena
mcnt poguérem fer, prenent-hi part tot 
l'Institut-Escola, alguns campionats d'at
lctisme a l'Estadi de Montjulc. 

MllSICA 
Un any després d'iniciar-se l'Institut-Es

cola, el mestre Ernest Cervera, un deis 
profcssors de música, escriví en el But
lletí de l'escola: «La inclusió de la música 
entre les disciplines del nostre Institut
Escola ha estat una de les coses que més 
ha contribult a caracteritzar-lo i a donar
Ji aquest aire de finor que Ji és propi. Amb 
molta freqü(mcia hem sentit dir al doctor 
Estalella que per damunt de la formació 
inteHectual -que cal no descurar- és 
indispensable posar la formació moral 
que afini l'esperit i que més que un savi 
faci un perfecte ciutada conscient deis 
scus deures socials. ¿Quina disciplina mi
llor que la música pot satisfer aquest 
anhel?» 

Des de l'inici hom dona gran importan
cia a aquesta materia. Dos noms arriba
ren al doctor Estalella com a possibles 
professors de música. L'un proposat per 
M. Ainaud, i era Ernest Cervera; l'altre 
per A. Galí, i era Joan Llongucres. En el 

dubte de l'elecció, el conseller Ventura 
Gassol aconsella de prendre'ls tots dos. 
Aixi el primer fou propiament el profes
sor de música, i amb ell també el mestre 
Hermenegild Xercavins. El senyor Cervera 
introduí a I'Institut-Escola el modern mc
tode de Gedalge. Pcr la seva part, el se
nyor Llongucres aplicava el seu sistema 
de rítmica i plastica. De manera que tots 
dos es complementaren. I contribu"iren a 
donar a la música una gran amplitud, ja 
que ben aviat aquesta disciplina desborda 
les hores de classe reglamentaries. El se
nyor Cervera organítza un cor al qua! pre
nien part tots els alumnes que volien. Així 
mateix el senyor Xerca\'ins ensenya de 
tocar el violí i el violoncel a un grupet 
d'alumnes i iniciaren una orquestra de 
corda. Mentre que el senyor Llonguercs 
aconseguia amb les noies belles interpre
tacions plastiques. Per acabar-ho de com
pletar, el senyor Felip Blasco, director de 
l'Esbart Catala de Dansaires, ensenya a 
alumnes i professors un bon nombre dels 
nostres ballets populars. Totes aquestes 
activitats animaven les festes que se ce
lebraven a l'Institut-Escola, juntament 
amb les competicions esportives i les re
presentacions teatrals. 

La vida a I'Institut-Escola era intensa 
i vibrant. Els dcixebles ens hi entusiasma
vem i scguícm el rilme sense esforc;, tre
ballant i jugant «COm si ens hi anés la 
vida» i fent-nos homes sense adonar-nos
en. El gran esforc; de mantenir sense des· 
mai aquella noble i esperanc;adora em
branzida, l'hem d'agrair al doctor Estale
Jia, director i anima de l'Institut-Escola, 
i als professors que el secundaren. 

Un noi IIBurBnt 



L'ENSENYAMENT MITJA, AVUI 
(Per una renovació pam a pam) 

per lmma Socias 

L'ensenyament mitja és el nivell que ha 
vist més modificada la seva situació en 
els darrers últims anys i, de fet, encara 
no esta gaire recuperat de la sorpresa. 

L'estructura del segon ensenyament que
da configurada per la Llei General d'Edu
cació de 1970 i dividit en dues branques: 
Formació Professional i BUP. Aquesta re
forma educativa pretengué, entre altres 
coses, adequar J'aparell escolar a les no
ves necessitats sócio-economiques del país. 
Pero no hi ha dubte que aquesta bifur
cació és injustificada, tant pedagogicament 
com productivament. 

La Formació Professional 1 és mal pen
sada com una pedrera d'on extreure la 
ma d'obra necessaria per a la indústria. 
El BUP és concebut com un pas cap a la 
Universi ta t. 

Avui, i segons la practica escolar i la 
logica del mercat, tant els objectius del 
BUP com de la Formació Professional es
tan posats en remull. 

La Formació Professional es troba que 
l'ofici, com a tal, desapareix en pro d'una 
especialització i que les empreses prefe
reixen formar la seva ma d'obra. D'altra 
banda, l'atur condemna a l'ostracisme les 
sortides, tant les deis nois que han acce
dit a la Universitat com els de FP. 

Així l'ensenyament mitja, tal i com és 
dissenyat, presenta considerables deftcien
cies. A tall d'exemple, en citem dues: no 
respon a les necessitats deis adolescents 
en una etapa crucial per al seu desenvo. 
lupament i, sobretot, no facilita de forma 
efica~ la inserció social i laboral deis nois. 

Arribats a aquest punt, una formulació 
logica seria preguntar-nos com responen 
els nois a aquesta organització de l'ense
nyament. 

Del tracas a la frustració 

Tal i com estan les coses, en finalitzar 
la segona etapa d'EGB als nois se'ls pre
senten dues opcions: Formació Professio
nal de Primer Grau o BUP. Tenen 14 flo
rits a,nys. Aquesta determinació, impropia 
de l'edat, i que segurament els marcara 
fins que arribin a avis, no és fruit d'una 
elecció individual - difícilment a catorze 
anys es pot fer una elecció correcta-, sinó 
que ve donada pel rendiment escolar i, 
en conseqüencia, per l'obtenció diferencia
da del títol de Graduat Escolar, que obra 
les portes del BUP o el Certifica! d'Estudis, 
que solament permet dirigir-se a Forma
ció Professional. 

Experts en educació han denunciat 
aquesta doble via i n'han assenyalat els 
aspectes més discrirninatoris que, d'algu
na manera, reafirmen els fracasos escolars 
obtinguts a l'EGB. 

En general, els fracassos escolars a EGB 
es consoliden i augmenten en els nivells 
superiors. 

Una pregunta ineludible en l'ofici de 
mestre és demanar-se les raons de les pao
roses taxes del fracas escolar a l'EGB, FP 
i BUP, perque els percentatges són sovint 
tan escandalosos que fan empaHidir les 
pedres. Que passa? ¿És que els nois són 
negats? Certament que no. Pero a la Hum 
d'aquesta realitat colpidora sembla que hi 
ha quelcom que no funciona prou bé en el 
procés d'aprenentatge ni en l'aparell es
colar. 

El joc de la pilota, a part de ser un epi
sodi de la Revolució francesa, és tamb~ 
un esdeveniment que es dóna entre els 
diferents nivells escolars. Així, ens trobem 
que cada nivell acusa l'anterior del fracas 

47 



48 i de com de mal preparats que arriben 
els nois al següent. És una situació cor
rent i que lots coneixem i no sé si com
partim. Pero el lema del fracas és a les 
aules i als gabinets deis experts en edu
cació d'una forma roent i demanant una 
urgent solució. 

No hi ha dubte que el flagell del fracas 
escolar hauria de servir de punta de llan
~a per encelar una reflexió i acció efica
ces en el si de l'ensenyament. 

A més, el fradts escolar genera una pro
funda frustració en els nois no sois envers 
l'escola o l'institut, sinó en tot allo que faci 
olor a l'encens de la cultura. J>er si aixo 
fóra poc, el noi rebutja una socialització 
equilibrada i, en definitiva, el creixcmcnt 
com a persona. Realment, el panorama és 
inquietant. Tanmaleix, la frustració que 
genera el fracas escolar no esquilxa sola
ment el noi, sinó que banya de pie el mes
tre, que no sap com engcgar o dcturar la 
classe, que ha perdut el nord i ignora la 
seva funció. 

I és just en aquest punt on caldria re
difinir a poc a poc, pero amb pas ferm i 
lleugeret, tot allo que en bona mesura ja 
sabem: aixo és, bastir un ensenyament 
mitja renovador, és a dir, útil, gratifica
dor, ric amb els seus elements, que aculli 
la vida amb tola la seva complexitat, la 
faci seva i alhora la transformi. I pensem 
que per aconseguir-ho no és necessari es
perar graos reformes adminislratives des 
de dalt, sinó la voluntat de fer-ho, día a 
día. Guanyar l'cscola nova pam a pam, 
amb equips coherents i vigorosos d'en
senyants que es plantegin fermament la 
superació deis vells errors i eradicar el 
flagell del tracas escolar arraulit sota els 
bancs de les nostres aules. 

Una experiencia que s'esta fent en al
guns centres, és el curs de pre-Formació 
Professional. Concebut com un curs-pont, 
té com objectiu prioritari reduir l'índex 
del fracas escolar i inserir el noi dins 
d'una estructura escolar acceptable. No 
és que sigui una solució optima, ni de bon 
tros. ÉS un remei transitori a !'espera 
d'una organització del segon ensenyament 
més racional i agil, arreJada a les neces
sitats de la societat. 

Al .BUP no existeix una solució sem
blant, ni cap d'altra. Els successius fracas
sos escolars es tradueixen en un abandó 
del centre. 

La realitat de cada dia 

¿Que passa en els centres de segon en
senyament? Entre els professors una de 
les queixes més sentirles i gcneralitzades 
és que cls nois no tenen el nivcll adequat, 
que no es pot treballar correctamcnt, per
que hi fallen els coneixements previs. I és 
veritat, pero també és cert que no es té 
massa en compte el noi, ni es treballa en 
el sentit d'un procés educatiu integrador, 
ni es té present la situació i funció de l'e
ducació avui. 

Dissortadament, als centres de segon en
senyament, malgrat una certa renovació, 
el procés d'aprenentatge continua sent en 
excés memorístic, teoric i aclaparador. Els 
rols, els tradicionals: el mestrc, actor/sub
jecte; el noi, espectador/objccte. Quan 
justament hauria de ser a la inversa. 

Una dcria no del tot eradicada pretén 
que els nois han de donar quasi tots els 
continguts, manats per una programació 
irracional; ens preguntem: ¿que en tenim 
de fer, de caps plens i atape'its? ¿De que 
serveix fer-sc un pap de continguts, si des
prés de !'examen se n'oblida un 60%? 
¿Cal que c ls nois continui·n fcnt com les 
formiguctes amb el blat, acumula que 
acumularas, per a un hivern inútil? 

Penso que la rcsposta és obvia i que cal 
amb tota urgencia un replantejament se
riós de la nostra tasca docent, en els mo
ments que pcr sort o per desgracia ens ha 
tocat viure. 

Sempre he lingut un respecte conside
rable per Montaigne, aquest esperit ago
sarat del Renaixement, malgrat el seu eví
dent misogínísme, quan opina que: «11 
vaut mieux une tete bien faite qu'une tete 
bien pleine», és a dir, que no hí ha res com 
un cap ben estructural i ordenat. Una 
correcta estructura mental és un element 
indispensable en els temps que corren de 
canvis profunds i vertiginosos, tant en el 
si de les ciencies com de la societat. 

Davant d'una memorització quasi ex
clusiva i d'uns continguts en excés teO
rics, potser caldria treballar i oferir als 
nois cines de pensament, instruments per 
operar en la realitat. 

Quant a les programacions deis contin
guts, quasi tots els ensenyAnts estem d'a
cord que són excessivament llargues. ~s 
freqüent que es doni una doble situació: 
!'existencia de la programació oficial, i per 
altra part, la programació real deis cen-



tres, que l'adeqüen a les scves propies 
ncccssitats. 

Tanmateix, ja fa alguns anys que grups 
d'ensenyants o persones individuals mal
den per aconseguir una racionalització 
deis continguts i de la programació espe
cífica al segon ensenyament. Aquesta ra
cionalització ve propiciada pcr !'observa
ció de les necessitats deis nois i per la 
rcsolució didactica de les diferents assig
natures. Pero caldria tenir present que 
una renovació a l'ensenyament no passa 
sois pcr un canvi positiu en els contin
guts i en les didactiques específiques, sinó 
que ha d'acollir aspectes més amplis com 
és un ensenyament arrelat al bell mig 
de la societat. 

En general, en els centres priva d'una 
manera dominant la instrucció i es deixa 
de banda la formació deis nois. Ens com
portcm com a lampistes amb la seva caixa. 
Entrem, ensenyem les eines i cns n'ancm. 
Sovint en els centres la dedicació extra
escolar és mínima o inexistent. Requen 
les hores en el centre. Les sessions d'a
valuació són un rosari d'aprovats i sus
pensos. La nota, el barem privilegiat de 
l'exi t o fracas del noi. L'únic capac; de 
conferir un valor apreciat. I en aquest 
sentit ens voldríem referir a la conside
rable manca de valors que es dóna en el 
si deis nostres centres. Hi ha un crac 
quant als valors polítics, socials, etics ... 
També hi ha una considerable falta de fe. 
La fe, aquesta virtut teologal, esta de capa 
caiguda. Poca fe en els nois, en la tasca 
quotidiana, en l'escola, en la coHectivitat. 
J:.s obvi que si no ens afanyem a repensar 
els nostres valors, els que volem i desit
gem, altres ho faran per nosaltres. 

Les tutories són quasi un tramit buro
cratic, on s'incideix ben poc en els aspec
tes més formatius deis nois. La cohesió 
pedagogica en els centres o en els dife
rents seminaris, és un altre punta atenyer. 
La progressiva estabilització de les planti
lles de professors en els instituts pot ser 
un punt important a favor de la galvanit
zació d'equips de mestres. 

Voldríem, ara, citar, a tal! d'exemple, 
algunes formes de treball que representen 
una certa renovació: els estudis arrelats 
al medí, l'observació empírica d'unes da
des, per després a classe teoritzar sobre 
les mostres observarles, les experiencies 
interdisciplinars, com un intent per tren
car aquest regne de taifes que són les di
ferents assignatures. Una practica escolar 

Visita a una planta industrial 

freqlüent són les sortides fora del centre. 
A part de les purament iHustratives o de 
complement de l'explicació teorica del pro
fessor, hi ha els estudis de camp on els 
nois han d'observar aspectes introbables 
en un llibre de text o en una explicació 
oral. Els nois van equipats d 'un guió de 
trebail i interpeHen les mostres que veuen. 
En aquesta línia és molt important i va
luosa la tasca d'alguns museus, a través 
de les seves seccions pedagógiques, els 
quals treballen conjuntament amb !'es
cola i lluiten per destruir el museu-magat
zem i posar-lo al servei de l'escola o ins
titut. 

Tanmateix comencen a haver-hi centres 
que es plantegen una altra manera de fer 
i que aconsegueixen unes tites forc;a posi
tives tant des de el punt de vista pedagb
gic com didactic. En aquesta línia de reno
vació escolar, pensem que s'han de reco
llir dues experiencies pedagogiques. Ens 
referim a la tasca portada a cap per l'ins
titut pilot Joanot Martorell d'Esplugues 
de Llobregat els anys 70. L'institut pilot 
fou pensat i dissenyat d'una manera do-
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50 ble: com a formació del professorat i deis 
nois. 1 heus aquí un aspecte important: 
hi havia un equip de professors que tenien 
un projecte comú i global del procés edu
catiu. L'experiencia de l'institut pilot sem
bla que s'acaba a causa de la pressió d'es
colarització i a dificultats de caire admi
nistratiu l'any 1978. 

Dintre d~ l'ambit de la Formació Pro
fessional, i com a botó de mostra, es po
dría citar !'EscoJa Tecnica Professional del 
Ripolles, que intenta assumir un projecte 
de pedagogía global més enlla de les ex
periencies concretes a nivell d'assignatura. 

Avui día els esfor<;os en aquesta direc
ció són més aviat escadussers. Experien
cies d'aquesta mena podrien ajudar a cor
regir certs errors al Segon Ensenyament i 
a proposar alternatives noves. 

En general, podríem dir que a la branca 
de Formació Professional, i a causa de les 
circumst~mcies adverses que hi confluei
xen, s'ha desvetllat un fort interes i un 
considerable afany per la renovació didac
tico-pedagogica. Un esplet d'ensenyants de 
FPl del cinturó industrial de Barcelona i 
d'altres indrets de Catalunya han portat 
a cap experiencies ben suggestives sobre 
l'organització del grup-classe, la didactica 
d'una materia o sobre la gestió del centre. 

En el marc de la Formació Professional 
es donen els esfor<;os més ferms per su
perar la divisió treball inteHectual/ma
nual, per reduir la separació escola/vida, 
per iniciar el procés d'aprenentatge a par
tir deis interessos i de les necessitats deis 
nois. 

En la vessant del BUP, si bé s'ha pro
dult una certa renovació en la democra
tització i gestió deis centres i en el pla 
didactic, podem dir que, en general, ha 
estat una resposta més aviat academicista, 
que no ha proporcional una resposta glo
bal ni al procés d'aprenentatge ni a la 
renovació pedagogica escolar. 1 és que el 
BUP és el BUP. Una de les característi
ques d'alguns professors de BUP és el re
ciclatge individual, l'estar al día de la seva 
propia materia, descurant potser els as
pectes de caracter formatiu i educatiu. 
S'autobasten, oblidant a qui va adre<;ada 
la «seva materia», aquesta parceHa into
cable, inviolable del saber de cadascú. 
Fins i tot s'ha donat el cas de professors 
que s'han queixat de les activitats en el 
centre (sortides, peHícules, xerrades, etc.) 
perque els pren temps de la seva materia. 
Fet que refon;;a l'entitat individualista d'al-

guns professors de BUP i la seva manca 
de participació en una concepció global 
i integradora de l'educació. 

Al BUP hi predomi~en molt, massa, els 
criteris tecnics, academicistes, en detri
ment d'una concepció amplia de l'cnse
nyament. 

No hi ha dubte que per al futur seria 
molt interessant i aclaridor que s'anessin 
donant els contactes entre les dues bran
ques del Scgon Ensenyament per corregir 
camins equivocats i fer propostes alter
natives. En aquest sentit una experiencia 
que pot ésser positiva i útil és el contacte 
que s'esta donant entre directors d'EGB, 
BUP i FP a la zona de Cornella, en un in
tent d'aportar analisis i rellexions, con
juntament. 

El paper de les i·nstltuclons 

Fins aquí hem vist el contrapas de la 
practica escolar i els intents renovadors 
d'algunes arecs i scctors de l'ensenyament. 
Anem a veure la seva canalització institu
cional. Ja en els primers anys deis setanta 
es van desgranant a Catalunya diferents 
propostes de renovació pedagogica. Tot 
amb tot, la incidencia de la renovació al 
Segon Enscnyament no ha estat ni tan pro
funda ni tan global com a I'EGB. Si la 
renovació en aquest nivell de primer va 
ser impulsada per algunes escoles priva
des, pel que fa al Segon Ensenyament, 
podem dir que és a la inversa, el sector 
més actiu és !'estatal. També caldria fer 
constar que l'EGB ha comptat amb un 
coHectiu, com és Rosa Sensat, que ha cohe
sionat i vehiculitzat les propostes reno
vadores. 

Al Segon Ensenyament no trobem cap 
organisme que hi hagi desenvolupat un 
paper semblant. I bona falta faria que 
l'administració arbitrés una forma que 
aglutinés tots els esfor<;os en una tasca 
comú. 

A partir de 1975 s'observa una accen
tuació i una certa acceleració en el neguit 
d'albirar altres viaranys per a l'Ensenya
ment Mitja. Aquest neguit el podem veure 
fluir, sobretot, a les Escales d'Estiu que 
en aquests anys es descabdellen. La preo
cupació és doble: rcnovació pedagogica i 
reforma escolar, que s'inscriuen en el de
sig de democratitzar els centres, en la gcs
tió escolar, en el tronc comú i en la con-



Els nois experimenten en e//aboratori 

creció de noves tecniques didactico-peda
gogiques, entre altres aspectes. 

A Segon Ensenyament ens trobcm amb 
diversos organismes que amparen els de
sigs de rcnovació: d'una part, els ICE de 
la Universitat Autonoma de Bellaterra, 
de la Universitat de Barcelona i de la 
Universitat Politecnica, i per altra part, 
el CoHegi de Doctors i Llicenciats. 

Les Escoles d'Estiu són una de les eines 
més adients del redre<;ament pedagogic a 
Catalunya. Incideixen, sobretot, a EGB i 
en menor mesura al Segon Ensenyament, 
on scmbla que la gent és «més savia» i 
s'hi dóna un índex menor de participació. 
Els tres ICE, amb el CoHegi de Llicen
ciats, s'encarreguen de preparar els temes 
específics de l'Ensenyament Mitja. 

Avui per avui, les Escoles d'Estiu cons
titueixen una mena de barometre per me
surar la situació escolar al país. 1 des de 
fa tres o quatre anys s'observa un feno
men alarmant consistent en la progressiva 
despreocupació per la política educativa o 
fins i tot pels aspectes pedagogics, entesos 
ampliament. Aquest fenomen queda pale
sat a les darreres Escoles d'Estiu, on 

l'assistencia a ls temes moriogratics sobre 
política educativa han vist un decreixe
ment de la scva audiencia, a favor de te
mes més específics o de didactica d'una 
materia determinada. 1 si esta bé i cal 
que anem augmentant el nostre grau de 
professionalitat en pro d'oferir una millor 
qualitat d'ensenyament, s'ha de tenir pre
sent que si abandonem la retlexió política
educativa, si alllem el nostre treball esco
lar quotidia del seu marc social, podem 
estar propiciant un joc segurament peri
llós i poc aclaridor per a la transformació 
de l'escola i de la socictat. Aspecte que 
ja tenia molt ciar al segle xvr l'escriptor 
i metge frances Rabelais quan deia: 
«Science sans conscience n'est que ruine 
d'ame», perque no hi ha dubte que qual
sevol moviment de renovació pedagogica 
ha de tenir ben ciar cap on vol anar, que 
pretén ... 

A les Escoles d'Estiu, una de les pro
postes de reforma educativa més reitera
tives ha estat el denominat Tronc Comú. 
El Tronc Comú suposa un allargament de 
l'escolaritat obligatoria fins als 16 anys, 
unificant !'actual Formació Professional i 
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52 el BUP. Ara, el tema torna a estar sobre la 
taula motivat per les inquietuds dels en
senyants, sobretot de FP i pel debat ini
ciat entorn del projecte governamental 
«Proyecto de Reforma de las Enseñanzas 
Medias>>, propiciat pel govern central i 
que tantes polemiques aixeca. 

Quant als ICE cal ressaltar la seva crei
xent inserció en el món del Segon Ense
nyament i la seva participació en la tasca 
de renovació pedagogica a Catalunya, po
tenciant grups de treball i seminaris, orga
nitzant els cursets de Reciclatge del Cata
la, engegant la tasca de Formació del Pro
fessorat (CAP) que intenta paHiar la man
ca de formació didactico-pedagogica per 
part de la Universitat deis futurs ense
nyants. Certament, no és cap secret que 
aquests cursets de Formació del Profes
sorat no satisfan ningú i en l'actualitat les 
Universitats Catalanes estan buscant sorti
des alternatives al problema. 

L'ICE de la Universitat Autonoma em
para diferents Seminaris Permanents com 
el de Frances, Angles, Filosofia, Naturals, 
Física i Química com I'«Aram>>, grups de 
treball com el «grup Ü>> de Matematica, 
«13-16>> d'Historia, Recerca (Faraday) de 
Física, grups que treballen una didactica 
determinada. El novembre de 1981 inicia 
la <<Primera Trabada sobre la Reforma de 
I'Ensenyament Mitja>>, amb la qua! s'in
tenta obrir una reflexió sobre l'ensenya
ment secundari. Hi participaren ense
nyants tant de BUP com de FP, si bé la 
presencia d'aquests darrers fou més abun
dant. 

L'ICE de la Universitat de Barcelona 
igualment dóna suport a distints grups de 
treball que elaboren didactiques específi
ques com Frances, Geografia, Grec, Quí
mica, etc. Organitza cursets d'hivern, al
guns d'ells amb la coHaboració del CoHegi 
de Doctors i Llicenciats. A més, potencia 
les Escoles de Natura com la de Molins 
de Rei. Les Escoles de Natura són llocs 
dotats d'una infrastructura material que 
disposa d'eines de laboratori, guíes, itine
raris. També hi ha un equip de profes
sionals de ciencies de la natura que hi tre
balla. Les Escoles de Natura estan al ::;er
vei deis nois i també ofereixen diferents 
activitats als mestres. 

Quant a l'ICE de la Universitat Politec
nica, podríem dir que practicament tots 
els seus esfon;:os i atencions els ha dirigit 

a la branca de Formació Professional. 
Compta amb una serie de grups que tre
ballen tant la didactica de les diferents 
assignaturcs com l'analisi de la problema
tica d'aquest sector de l'Ensenyament Se
cundan. Cal dir que des de fa dos anys 
organitza la seva propia EscoJa d'Estiu. 

Pel que fa al CoHegi de Doctors i Lli
cenciats, malgrat certes limitacions degu
des a la seva propia naturalesa institucio
nal, ha dut a terme en els últims anys una 
tasca en el camp de la renovació del Se
gon Ensenyament, organitzant debats so
bre variarles problematiques i acollint di
ferents seccions i grups de treball com: 
Llengua, Filosofia, Historia, el Grup «Re
cerca>> en les seves dues vessants de Fí
sica, Projecte Faraday, en contacte amb 
!'ICE de la Universitat Autonoma, i Quí
mica, Projecte Josep Estalella, amb con
nexió amb !'ICE de la Politccnica. El Col
legi també disposa d'uns locals al carrer 
Sacristans, on hi ha un Centre Didactic 
de Cicncies Experimentals, a part d'altres 
activitats. 

Al CoHegi, i en relació inversa al pes 
específic deis seus coHegiats, que fonamen
talment pertanyen al sector de l'ensenya
ment privat, són, principalment, els do
cents de )'estatal els qui porten el timó de 
les principals activitats. 

Tot i que hi ha ensenyants que mani
festen que avui el CoHegi és un ens escle
rotitzat, pcnsem que no s'ha de menystc
nir el paper exercit pel CoHegi i el fet de 
constituir, encara, una de les poques pla
taformes d'actuació per als professionals 
de l'ensenyament. 

Fem una parada en el camí. Hcm donat 
una ullada general als problemes i pers
pectives ele la situació actual al Segon 
Ensenyament a Catalunya. I just en aquest 
punt voldríem insistir en la necessaria re
lació que hi ha d'haver entre la renovació 
pedagogica i la reforma escolar, perque 
tota renovació pedagogica esta relaciona
da amb una estructura escolar determina
da. Pero, sobretot, va !ligada a uns mes
tres que la impulsaran en una o altra di
recció. Pensem que el paper del mestre és 
fonamental per a l'arribada a bon port 
d'una practica escolar innovadora: Minsos 
seran els resultats si no es dóna la plena, 
total i entusiasta coHaboració del profes
sor en el seu treball diari, pam a pam. 



RAONEM 

per Concepció Roca i Baró 

Desenvolupament d'estructures 
inteHectuals 

Establiment de relacions 
Capacitat de raonament 

Llurs exercicis exigeixen raonament, 

associar idees, detectar similituds o di
ferencies i descobrir relacions, amb 

l'objecte de potenciar el desenvolupa
ment inteHectual. Aqueixes caracterís

tiques els fan aconsellables com a apre
nentatge que aplanara el camí i facili
tara l'adquisició posterior de qualsevol 

tipus de coneixement. 

Ouaderns publicats: 
N .o A , B i C per a infants de 4 a 5 anys. 

N .o 1, 2 i 3 per a infañts de 5 a 6 anys. 
N.o 4, 5 i 6 per a infants de 6 a 7 anys. 

Correspon a l'edició en castella de 
MULTITEST. 

Preu: 100 ptes. 

RAONEM ® 
o. .............................. ........ . -·-·c..-•-

RAONEM (2) 
Oelaftvotw''"'''" d"••ttucturea huellaelvala 

(----~--

RAONEM ® 
O.Hft'tOtllp._.., #'astr\Hihlfl& lfttl f·lacluafe (-·--c..- .. -

_,......._,_ 

EDITORIAL 
ffiiQUEL A. /ALVATELLA /.A. 

C /. SANT OOMENEC, 5 · BARCELONA 12 



54 MOSTRES DE QUADERNS DE NOIS DE L'INSTITUT -ESCOLA 

En aquests quaderns de nois, escollits entre els que tenim a ma, po
dem mostrar el proces de coneixement i investigació que procura
vem aplicar en l'ensenyament de les ciencies de la Natura: 

Fase d'observació 
Quadern d'un noi del grup «Taga», corresponent a un primer nivell, amb uns 
exercicis i expressió grafica de l'observació i amilisi de les flors del pi vistes 
amb el. comptafils, i deis fruits, les pinyes, en l'estudi del procés de reproducció, 
a la pnmavera. 

EL PI 

HIP¡() .AIC.,,t.A ,,,..,,N4 J 



1'\M. ,.'-, ,. 111/tOtiJ ,. .. .. ~ 
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56 Fase d'experimentació 
Un quadem d'un alumne del grup «Cadí», corresponent a un nivell mitja, on a 
més de l'observació, el noi en un estadi més avan~t del procés investigatiu, «ex
perimenta» sobre el globus ocular dels vertebrats i sobre el seu mateix organ 
visual, seguint procediments al dictat d'un llibre de fisiologia. Per aquest camí 
podn\ arribar a una recerca personal i original d'investigació. 
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20: PREMI 
PAU VILA 

Institut de Ciencies de l'Educació 
Universitat de Barcelona 

Fundació Congrés de Cultura 
Catalana 

L'lNSTlTUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
CONJUNTAMENT AMBLA FUNDACIÓ DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA, 

COM A HOMENATGE DE LA TASCA EXEMPLAR PORTADA A TERME PER 
L'INSIGNE PEDAGOG 1 GEÓGRAF, CONVOCA EL lfl~ PREMJ PAU VILA DESTINAT A 

RECONElXER LES JNICIATIVES 1 ELS TREBALLS FETS PELS ESCOLARS 1 LES 
ESCOLES DELS PAISOS CATALANS. 

BASES: 

l. Poden optar al Premi els autors de guies o de manuals no publicats que es proposin contribuir 
al coneixement directe del medí geografic concret d'una escala o d'un conjunt d'elles, dins els 
Palsos Catalans. 

11. Hi poden optar també les escoles que presentin reculls d'experiencies realitzades al llarg de 
l'any per assolir aquest coneixement. 

111. En ambdós casos el medí geografic s'entén en un sentit ampli des de la geologia a la geografia 
humana, i en qualsevol deis aspectes concrets de l'esmentat medi. 

IV. Els originals es presentaran per duplicat a l'LC.E. de la Universitat de Barcelona (soterrani del 
pati de Ciencies, P~a . de la Universitat), o a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, e/. Ma
llorca, 283, 4~. Els treballs aniran acompanyats d'una sol· licitud de participació, en la qua! 
constara l'acceptació d'aquestes bases i' l' adre~a del director del treball i/o de !'escoJa. 

V. El Premi esta dotat de 200.000 Ptes. 
Es concediran també dos accessits de 50.000 Ptes. 

VI. El termini de presentació de treballs per a la convocatoria d'enguany comen~ara quan es facin 
públiques aquestes bases i es cloura el 31 de maig del 1982. 

VII. El jurat del 2~" Premi Pau Vila estara format per: 
Bertomeu Barceló Lluís Solé Sabarís 
Sara M3 Blasi joan Triadú 
Lluís Casassas Marc Aureli Vila 
Marta Mata joan Vila Valentí 
Miquel Siguan 

VIII. El jurat pot deixar desert el Premi o algun accessit si ho creu necessari per manca de qualitat 
deis treballs o no adeqüació a les bases. 

IX. L'I.C.E. i la Fundació Congrés de Cultura Catalana es reserven el dret de publicació parcial oto-
tal deis treballs premiats. 

INFORMACIÓ 

lnstitut de Ciencies de l'Educació. 
Universitat de Barcelona. Tel. 302 62 24 - 301 73 86 
Fundació Congrés de Cultura Catalana. 
C/. Mallorca, 283, 4<:. Barcelona. Tel. 215 91 49 
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ESCOLA D'ESTIU DE 
BARCELONA, 1982, 

DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNVA 

Deis díes 1 al 14 de julíol se celebrara a 
Barcelona I'Escola d'Estiu organitzada per 
I'Associació de Mestres • Rosa Sensat•, als 
locals de la Universitat de Barcelona. a Pe
dralbes. Els mateixos dies i en eis mateixos 
locals tindran lloc també les Escoles d'Estiu 
per a professors de BUP i COU, organitzada 
pel CoHegi de llicenciats , i I'Escola d'Estiu 
per a professors de Formació Professional. 
organitzada per I'ICE de la Universitat Poli
técnica. 

Matrícula: Per a I'Escola d'Estiu de I'As
sociació de Mestres • Rosa Sensat•: 

a) Els que viuen a més de 40 quilometres 
de Barcelona han d'enviar una soHicitud per 
carta abans del dia 20 de maig, acompanyant 
títol de mestre (fotocopia) o certificat del.cen
tre on treballen. Els enviarem el programa i 
la fitxa de matrícula i podran fer la inscrip·· 
ció definitiva per correu. abans del dia 7 de 
juny. 

Tenint present que a Catalunya es fan mol
tes Escales d'Estiu, el julíol i el setembre, 
recomanem als mestres que participin en I'Es· 
cola d'Estiu de la seva comarca. 

b) Els que viuen a Barcelona o en un radi 
de menys de 40 quilometres han de passar a 
matricular-se per I 'Associació del 17 al 23 de 
juny. de 4 a 8 de la tarda (llevat deis dissab
tes), sense haver fet pre-inscripció, pero por
tant una fotocopia del títol de mestre o cer
titicat del centre on treballen. Per tal d'evitar 
aglomeracions, el mateix día 7 a les 9 del 
matí comen¡;;arem a donar números d'ordre 
per matricular-se. 

e) Tots aquells mestres que es matricu
lin en grup d'almenys 6 persones, podran 
deixar les fitxes amb els certificats o títols i 
l'import de la matrícula, des del moment que 
tinguin omplertes les fitxes i sense neces
sitat de ter cues. 

Per matricular-vos a cursos de BUP i COU 
dirigiu-vos al Co~legí de Doctors i llicenciats, 
Rambla de Catalunya 8 pral.. Barcelona-7, teJe
ton 317 04 78. Per als cursos de FP, a I'ICE de 
la Universitat Polítecnica de Barcelona. Diago
nal 647 Barcelona-17, tel. 249 76 OO. 

Associació de Mestres «Rosa Sensat» 
Corsega 271 pral.. Barcelona-8 
teléfon 237 07 01 
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PREMI «ROSA SENSAT» 
DE PEDAGOGIA 1982 

L'Associació de Mestres •Rosa Sensat•, 
amb la coHaboració d'Edicions 62, convoca, 
per segona vegada, el Premi ·Rosa Sensat• 
de Pedagogía, per potenciar l'estil de trebal l 
que en el camp educatiu s'ha estimulat des 
d'un inici com a forma més adequada per mi
llorar l'escola: e/ treba/1 en equip deis mes
tres. 

Treball en equip, que parteix d'un planteja
ment conjunt. reflexiona sobre la practica es
colar, de classe i/ o d'institució , i després de 
la recollida i la discussió de les dades propasa 
noves solucions que han de suposar alterna
tives concretes per a la millora de l'escola, 
tot servint per a l'autoformació deis mateixos 
participants en la realització del projecte. ts 
en aquesta línia que s'analitzaran els treballs 
presentats. 
L'Associació de Mestres fa la convocatoria 
del Premi amb la convicció: 

1. Que hi haura equips de mestres que s'a
nimaran a ter treballs en equip. 

2. Que pot ser l'última empenta que falta 
als grups de mestres que. havent fet tre
balls en la línia esmentada, no s'han deci
dit a ordenar-la, escriure-la i difondre-la. 

3. Que és una manera més. pero de malta 
més quantificació, de difondre els treballs 
ja fets i escrits. 

Per tot aixo, cridem tots els equips de mes
tres a presentar treballs al Premi • Rosa Sen
sat• de Pedagogía, que es regira per les bases 
següents: 

1. Poden presentar-se al Premi tots els tre· 
balls inedits fets per grups de mestres 
i al tres professionals de 1 'ensenyament 
que hagin reali tzat en grup !'experiencia 
escolar en qualsevol deis cicles: EscoJa 
Bressol , Parvulari, EGB, Formació Pro
fessional. BUP, Escala especial, Escala 
d'adults. 

2. El treball ha de suposar una millora prac-

tica en el camp de les escales deis Pa'i
sos Catalans. 

3. Del treball se 'n presentaran tres copies, 
en llengua catalana. L'extensió deis tre
balls sera com a mínim de 100 holande
sas escrits a maquina a doble espai, 
més els annexos : taules de dades, fo
tos, etc. Junt amb el treball es presen
tara la llista deis autors amb el seu cur
rículum i una petita descripció de les 
característiques del centre, o centres, on 
s'ha portat a terme !'experiencia. 

4. Els treballs s'entregaran a I'Associació 
de Mestres ·Rosa Sensat• (Corsega, 271 
principal) , que lliurara el rebut corres
ponent. 

5. La data maxima per a !'entrada d'origi
nals sera el 4 d'octubre de 1982, aniver
sari de 1 'inici de • Rosa Sensat•. 

6. El Jurat, format per set mestres, sera 
elegit per la Junta Rectora de I'Associa
ciació. El presidira Angeleta Ferrer, filia 
de Rosa Sensat. 

7. S'adjudicara un Premi de 200.000 ptes. 
Aquest preml pot ser declarat desert si 
a criteri del Jurat no hi ha cap treball 
que t ingui el mínim exigible. 

8. L'Associació té el dret de publicar una 
o successives edicions fins a 5.000 e::em
plars del treball premiat. Aquestes edi
cions s'entén que no devengaran drets 
d'autor. A partir deis 5.000 exemplars, 
els autors percebran el percentatge ha
bitual en aquest tipus de publicacions. 
D'acord amb els autors es podran editar 
altres treballs no premiats, -escoltat el 
criteri del Jurat. 

9. El veredicte es tara públlc el 3 de de
sembre de 1982. 

10. Les qüestions no previstes err aquestes 
bases, les resoldra el Jurat. 

11. La participació en el Premi comporta 
l'acceptació d'aquestes bases. 

Barcelona, 4 de desembre de 1981 



ciació notície~ 
Con ve ni 
entre la Diputació de Barcelona 
i ((Perspectiva Escolar» 

Des del 1975 fins ara, la Diputació de Bar
celona ha anat subvencionant tants exem
plars com fessin fa lta perque •Perspectiva 
Escolar" arribés a totes les escoles estatals 
de la provincia de Barcelona. Així es garan
tía una més amplia difusió de la revista en
tre els mestres. 

Actualment aquest servei suposa la distri
bució de 870 exemplars de cada número. que 
anirá augmentant al ri tme de creació de no
ves escoles. A més, incloses en el mateix 
Conveni. les setanta Bíblioteques de la Di
putació rebran ígualment • Perspectiva Esco
lar". Aixó fa un total de 940 subscripcions. 

Per assegurar d'una manera plena i conti
nuada aquest servei. el passat dia 21 de no
vembre va signar-se un Conveni que regula
ri tza aquelles subvencions cada any conce
didas i explicita les condicions del tracte. 

Van signar el Conveni l'llm. Sr. Antoni Dal
mau i Ríbalta, President de la Comissió d'En
senyament. per part de la Diputació, i el Sr. 
Juli Vela i Buldó, representant d'a.a.p.s.a. per 
part de I'Associació. Van assistir també a l 'ac
te el Sr. Miralles, cap del Servei d'Ensenya
ment de la Diputació i el Sr. Jordi Maduell. 
en nom de I'Associació de Mestres Rosa Sen· 
sat. 

En nom de I'Associació i per tant de la re
vista, volem manifestar el nostre agra'iment 
a la Diputació de Barcelona que tan avia1 
com li ha estat possible, ha regularitzat una 
situació de fet, donant-li la consistencia ju 
ríd ica necessaria. 

CONSELL DE REDACCIO de 
Perspectiva Escolar 

Aprofitem per recordar a totes les Escales 
Oficials de la Generalitat de la provincia de 
Barcelona, que revisin aquest servei i que en 
cas d'errades avisin directament a l'adminis· 
tració de la revista per regularitzar les seves 
dades en el fitxer. 

22EXPERTOS 
EN CICLO MEDIO 
RESPONDEN POR 
USTED. 

&antillana 
Libros que hacen Escuela 
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LES MILLORS OBRES 
D 'AQUEST MES 

Les millors 
Obres de la Literatura 

Catalana 

Les millors Obres 
de la Literatura 

Universal 

1 ~ 
NAOONAUSME 
IFEDERAIJSME 

Un rcc;ull que aphtga qu~trc ¡rctY.III<i ton:.· 
nlt"llt .IIS d'Antoni Rovu:~ i Vtrglh (lAAl· 
1 (,)49), wt deis asSI4P,iSWS polflics ml,f fm· 
porumts dc:l corrt:ot libec:aJ pro&rt'sslsta a 
( .at;¡lunyl 

CARLES 
RIRA 

ANTOLOGIA 
POf.TICA 

' 
C>rle< lllb• ( 189S 19S9) despl<~> ~<:< ~< 
muh lovc uu:. lmens-a 1 rlgorosa dc:dic'l<'ió ~ 
l'hum:anJ.smc,la pocsr.t lla cri1ic-J1 tes(U!t lt• · 
¡.:u~ la jl¡¡.ura lmellectual més complt'M ti~ 
tf' 1/lf!,.alw'a cauJiana moderntJ 

~ :-.· 

N"l4 

1~ prcsttH :antologt:t compc~n 'idunu 
<:ontpo~h.u)o~ ltobadoresques ;~oomp:lny;a

dcs de lcll t'orroponents verslons ~~ r.ual:t 
fttc" pt·r Alfrct..l UadL&, po<ta l UOlductOr dt 
temat<.".ahl<" kmlbilit:u Volum :a ~ul":l de Lo· 
l.a thdla 

SUHS<;RIVIU·VOS·Hl! R<tallcu 4l4llt"'l;l hu111c-u umphu·b .amble$ \ 'OSlre*- tbde" 1 
Jl0f1CU l:il a b '·osu-:~llibren.J o ctlmet~u la .a Edldoru 62. Prove:n~, 278, Barcclona-8. 

-----------------------~ 
"-iom 1 
Adr<\'¡ Tcl ----------
Pobl>coó D P 1 
O VuU subKr.ure'm a •Le-s Mlllors Obres de- la. Literatura Catalana- la •Les Ml· l 

llou ObrC'S de la Ucc-ratu.r~ Unlversah. conJunumcnt 1 
0 Vull 'IUh~crlurc'm nomts a •Le' MIIIOrl Obre-s de la Lhc:t21ura catalana•. 1 

O Quml m('nsual de 800 pe~SCtt' D J>rimcr rC"but de ~.000 pcssecc~ i quotl l 
D QUOla Himestral de 2.200 pc~~tCC'i. crhnt:Mr.&l de 1 600 rx:ssclCl> 

O Vull sub:,rnurc'm ~ • Les Mlllors Obrc.s de la Literatura Unlvcr.sa.t., sol:llllt t)l . l 

O Quot:.t trimestral de 1 000 llC'"'"'<'~ 1 
Atcndrt el pa¡l:;;a.mcnt de !:a modalilll rll"~id.;~ 

e-n J;¡ ~!~'~~la t'lum ____ de l'nftl tna 

SigtUIUr2 1 
1 

num <kb j 
( o~ixa de Pcn\t0 ft' ''b C2.1o" "' 

-----------------------
Les Col·Ieccions que no vam poder llegir a l'Escola 

"la Caixa" i Edicions 62 



1 

ES COLA 
EN CATALA 

LLIBRES APROVATS PERA LA 
UTILITZACIÓ A LES ESCOLES, PER 
LA GENERALITAT 1 PEL MINISTERI 
D'EDUCACIÓ 

VACANCES 

Quaderns d'Estiu. 
A l'estiu es l'hora de que els vostres alumnes vis
quin tot el que han apres durant el curs escolar. 
La més moderna escoJa activa. 
27 x 21 cm. 96 pags. A tot color ler, 2on i 
3er. E.G.B. 

COL·LECCIÓ: "PUNTS 
BASICS" 

(8 a 1 2 anys) A tot color. Novetat molt original. 
R. i l. Updegraf. Versió catalana: 
P. Guerra 
1. Terratremols i volcans. 
2 . Muntanyes i valls. 
3. Continents i climas. 
1. Mars i Oceans. 
2. El temps atmosferic 
3 . Rius i llacs. 

COL·LECCIÓ NATURA 

1. La natura a les quatre estaciona. 
Richard Adams. Versió catalana: 
A. Plana 
El llibre deis amants de la natura. 

COL·LECCIÓ "BIVAC" 

1. La recerca al bosc. Luis del Car
men. Versió catalana: J. Dalmau. 
2. La vida al bosc. Jordi Pujo! i Forn. 
Com organitzar excursions i activitats al bosc. 
Claus de plantes i animals. Vocabulari. 

Sol-liciteu Cataleg Catala 

EDITORIAL TEIDE,S.A. 
V1ladomat. 291 Barcelona 29 

actualitat 1 63 

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO 
Recull del mes de febrer 

1-11-82. Correcció d'errors de I'Ordre de 19 de 
gener de 1982 per la qual es convoca 
el concurs de merits per a proveir 
places vacants de Directors de Cen
tres Escolars Públics d'Educació Pre
escolar i Educació General Basica. 

2-11-82. Resolució de 23 de desembre de 1981 , 
de la Secretaria General Técnica, per 
la qual es convoca una beca per una 
durada maxima de nou mesos per al 
curs 1982-83, i deu beques, per una 
durada d'un mes, durant les vacan
ces d'estiu de 1982, ofertes pel Go
vern trances. 

8-11-82. Reial Decret 3451 / 1981, de 13 de no
vembre, pel qual es modifica el 
2116/ 1977, de 23 de juliol, sobre ac
cés a les Facultats, Escoles Tecni
ques Superiors i CoJ.Iegis Universi
taris. 

22-11-82. Ordre d'11 de febrer de 1982 per la 
qual es modifica la de 25 d'octubre 
de 1979 sobre incorporació al siste
ma d'ensenyament a les Balears de 
les modalitats insulars de la llengua 
catalana i de la cultura que n'ha 
sorgit. 

DIARI OFICIAL 
DE LA GENERALIT AT 

Recull del mes de febrer 

17-11-82. Ordre de 8 de gener de 1982, de ces
sament del senyor Salvador Sedó i 
Marsa! com a cap de Serveis Terri· 
torials del Departament d'Ensenya
ment a Tarragona. 

17-11-82. Ordre de 8 de gener de 1982, nome
nant el senyor Joan Descals i Esquius 
cap deis Serveis Territorials del De
partament d'Ensenyament a Tarra
gona. 

26-11-82. Decret 28/ 1982, de 18 de febrer, aprQ
vant les normes de sol·licitud i con
cessió de subvencions per a activi
tats juvenils durant l'exercici de 1982. 



SO. EL BOSC ENCANTAT 
Jolrs Mnntll 
l:ft Joar, Xnndl ha C'~ampa1 JIC'I cd 
dt la ' '"''''' ll.l'on d~ rota mtnl, humor . 
lendtt\1 pOMo¡¡' amcK Toe a1~' mn, 
ho Ut'lbarn~ tft C"ll d1frtn\l\ rebt' 6r qut e' 
(Ofl'lrt'O IQW~ IJ,b,r 

49. COSTES DE 
L'OSCLE 
~ar<ls Raml6 1 Olum~ntt 
l.:n.t <'OniH qvt totll«\C'ft l.a fl.ttft 

de 1;¡ ttua l'lwmtdl dnptb dt la plu¡;a 
bcntf ... rou i Q\M' '" far-an somflvrt t•l 
com , . .,, <k Satu Man~ a.ltata rl ~u.attt 
qutn crru rl n;u rnutmi¡ dtls nüvoli 

48. LES A V ENTURES 
D'EN TAU 
Maria Llu'isa Soli 
Una no, rila pknll d'a,·rnr,,uu 
i dt mitctrli, crnuada t n unts mlsc-atti 
1dquludu • l'lnd~ 1 rrwlndi<'adrs Pt'' 
m01iu~ qur no a~rlbaru a sabtr St¡ur qlk 
no'" ''~rwru amb rn Tau i tb ~ui 
aml<'l 

47. CATALAN WESTERN 
Mlqutl f<rri 1 Marto~ll 
l'11o1tot "" pttW'ft'l tn &qllnl llbn 
una -..w(lfw nu.ordtnina t•C'popt .. 

ckh C'llli4!M. dtf~ trUUOfQ\Itni t dtl" 
ft'ltftOtQV"'' ~'Oftl • PfOClfO'IU'n dt Y 
(OI'!q"('\ .. ' b <olon.•l~ d.>\m« ... ~ 
ckl Nord 

LA PRINCESA 
CARrtfESISA 
Adoptadó dt Monlstrral Planas 
D•buiXOS d'Eulál•a Sor10la 
Adapta.:rO d·\ln ('Oiltt popvllr '"Ut-.IIU. 
q~.~e Ctfitt~U una~~~~ Pftn..:N .. on\cthd• 
tn r.uoU 1 rtrotnada .JI \tU t\IIU Pft"ll(tt.l 

gk~~ al corat¡C" dtl mh ptt1c dth UC't 
flll\ d'un re.. 

El\ GIL 1 EL PARAIGUA 
\1ÁGIC 
T t•l dt Mtrtt Compan) 
DtbUI.<OS d'Agustí Auns1o 
lJ llól r..an.J..:)('I dl\('r•Kb '\Obrt ti uotroad~.r 
(toll C'l C('l.l pa!~IJUI ~\K ~U\illi rh.IJ.J, 

'"'"'b ti 1<'1""' qvt apana~a th nu,oh 

U.IBRE DE LES 
BEs TI ES 
Romon Llull 
01btiiXOS de Pilorln Boyés 
Adoptació d 'Auroro Dlor.-Piojo 
Adoarla,ló fl<'t 1 mraniS d'un:J obra cU.\lk:l 

dt la lcJ~..atura mf!'dttuJ, m la qu.al ti• 

'"''"''' a<.~ut'n com s.i ross:m horm~ 
EL CARTER ROBA T 
Tul d 'Amtlía Btntl 
D1bu1Xos dt RJto Cuila 
1 n I\CIIIWC'S d'~n WJt6 ck ~111n 
d'•n t.m. lrobl:t -t robM- ~' Mft\ 

d'•n~ n«!&a 

L'OCELL MERAVELLÓS 
Tul dt Jooquim Corb6 
D•buiXOS de Moncstrrot Gmtsto 
PRl\11 O~ LITERATURA INFANTIL 
I'IIIJI (,Ef'lo:ERALITAT DE 
(ATALUN\A 

Publicacions de l'Abadia de \;lontscrrat 
[kiltlhu< 10 l Are do Bora C••nlw Otfuc,or d (dtcton<¡ C.ll. tl.uw• 

llull 10 14 fol IDO 1/ '•1 13003300 llurl;ulurhl '• 



MATERIAL DE CLASSE COMPLEMENTAR! 
DE «LA CLAU» DE ROSA SENSAT 

~ 
~~-~ 

Cabirol 

ler Curs d'Experiencies 

EXPERIENCIES-CICLE INICIAL 
El material de les dues caixes 

Aquest material correspon als llibres d'Experiencies de la Col
lecció «La Clau» de «Rosa Sensat» -Editorial Onda. Esta pensat 
pera facilitar les activitats d'observació i manipulació. 
Recull el material necessari per treballar durant el curs, amb 
excepció deis organismes i d'algun material d'existencia cor
rent a tates les llars. 
La seva finalitat és de donar tetes una colla de gesUons per a 
facilitar als mestres la feina de cada dia. 

2on Curs d'Experiencies 



Maternal i Parvulari 
Equip de parvulari de ''I'Avet" 

Cicle inicial i mitja d'EGB 
Col·lecció "La Clau" de "Rosa Sensat" 

Dos noms de prestigi pera uns textes de qualitat 

Nova col·lecció al servei 
de I'Escola de Catalunya 

Assegura la coheréncia i continunat pedagógiques al llarg deis 
diferents nivells i la relació entre les matéries 

És motivadora de l'activitat deis nens, perqué el treball esta fet en 
equip per mestres-autors, coordinadors i dibuixants. 


