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DE COM El COl·lEGI SAMA VA
ESDEVENIR El PRIMER INSTITUT
DE SEGONA ENSENYANCA DE
VllANOVA I lA GElTRÚ

En esdevenir la segona Repúbli-
ca, algunes coses van canviar en
l'ambit estatal. El sector educatiu va
ser un deis afectats i així es va veure
a Vilanova en la instal-lació, a les de-
pendencies del col-leqi Sama que fins
aleshores portaven els pares Escola-
pis, d'un Institut Estatal de segona
ensenyanca de batxillerat.

Fou en el curs de 1933-34 quan
es va posar en marxa aquest institut i
uns anys més endavant, a principis de
la guerra civil, se li va canviar el nom
d'lnstitut Sama pel de Pérez Mateo,
en record del que fou professor de di-
buix i que va morir al front de Madrid
on s'havia integrat a les brigades in-
ternacionals fent d'interpret. D'ell es
deia que era un gran artista, company
de Picasso i bon amic de Joaquim Mir.

La direcció d'aquest institut va ser
encomanada al Sr. Josep Tuset, jove
de només 24 anys i que acabava de
guanyar un lIoc de treball en els Cur-
sos de Selecció i Perfeccionament del
Professorat.

La creació d'aquest institut era
molt meritoria per aVilanova donat que
fins Ilavors només tenien institut Reus,
Figueres i cada una de les quatre ca-
pitals de pravíncia. Potser va ajudar a
la consecució el fet que al capdavant
de la Generalitat hi havia en aquell
moment dos il-lustrés vilanovins com
eren el president Francesc Macla i el
conseller Joan Ventosa i ;Roig.

Quan el Sr.Tuset va v~nir a pren-
dre possessió del seu institut, ell arri-
bar-ni es va trabar amb la comunitat
escolapia que. encara hi estava

lnstal-lada. EII va tornar cap a Barce-
lona, tot comunicant a l'Ajuntament
que no seria ell qui tragués els esco-
lapis de casa seva i que ja I'avisarien
quan aixo s'hagués realitzat. Resul-
tava que el Sr. Tuset havia estat pro-
fessor en alguns cot-leqis deis esco-
lapis i un d'ells era el mateix col-Ieql
de Vilanova.

Els escolapis es van avenir a pas-
sar al carrer Sant Gervasi n. 62 i van
continuar-hi la seva tasca encara que
vestits de paisa. Més endavant, i qrá-
cies a les bones relacions que hi ha-
via entre el rector de la comunitat i la
direcció de l'lnstitut Pérez Mateo, els
escolapis van acordar inscriure els
seus alumnes com a oficials a I'institut.

ESCOlA ACTIVA VllANOVINA

Trobaríem encara molts vilano-
vins o vilanovines coneguts nostres

que en van ser alumnes, d'aquelllns-
titut, i ens podrien parlar de la mena
d'escola activa que van practicar. Se-
gurament que ens parlarien de les
classes sobre I'estudi directe de la
natura, o de la destacada col-lecció
zooloqica actualment guardada en set
vitrines i col-Iocades en el passadís
del primer pis, lIoc de pas deis alum-
nes, amb una bona mostra de peixos,
moluscs, reptils, aus palmípedes,
ocells, rapinyaires, depredadors, plan-
tígrads, tossíls i minerals, i també es-
quelets per a I'estudi del cos hurna,
col-lecció que en el seu temps era una
de les més importants de Catalunya.
També ens parlarien deis treballs a
l'observatori rneteoroloqic i astronornic
situat dalt de la torre principal, que té
una alcada de 25 metres, del mapa
en relleu del poble de Vilanova, de les
excavacions que ja en aquell temps
feren al sector d'Adarró, deis seus tre-
balls allaboratori, de les conferencies
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que donaven, o de les representa-
cions teatrals que feien, i també, no
cal dir, de I'esport que hi practicaven.
Tot aixo en la seva etapa de formació,
que, per bé o no, moltes vegades és
la que marca per la resta de la vida.

També hi van accedir a aquest
institut un gran nombre d'alumnes
becats, que sense aquesta ajuda no
haurien pogut fer els estudis de batxi-
lIerat, així com d'altres que treballa-
ven en alguna de les fabriques de Vi-
lanova i amb el seu sou es pagaven
els estudis.

Més endavant i dins I'ambient
revolucionari deis primers dies de la
guerra civil, els seus professors i tam-
bé molts deis seus alumnes, mirant
per la cultura, van salvar molts lIibres
que havien estat sentenciats de ser
cremats.

ALTRES ACTIVITATS

l'estiu de I'any 1937 s'hi va fer
un curs qratuit per a la gent gran de la
vila (a partir deis 14 anys) que hi vol-
gués assistir, que va durar dos mesos,
al final del qual se'ls va Iliurar un cer-
tificat d'aprofitament.

També van tenir fama les classes
de catala que s'hi donaren, que eren
obertes a tothom, fins i tot molts tre-
balladors de la fabrica Pirelli anaven
a classe a la una del migdia, quan
sortien a dinar, aprofitant la proximitat
entre els dos centres.

La durada d'aquest institut va ser
molt curta, tan sois 5-6 anys. La seva
labor, pero, va ésser extensa i fructí-
fera i va deixar un gran record a molts
vilanovins.

TORNEM AL COL·LEGI SAMA
QUI FOU SANT JOSEP DE
CALASSANC?

Josep de Calassanc (1557-1648)
era nascut a l'Aragó, a la franja de
parla catalana, al petit poble de Ca-
lassanc, agregat des del 1970 al de
Peralta de la Sal i comarca de la Llite-
ra. Era de família noble i fou educa-
dor d'infants i fundador, I'any 1597, a
Roma, d'una escola qratuita, destina-
da a I'educació de les classes popu-
lars sota la invocació de Nostra Se-
nyora de l'Escola Pia. Pero abans de
passar a viure a Roma, Josep de Ca-
lassanc havia estat secretari i conse-
lIer del bisbe de Lleida, també va es-
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A dalt, Joan Sivill. A baix, Jordi Minella. 48 anys separen aquestes dues fotografies.

tar de visitador a Montserrat i mestre
de cerírnonies a la diócesi d'Urgell fins
a I'any 1591, en que renuncia a
aquests cartees passant a Roma i
dedicant-se de pie als infants desval-
guts i procurant-Ios, a més de I'ense-
nyament, el menjar i el vestir. t'any
1638 envía un pare escolapi al poble
de Guissona (Lleida) a obrir-hi el que
seria el primer col-leqi de l'Escola Pia
a la península ibérica. Als 119 anys
de la seva mort a Roma va ser cano-
nitzat pel papa Climent XIIII'any 1767 ..
D'ell es conserven diverses cartes
escrites en catala.

a sant Josep de Calassanc, que porta
el n. 167 de la seva col-lecció i del qual
reprodurm alguna estrofa.

Corones feu a Maria
quan eduqueu els infants,
PARE DE L'ESCOLA PIA
FEU QUE SIGUEM BONS I SANTS

D'aquella vinya ben tendra
rica de fruits verolats,
la mel més colea es pot prendre
el vi de fruits veremats
al camp de l'Escola Pia
planter deis homes més grans:
PARE ...t'any 1959, durant la Setmana

Santa, a I'escola es féu una exposició
de goigs d'en Ricard Vives Sabaté,
motiu pel qual en va editar un dedicat

Si Vilanova us demana
vostre ajut i compassió,



i els infants us encomana
que seran la salvació,
Mestre i Sant sigueu el guia
deis petits que es van fent grans:
PARE ...

Com la palmera es desplega
i es gronxa a I'aire i al vent,
eom una espiga es doblega
curulla d'or de froment,
així I'escola seria
visió de fruits triomfants:
PARE ...

o aquella altra que ja es cantava abans
i que deia:

Amb el cor pie d'alegria
a vós canten els infants.

del jovent sou mestrei guia
Sant Josep de Calassanc,

I tothom a vós venia
per veure exemples tan grans,
del jovent sou mestre i guia
Sant Josep de Calassanc.

Amb motiu del 111Centenari de la
seva mort, el dimarts dia 4 de gener
de 1949 a les 5 de la tarda varen arri-
bar a Vilanova les relíquies de Sant
Josep de Calassanc i varen estar ex-
posades tres dies a I'església deis
Josepets i un dia a la capella de
I'escola, traslladant-Ies després al
col-leqi de Castelló de la Plana.

ALTRES ESCOLAPIS
RECORDATS

A part del pare Llanas, pels es-
colapis de Vilanova hi han passat
molts més pares que són torea recor-
dats, alguns perque el seu carácter ho
portava i d'altres perque per la seva
lIarga estada van deixar un bon record
entre molts vilanovins.

Hi hagué el pare Constantino,
que va escolaritzar molts nens ja
abans de la guerra i entre els quals hi
podien haveralguns deis nostres pa-
res. Havent tornat a I'escola I'any
1940, hi romangué fins a la seva mort
ocorreguda el 12 de setembre de
1955, justament un any després de la
celebraeió de lesF seves Noces d'Or
Sacerdotals. Amb rnotiu d'aquesta
celebració esdevínquda' el dia 9 de
maig de 1954, el batlle, en nom del
poble de Vilanova, li lliura un pergamí
amb el seu nomenament coln a Fill
Adoptiu de la Ciutat. Una de les es-

pecialitats d'aquell escolapi fou
I'assignatura de taquigrafia, en la qual
ens va fer entrar amb torea plaer. Un
altre fou el pare Pere (Pere Ferrer),
que va ser a Vilanova entre 1941-
1947, i des de I'any 1976 els seus ex-
alumnes cada any li estan organitzant
una trobada dominical. Es va donar el
eas que aquest escolapi mentre era
destinat a Vilanova, I'any 1945 va ha-
ver d'anar a la «mili». I un tercer es-
colapi de molta fama a Vilanova fou
el pare Joan Bosch i Raurell, que va
arribar a Vilanova I'any 1948. La fama
que es va guanyar va ser d'un tal ni-
vell que el seu nom feia posar la pell
de gallina a molts deis escolars pro-
pis i també de foranis. Aquest va es-
tar a Vilanova una bona colla d'anys
amb el carrec de director de batxille-
rat i cornerc. Actualment també s'han
organitzat trobades anuals amb els
que som els seus ex-alumnes.

Un altre escolapi deis anys 40-
50 que va entrar en la dlnarnica de la
vida de molts de nosaltres va ésser el
pare Antoni M. Pibernat, que fou
I'impulsor d'una campanya, des del
curs 1950-51, per aconseguir una aju-
da espiritual i material per als immi-
grants que arribaven a Vilanova en
aquells anys i que s'havien cornencat
a instat-Iar a la carretera de Vilafran-
ea a la que es deia ja la «Múrcia Xica».
Aquesta ajuda ell la recolzava basi-
cament en les aportacions de totes
menes que estimulava a fer als
alumnes de I'escola. Per cert que
aquest escolapi té un carrer en
aquesta barriada que porta el seu
nom. És un detall en reconeixement
a la seva tasca.

De pares escolapis en podríem
anomenar molts d'altres que ben se-
gur serien recordats de molts socis,
pero hi hagué també un mestre que
hi va estar 17 anys, des del 1940 al
1957 i que quasi bé tots el varern te-
nir almenys en la qimnastica. Em re-
fereixo al Sr. Enrique Peinado. Aquest
home va deixar un bon record als seus
alumnes, com es pot deduir pels co-
mentaris que hi ha alllibre editat I'any
1987 per Miquel Altadill, en honor i
memoria seva.

L'ESCOLA TAL COM ÉS ARA

L.:organigrama de I'escola esta
contínuament en renovació segons les
epoques que passen. Ja fa molts anys
que va desapareixer la secció

d'internat de que disposava per als
alumnes de fora de Vilanova i deis
quals es feia carrec un pare tutor, tant
pel que feia a la disciplina de dins
I'escola com quan es tractava de por-
tar els nois a algun deis actes que es
feien al poble.

I seguint en aquesta dinámica
participativa en la qual es tracta que
I'educació deis infants abarqui tots els
actes i festes del poble, festes tan
nostres com els Tres Tombs i també
el Carnavl, han suposat un estudi i una
participació deis escolars cornencant
ja pels més petits, fet totalment impen-
sable en una escola religiosa en la
meva epoca escolar.

L.:escolaPia continua la seva tas-
ca a Vilanova després deis 120 anys
que enguany tara que s'hi va establir.
Les dependencies que abans eren els
dormitoris s'han reconvertit en aules
escolars. Tot I'edifici esta disposat per
a acollir I'ensenyament primari, I'ESO
i el posterior batxillerat. De pares es-
colapis n'hi ha pocs, pero els mestres
i els alumnes (ara nens i nenes) han
augmentat en quantitat, convertint-se
en escola mixta segons manen les cir-
cumstancies actuals, i entre aquests
alumnes, un de petit molt estimat que
porta el meu cognom, Gerard Minella
Sivill, ja campa pel primer curs a la
classe de les «tortuques».

Joan Sivill i Vergés
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