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Presentació

Sempre és un goig poder presentar un llibre i en aquest cas encara
amb més motiu, ja que es tracta del volum número 7, Els nostres
records d’escola de la col·lecció La Memòria del Futur. Aquesta
col·lecció fa possible recuperar moments de la història de la nostra
ciutat amb el ulls d’uns/es protagonistes excepcionals: les persones
grans.

Així doncs, el programa La Memòria del Futur acompleix amb
escreix amb la necessitat social de restituir la memòria i recuperar el
patrimoni democràtic. En definitiva, esdevé un modest homenatge a
persones anònimes de la nostra ciutat que gràcies al recull dels seus
records contribueixen a rememorar el passat per poder-lo transme-
tre a les noves generacions.

En aquest volum es fa palesa la importància de l’educació, i dels/les
mestres com a transmissors/es de coneixements i de valors, i a la
vegada, queda molt clar que l’escola ha estat de sempre un clar
reflex de cada període històric. Això vol dir que aquesta institució
no ha viscut aïllada dels esdeveniments històrics, ans al contrari, ha
anat canviant i adaptant-se als nous models polítics. Així doncs, a
través dels testimoniatges podrem copsar com era l’escola en els
diferents períodes: els nous corrents pedagògics de principis del
segle passat; l’escola innovadora i agosarada de la República; els
moments difícils de l’escola en temps de guerra; l’obscur període de
la dictadura; i finalment, la renovació de l’escola a principis dels
seixanta.

Per concloure, vull agrair la tasca d’aquells/es mestres que de forma
desinteressada i professional han format persones capaces de parti-
cipar i implicar-se en la seva ciutat, i han fet seva la reflexió de la
pedagoga Marta Mata:



“(...) per un mestre, el repte és fer que els nens facin seu l’haver
de la història passada, de la comunitat o les comunitats que li
han donat la vida, i es projectin en el deure del futur de la
comunitat”.

JOAN IGNASI ELENA I GARCIA

Alcalde de Vilanova i la Geltrú
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Els nostres records d’escola és el volum numero 7 de la col·lecció La
Memòria del Futur. Aquest darrer volum està impregnat de la nostàlgia
dels temps d’infantesa, és un batibull de records d’escola de vilanovins i
vilanovines, en moments històrics molt importants del nostre país.

És ben clar que els moments que hem viscut a l’escola representen
una part molt important de la nostra vida. Marcel Proust va escriu-
re que la memòria és com un telescopi, ja que ens permet fer visibles
aspectes del nostre passat que semblaven oblidats. Així doncs, en
aquest llibre, els testimonis han fet l’esforç de recordar moments
llunyants de la seva vida, i a la vegada compartir-los amb els seus
conciutadans i conciutadanes, és per això que cal agrair-los aquest
exercici de generositat.

Per la temàtica d’aquest volum, és de justícia elogiar la sempre difí-
cil tasca dels/les mestres, que al llarg de la història han esdevingut
transmissors de coneixements i valors, als quals s’encomana la gran
missió de formar persones, ciutadans i ciutadanes lliures, i no sem-
pre es prou considerada aquesta important dedicació.

Per acabar, el llibre ha estat possible com sempre gràcies a vilanovins i
vilanovines que ens han regalat els seus testimonis, i, per això, vull
agrair a les següents persones la participació en aquest llibre: Ramon
Mataró, Jaume Dallà, Núria Guijorro, Jaume Coral, Núria Artigas, Josep
M. Jorba, Concepció Serrano, Camèlia Ferrer, Josefina Castany, Rosa
Romagosa, Teresa Andreu, Teresa Quintas, Amèlia Camps, Conxita
Cazorla, Manoli Álvarez, Maria Lluïsa Jiménez, Julio Lara, Rosa Almirall,
i Fina Serra. Finalment, un especial agraïment a la col·laboració del
Grup de dones amb memòria del taller La història a les nostres mans.

MÍRIAM ESPINÀS I RIERA

Regidora de Plans d’Equitat, Infància, Adolescència i Gent Gran
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Pissarra, taules, cadires, guixos, llibres, fulls, llapis, mestres, notes,
goma, pati... són algunes de les paraules que compartim moltes
generacions. La nostra gent gran entén aquestes paraules i els
infants actuals també. Què ens evoquen aquestes paraules? Què fa
que els infants dels segles XX i XXI les relacionin amb un lloc? Quins
records en tenim, d’aquesta etapa? Són aquestes  algunes preguntes
que ens vénen al cap quan ens iniciem en el tractament d’aquest nou
tema de La Memòria del Futur, Els nostres records d’escola.

Una vivència que ens uneix és la infantesa, tothom passa per aques-
ta etapa de la vida. Aquests primers anys de la nostra existència són
cabdals perquè s’hi creen els fonaments que necessitem per formar-
nos com a persones i per convertir-nos en els propers adults. La
família, les amistats, els esdeveniments que ens anirà presentant la
vida o l’escola, són els ingredients que ben barrejats tenen com a
resultat la nostra personalitat. Tanmateix, cal que repetim una frase
per adonar-nos de la seva vàlua:

L’escola és també un ingredient de la nostra formació com a persones.

L’escola, doncs, es converteix en un element essencial de la nostra
infantesa. Per aquest motiu, creiem que parlar de les escoles de les
generacions passades ens pot permetre percebre què volem i què no
volem per a les generacions futures.

Un dels objectius que busca aquest setè volum és el de ser una peti-
ta mostra dels canvis que ha anat fent l’educació en el passat segle
XX i quins reptes presenta per a aquest ja entrat segle XXI.
Mitjançant els esdeveniments més generals que han marcat el nos-
tre país, copsarem com a Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, es per-
cebien aquests fets i quina influència tenien en el fet educatiu a
escala local. Tot i això, aquest és un estudi que necessita més espai i
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més detalls, per aquest motiu ens cenyirem als estudis primaris per-
què aquesta és l’etapa educativa que, qui més qui menys, tothom ha
passat. Per tant, ens trobem només davant d’un petit esquitx que ens
ha de permetre un nou exercici de retrospecció i de valoració de les
etapes ja passades.

Però tot treball necessita d’un nom i Els nostres records d’escola és
el títol que un grup de dones de la nostra ciutat han triat per expli-
car-vos les seves experiències –entre d’altres testimonis–.

El taller La història a les nostres mans. Dones amb memòria ja fa
quasi deu anys que treballa per recuperar la memòria col·lectiva de
la ciutat, incorporant aquells records femenins que moltes vegades
han estat obviats. Aquest fet l’hem volgut remarcar en aquesta
introducció perquè un dels elements que veurem tractats quan par-
lem de les escoles és el de la coeducació (nens i nenes junts), finali-
tat que ha constituït un dels “cavalls de batalla” que més ha costat
d’aconseguir.

Nens i nenes han de formar-se junts, avui els néts i les nétes d’aques-
tes dones ho veuen com un fet normal. Però per a aquestes dones, la
coeducació és només una nova fita aconseguida, ja que no va ser
una realitat viscuda. No hem d’oblidar que la política i l’educació
han estat estretament lligades sempre. Així, doncs, els canvis polítics
de la nostra història recent han marcat significativament el desen-
volupament de la tasca educativa a casa nostra.

Catalunya en el canvi de segle, ens referim al segle XX, va tenir
característiques comunes i diferencials amb la resta d’Espanya. I és la
pròpia història la que determina l’ensenyament a casa nostra, és a
dir, fets tan determinants com ara la industrialització, la Segona
República, la guerra civil, la dictadura, la transició o la consolidació
de la democràcia, són empremtes que es visualitzen clarament en el
món de l’educació.
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Ja entrats en el segle XXI, les discussions al voltant del nostre tema,
l’educació, continuen i les reformes de les reformes tenen la política
en el seu rerefons. Per aquest motiu, aquest setè volum el trobareu
dividit en tres parts ben significatives, tres parts delimitades per
esdeveniments polítics que han marcat inequívocament el segle XX.
També tractarem diferents conceptes: els diferents corrents pedagò-
gics que han anat sorgint, la figura del mestre i de la mestra, els
recursos, la consciència educativa, les diferències de classe, els ordes
religiosos i l’ensenyament o les escoles de Vilanova.

Un altre fet que us volem comentar és que Els nostres records d’es-
cola està fet des de la perspectiva de l’alumnat, el qual es personifi-
ca en els testimoniatges. És una visió unilateral voluntària que no vol
desmerèixer la tasca portada a terme pels mestres, ja que sense la
seva figura la importància de l’escola no es pot entendre. Tot i això,
sí que creiem necessari que el fil conductor sigui aquell paper que en
un moment o altre tothom ha interpretat durant un temps determi-
nat: el d’alumne o alumna.

Retornem, doncs, per uns moments a aquest paper una mica oblidat
i donem pas als records d’escola.
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Per entendre les característiques del món educatiu dels segles XX i
XXI cal que ens remuntem a finals del segle XIX.

En aquells moments, el marc general espanyol diferia força del de
Catalunya i el País Basc, zones que estaven sotmeses a un canvi que
tenia nom propi, Revolució Industrial. Aquesta revolució estava can-
viant de manera determinant les estructures polítiques, econòmi-
ques i socials del país. És a dir, s’estaven posant les bases de la mane-
ra de viure que encara tenim actualment, tot i les evidents diferèn-
cies temporals.

Les escoles públiques no van quedar al marge de tots aquests canvis,
sobretot de l’augment demogràfic i dels moviments migratoris, ele-
ments definitoris que s’havien anat produint per l’esmentada
Revolució Industrial. En l’àmbit educatiu, doncs, la característica
comuna va ser la de la precarietat, tant del sistema com de les
infraestructures per garantir una formació mínima. Per tant, la imat-
ge de l’escola pública d’aquelles dècades és la d’un conjunt de cen-
tres mal equipats, amb massa alumnat, sense un sistema educatiu
ben organitzat i basat en uns mètodes d’ensenyament obsolets i amb
edificis ruïnosos.

La resposta a aquesta situació era la de l’absentisme (problema recu-
rrent durant les últimes dècades del segle XIX i les primeres del segle
XX) i, en conseqüència, tenir una societat majoritàriament analfabe-
ta. Tot i això, es començava a percebre l’inici d’un canvi, ja que s’es-
taven endegant tot un seguit de destacades transformacions dins del
sistema educatiu català. Eren les darreres dècades del segle XIX.
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La situació descrita era la que també s’observava a Vilanova i la
Geltrú, on ens podem remuntar fins abans del segle XVI per trobar
que ja hi havia un mestre de primer ensenyament. A partir del segle
XVII augmenten les assignatures i els sacerdots encarregats de les
parròquies eren els qui impartien normalment els coneixements. Les
primeres matèries que s’estudiaren foren la llengua llatina o l’arit-
mètica, i tothom qui volia estudiar anava a Barcelona o Tarragona,
llocs on es feien estudis superiors. No és fins al segle XIX que trobem
l’aparició de les primeres institucions pedagògiques a la nostra ciu-
tat. I és durant la segona meitat d’aquest segle XIX que l’ensenya-
ment a Vilanova experimenta canvis notables. La nostra ciutat serà
un clar reflex de les noves línies d’actuació que s’estan endegant al
país, sobretot des de Barcelona. És en aquest moment quan l’escola
comença a institucionalitzar-se, és a dir, que l’estat comença a fer-
se càrrec del manteniment de les escoles públiques, en detriment
dels ajuntaments. D’aquest període cal assenyalar un fet destacat, el
de la instal·lació a la ciutat de diferents ordes religiosos. Entre 1854
i 1884 s’estableixen a Vilanova cinc ordes femenins que obren esco-
les d’ensenyament primari per a noies, quatre de les quals encara
existeixen: les concepcionistes, les clarisses de la Divina Providència,
les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i la Companyia de
Santa Teresa de Jesús. Les escolàpies també s’hi van instal·lar, però
van marxar a començaments del segle XX. Paral·lelament també hi
havia les escoles públiques.

De l’any 1854 també són les Escoles Gratuïtes Ventosa1, sorgides dels
diners llegats per l’americano Josep Tomàs Ventosa i Soler.

En l’àmbit masculí el cas més rellevant va ser el de l’arribada dels
pares escolapis, tot i que el seu objectiu foren els estudis secunda-
ris2. L’any 1877 va ser el moment de la seva arribada i punt d’inici
d’un altre fet important en l’àmbit formatiu a la nostra ciutat, la
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fundació de l’Ateneu de Vilanova3. Uns anys més tard, ja en la dèca-
da dels anys 80 una figura molt destacada de la nostra ciutat i del
país va fundar una escola laica, era Teresa Mañé o Soledad Gustavo
–pseudònim que utilitzava quan escrivia–. Professora de vocació i
mare de la primera ministra d’Espanya (Frederica Montseny), Teresa
Mañé va treballar uns anys a Vilanova, lloc de residència de la seva
família i d’ella mateixa durant molts anys, encara que era cubellen-
ca de naixement.

Un altre fet a destacar d’aquest període és que la qüestió educativa
també comença a preocupar la burgesia catalana. El nacionalisme
conservador català comença a considerar l’educació com a tema a
tractar i ja en les Bases de Manresa de 1892 es demana un ensenya-
ment públic a Catalunya.
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Entrant en el segle XX. Època de
canvis i arribada de l’Escola Nova

A començaments del segle XX ja es comencen a percebre innovacions
importants, com ara l’organització de colònies d’estiu, en les quals es
feien un munt d’activitats educatives que no tenien per escenari
l’aula. Tot i això, a escala política, un rígid centralisme era la tònica
dominant. En aquest context, no hi ha cap mena d’oportunitat per
al desenvolupament de les cultures autòctones i s’aprecia un movi-
ment de resistència catalanista de caire cultural i també de caire
escolar. El desastre del 1898, amb la pèrdua de les últimes colònies
(Cuba i Filipines) va comportar una crisi econòmica molt destacada.
Per aquest motiu, des de l’inici de la restauració borbònica diversos
grups minoritaris d’intel·lectuals4 reclamaven la reforma i la moder-
nització de tota l’estructura educativa, des del nivell primari fins a
l’universitari.

A començaments del segle XX, la situació educativa era molt defici-
tària, tant en l’àmbit masculí com en el femení, encara que en aquest
últim era més negativa5.

Una dada important és, segons el cens de l’any 1900, la taxa d’anal-
fabetisme femení. Aquesta taxa es situava en un 71% a Espanya i a
Catalunya d’un 69%. Tanmateix, un canvi d’actitud vers la formació
va fer disminuir el percentatge i l’any 1930 es comptabilitzava un
65,8% a la resta de l’estat i un 32,2% a Catalunya. L’absentisme
escolar era molt elevat en general i més en el cas de les nenes, per-
què aquestes es veien obligades a ajudar les seves mares en les tas-
ques domèstiques. Per tant, la presència femenina en l’educació
superior en el primer terç de segle va ser molt minoritària.

L’escola elemental a principis del segle XX tenia tot un seguit de pro-
blemes, com ara, una excessiva centralització, ja que els organismes
locals i provincials no tenien ni autonomia ni recursos i depenien de
l’aparell polític central.
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A aquesta situació s’hi afegia un pressupost insuficient que afecta-
va tant l’equipament escolar com a la consideració econòmica i
social del personal docent, i una despreocupació de la classe dirigent
envers l’educació. Com a conseqüència del sistema centralista hi
havia una manca de llibertat en tots els àmbits. També hi havia una
manca d’organització a l’escola, ja que existien un gran nombre d’es-
coles unitàries6. Cal especificar que quan ens referim a les escoles
unitàries, parlem de classes on l’alumnat no estava dividit per nivells,
al contrari de les escoles graduades, en les quals els infants es sepa-
raven segons els coneixements adquirits. Aquest fet, va representar
un pas endavant a nivell educatiu.

Els mètodes pedagògics i didàctics eren obsolets. Alhora, però, sorgeix
un desig de canviar l’escola pública i així ho demostren els congressos,
les revistes i les assemblees de la Federació de Mestres de Catalunya.

Fins a l’any 1911 l’educació obligatòria anava dels sis als nou anys. Es
dedicava una hora setmanal a la religió i la moral, i una a la doctri-
na cristiana. Tres hores a l’aritmètica, sis a la lectura, sis més a l’es-
criptura o dotze a les labors. Una hora setmanal era dedicada a la
geografia, la urbanitat, la història d’Espanya, l’economia i la higiene.
Entre el material escolar hi podia haver una màquina de cosir.

En l’àmbit català, un fet important és el que es dóna l’any 1901,
moment en què Francesc Ferrer i Guàrdia7 va endegar l’anomenada
Escola Moderna, una iniciativa basada en un corrent pedagògic ins-
pirat per teòrics anarquistes com Fourier i Kropotkin, que defensava
un model d’educació racional i científica. El model educatiu anar-
quista va tenir un important desenvolupament a Catalunya i també
al País Valencià. L’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, representa junt
a l’Escola de Mestres de Joan Bardina8, una de les aportacions més
destacades de la renovació pedagògica feta des de l’àmbit privat.

Cal remarcar que l’Escola Nova queda lligada a un moviment exclu-
sivament català, el noucentisme, d’Eugeni d’Ors. D’aquí en sorgeix
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l’any 1913 un Consell de Pedagogia, un organisme creat per Prat de
la Riba per fer front al problema que suposava la manca de compe-
tències en educació que tenien els ajuntaments i les diputacions
governades per la Lliga Regionalista. L’èxit de la proposta va fer que
l’any següent, en crear-se la Mancomunitat de Catalunya9, el consell
passés a formar part de l’organigrama de la nova institució. De mica
en mica, els conceptes d’escola activa i escola catalana van esdeve-
nir sinònims. Però una vegada més, els fets polítics van posar esculls
a aquesta iniciativa, ja que l’arribada de la dictadura de Primo de
Rivera va entorpir la línia endegada per la Mancomunitat, la qual va
ser suprimida l’any 1925. Tot i les circumstàncies assenyalades,
aquests desitjos de canvis també es reflecteixen en l’intent de crear
un nou model de dona catalana, que rebria el nom de “nova dona”,
la qual havia de ser una dona instruïda, educada en els fonaments
de la cultura catalana i la religió catòlica i capaç, per tant, de trans-
metre aquests valors culturals a les noves generacions. Havia d’ac-
tuar com a companya intel·lectual i cultural de l’home. Però aquest
nou model requeria un accés diferent a l’educació i als diferents
nivells d’instrucció que no farà abandonar ni la maternitat ni la
domesticitat, però sí que incorporarà la formació i professionalitza-
ció per accedir al món del treball i la racionalització de les tasques
domèstiques. Tanmateix, la identitat femenina continuava derivant
de la seva definició com a mare, encara que es van desenvolupar
moltes campanyes en favor de l’educació de les dones i al seu dret a
treballar.
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La situació de l’escola pública durant el període del 1900 al 1921 era
similar a la descrita en l’àmbit català. La informació d’aquesta situa-
ció s’ha extret de la llibreta d’actes de la Junta Local de Primera
Enseñanza. Aquesta junta estava formada per l’alcalde i president de
la Junta, l’inspector de sanitat, l’arquitecte municipal, el rector, un
mestre, un pare de família, un farmacèutic i el secretari de
l’Ajuntament.

En aquesta llibreta d’actes s’observa que es donava importància al
fet de desenvolupar l’amor a la natura i que es dedicava el mes de
juny per preparar els exàmens de les escoles públiques. Un greu pro-
blema que s’aprecia en aquests apunts i que no només es dóna a
Vilanova, sinó que arreu del país també succeïa, era el de l’assistèn-
cia escolar. Tots els infants havien d’acudir a l’escola i particularment
el barri de la Marina era ple d’infants que es passaven tot el dia al
carrer.

Altres anotacions que es poden llegir són les del valor que conferien
a l’escola i el paper que havia de tenir com a formadora de noves
generacions de ciutadans. La Junta volia que l’escola fos un lloc con-
fortable, amb una bona il·luminació i que es satisfessin totes les exi-
gències pedagògiques i higièniques.

Un altre fet reflectit a la llibreta és que l’any 1904 s’inaugura al
carrer del Col·legi núm. 36 una Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia,
la qual va causar una gran polèmica entre els catòlics vilanovins, que
va derivar en el seu tancament en un primer moment. Les gestions
posteriors que va fer Lerroux van permetre que l’escola tornés a
obrir... per tancar-se definitivament l’any 1909.

Un apunt que s’ha de tenir en compte és l’esdevingut el 7 de juny de
1912, moment en què es va fer efectiva una inspecció important que
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va portar a terme Don Federico López Amo –inspector que va visitar
les escoles de la ciutat–. En la seva inspecció va comentar la millora
en qüestió d’higiene a les escoles, va fer una valoració positiva per a
la construcció d’un nou local destinat a parvulari i va fer observa-
cions que feien referència als escassos mitjans d’instrucció o a l’as-
sistència a les escoles. Feia notar que a les escoles instal·lades amb
poques condicions, l’assistència era més baixa. També es van fer
observacions sobre els mètodes pedagògics utilitzats, l’organització i
la disciplina.

En general, la inspecció es va resumir al fet que les escoles públiques
(l’escola superior i la de pàrvuls) passaren la inspecció amb èxit indis-
cutible. Les escoles privades van ser dividides en dos tipus: les con-
gregacionistes i les particulars. Les primeres estaven instal·lades en
edificis de bones condicions, encara que el mobiliari i el material fos
deficient o insuficient. L’assistència escolar era de 410 alumnes. Va
fer especial esment de les classes de lectura de les teresianes, a les
quals assistien les obreres de la fàbrica Marquès. El mètode, l’orga-
nització i la disciplina en aquestes escoles congregacionistes eren
aproximadament iguals que a les escoles públiques. El segon tipus
d’escoles, les particulars, estaven instal·lades en locals molt defi-
cients i amb materials pèssims, la qual cosa provocava que l’ensen-
yament fos deficitari en molts aspectes. Finalment, l’inspector va
demanar a la Junta el blanqueig general dels locals i l’arranjament
dels paviments i sanitaris de les escoles públiques.

Altres mesures que es van adoptar en el primer terç del segle XX
foren que l’any 1918 es va pensar a substituir l’enllumenat de gas per
llum elèctrica en una escola de la vila. Aquest fet va fer possible l’as-
sistència a escola nocturna de diverses obreres de la barriada, i el
castell de la Geltrú es va arranjar per poder ser destinat a escola
pública. També es volia perfeccionar l’ensenyament primari i es va
decidir construir un edifici destinat a escoles graduades. L’any 1919
va ser creada una escola privada i no confessional, l’acadèmia
Carbonell. Tot i això, a la llibreta d’actes de la Junta Local de Primera
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Enseñanza, no es va anomenar cap tipus d’escola Moderna a
Vilanova. Aquesta situació descrita amb detall es va allargar fins a la
dècada dels anys trenta.

Tanmateix, la dècada dels anys vint és fonamental per entendre els
grans canvis que s’esdevenen amb l’arribada de la Segona República.
És en aquests anys vint que es repeteixen tot un seguit de factors
que es visualitzaran en temps republicans, com ara: la catalanització
de l’escola, la renovació pedagògica amb una escola nova que adop-
ta unes tendències que vénen d’Europa, o la penetració de metodo-
logies i de tècniques estrangeres, factors que provocaran que la
renovació catalana es caracteritzi, per damunt de tot, per la impor-
tació i adaptació dels corrents pedagògics moderns10.
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Vaig néixer al carrer de la Llibertat l’11 d’abril del 1918, per tant, he
fet 90 anys. De petit ja em duien a pàrvuls a “l’Amparo” i hi vaig
anar fins als sis anys. La que ens aguantava era sor Francisca, que
era molt seriosa, és clar, érem molts, més o menys quaranta. I fèiem
força enrenou. També recordo que hi havia sis o set nens que es
quedaven a dinar i ho feien amb la gent gran que també hi havia.

Quan ja tenia 8 anys vaig anar a cal sr. Enric11, que tenia l’escola al
carrer de Cabanyes, era només per a nois i passava a buscar-nos per
les cases caminant. Allà hi vaig aprendre les quatre regles, a més de
llegir i escriure. El seu fill també hi ensenyava i es deia Enriquet.
Aquest col·legi es traslladà al carrer de Sant Francesc i als 12 anys
vaig anar a cal sr. Font, que després seria cal sr. Escarrà. Allà hi vaig
aprendre molt i hi vaig estar fins als 16 anys.La
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El meu pare, d’ofici barber, com jo, que era procedent de Cal Vivó
perruqueria i barberia, era el barber del metge Joaquim Miret.
Aquest va ser un dels promotors de l’escola Montessori de Vilanova
i la Geltrú, i un dia que vaig anar al metge el mateix sr. Miret li va
dir al meu pare que ens hi apuntés al meu germà i a mi. I, així ho
va fer.

Els meus records d’aquells anys són molt entranyables. L’escola era
en una casa molt bonica i lluminosa. Tenia dues habitacions desti-
nades a aules. La primera per a infants de 5 a 7 anys i la segona per
infants de 7 a 9 anys, aproximadament. A cada  classe hi havia una
mestra i una auxiliar. La mestra dels grans era la Lluïsa Farràs. A
cada classe hi havia finestres i recordo que havia un càntir de vidre
per beure aigua.

A la classe dels més petits hi havia uns escambells (tamborets) amb
catifes de diferents colors. Servien per aprendre els colors tot
jugant. Als més petits la mestra era la que els donava l’aigua, ells
només calia que aixequessin el dit i obrissin la boca. També jugaven
als telers, eren unes peces semblants a telers; les quals estaven for-
mades per cintes, botons, crecs, i del que es tractava era d’anar
aprenent a fer llaços o a cordar botons, sempre tot jugant. També
utilitzàvem unes lletres en relleu, unes figures geomètriques, fèiem
dictats, apreníem les lletres i l’abecedari amb els sons. Els més
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petits no tenien llibres, només la mestra els donava a final de curs
un recull de tots els treballs.

Els grans feien dibuix artístic, que era lliure, i també dibuix lineal, que
consistia a repassar unes peces que eren unes figures geomètriques.
Recordo que tots anàvem amb bates blanques, les mestres també.

Continuant descrivint l’escola, em ve a la memòria que a l’entrada
hi havia els penja-robes per penjar els abrics, i al costat una altra
sala amb un piano. La música era molt important. Per Nadal i per
altres festes, assajàvem cançons acompanyades sempre pel piano.
Concretament per Nadal, assajàvem moltes nadales i també fèiem
figuretes del pessebre amb argila que després veníem en una fira i
que compraven els pares. Els diners que recollíem els donàvem a
l’Hospital.

Una altra activitat molt esperada era a final de curs quan anàvem
d’excursió a Lurdes. Ens acompanyava mossèn Manel i allà berena-
ven, jugàvem i tiràvem coets. També recordo molt bé el jardí de l’es-
cola, era un espai molt acollidor, on hi havia un estany amb peixos,
un sorral per als més petits i una zona enrajolada de 10 m x 8 m, on
fèiem el que en dèiem “marxa”, que eren exercicis físics acompan-
yats pel piano i que segons el ritme de la música anàvem més ràpid
o menys. Cal dir que les classes eren mixtes, és a dir que anàvem
junts nens i nenes. Pel que fa a la llengua que utilitzàvem, el primer
curs totes les matèries eren en català i al segon curs també eren en
català però hi havia l’assignatura de llengua castellana.

A tall anecdòtic, recordo que en l’època de la dictadura de Primo de
Rivera, quan venia inspecció tot ho fèiem en castellà. També cal dir
que fèiem religió, recordo que durant el mes de maig fèiem el mes
de Maria i portàvem flors. Recordo que vaig fer la comunió als
Josepets, amb mossèn Manel, i que la vaig fer conjuntament amb
les companyes Montserrat Rovirosa, Elena Castany i Joaquim
Cabanyes.
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Per acabar, he de dir que tinc molt bon record de la mestra, la sen-
yoreta Lluïsa Farràs, tot i que no recordo haver-la vist riure mai. Es
notava que la seva feina era plenament vocacional. També recordo
la pianista sra. Julia Camaño. Quan es van acabar els dos cursos
vaig anar a estudiar a l’Escola Pia.
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Aquests dos testimoniatges mostren dos models diferenciats de
mètodes escolars que van conviure durant uns anys, per primera
vegada, al sistema educatiu. Per un costat, els records del Ramon ens
mostren una metodologia tradicional que es contraposa a la innova-
ció de les vivències del Jaume a la nova escola Montessori.
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L’educació per a Maria Montessori12 era “un fet d’alliberament espi-
ritual”. Per aquest motiu, la ciència havia de crear les condicions
favorables per aquest alliberament i no pretendre determinar-lo
directament13.

El 1914 Joan Palau i Vera començà a dirigir l’assaig del mètode a la
Casa de la Maternitat de Barcelona. L’Escola d’Estiu d’aquell any
també es va dedicar a l’estudi d’aquest mètode. El 4 de febrer de
1915 s’inicià la Casa dels Nens de la Diputació. El 16 de febrer de
1916 es va inaugurar a Barcelona el III Curs Internacional Montessori
i el tema principal va ser l’aplicació del mètode a l’escola bàsica.
Mussolini, l’any 1935, va prohibir el mètode montessorià i a Espanya
és durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera que es tanca
l’escola Montessori de la Diputació de Barcelona, era l’any 1924.

A Catalunya el mètode va tenir un gran ressó i una resposta positi-
va de les institucions catalanes, que va donar com a resultat la cre-
ació d’algunes escoles, per exemple la de Vilanova i la Geltrú.
D’aquesta aplicació del mètode en va sortir un corrent d’afectivitat
entre Catalunya i Maria Montessori que es va allargar fins a la dèca-
da dels anys cinquanta, moment en què alguns mestres intenten
entroncar els nous canvis amb aquest mètode per intentar recomen-
çar una escola creativa i catalana.
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L’escola fou iniciada gràcies a l’interès d’un grup de pares d’una
posició mitjana-alta de Vilanova. Aquests pares formaren una
Junta, la qual va estar formada per Vicenç Miret (farmacèutic),
Jaume Castany, Alexandre de Cabanyes (pintor) i Pere Soler
(metge). A partir d’aquesta informació hem arribat a la conclusió
que l’escola fou creada a Vilanova perquè aquests pares tenien
contacte amb el món de la medicina i això els va portar a conèi-
xer el mètode Montessori. Per les dades recollides es creu que
l’escola es va iniciar durant el curs 1928-29 i era ubicada a l’ac-
tual plaça de Gumà i Ferran, davant de la Casa d’Empara.

L’escola era particular i d’assistència mixta. Era una escola cara,
ja que es pagaven aproximadament 12 pessetes al mes. Aquest
preu podia variar en funció del material utilitzat. El nombre d’a-
lumnes era limitat, potser per la ideologia classista de la Junta
fundadora, entenent com a classista aquell que es dirigeix a un
grup determinat d’individus amb un estatus social. Però aquest
vessant classista no implicava partidisme, ja que hi acudien famí-
lies amb ideologies ben diferents.

El nombre d’infants va anar en augment. En el curs 1929-30 el
nombre era de 29 i en el 1931-32 va arribar a 42.

A l’escola hi havia tres mestres: la mestra titular, una ajudant i la
professora de piano.

El local constava d’un rebedor, una sala gran amb moltes fines-
tres que omplien de llum la cambra (aula de pàrvuls, una altra
sala de dimensions reduïdes a la qual assistien els alumnes d’en-
senyament primari, i un jardí amb arbres, flors, sorral i un petit
estanc. Segons els testimonis hi havia més jardí que edifici.

L’edifici va ser construït per fer la funció d’escola14, i aquesta esta-
va dividida en parvulari i primera ensenyança. El mètode Montessori
només s’aplicava als infants de parvulari (de tres a vuit anys).

Tothom coincideix a descriure l’escola Montessori com un lloc
on els infants “aprenien jugant”. El material Montessori utilitzat
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en aquesta escola era bàsicament material de vida pràctica,
sensorial, sentit cromàtic, sentit del tacte, sentit auditiu, sentit
bàric, sentit estereognòstic, olfacte i gust, dibuix d’encaixos
geomètrics, dibuix lliure, alfabet mòbil, lectura interpretada,
exercicis de gramàtica, introducció a la història natural, intro-
ducció a l’aritmètica.

El llibre de 1r Curs Nacional Montessori (1936) de la mestra
Lluïsa Farràs es pot dividir en dues parts. La primera era la que es
va utilitzar al parvulari de l’escola de Vilanova i la segona no es
va utilitzar, fet que es va observar arreu de Catalunya, on del
mètode Montessori només se’n va aplicar la primera part. Aquest
material està ordenat gradualment, format per exercicis simples
i altres de més complexos que l’infant havia d’anar superant
ordenadament. A l’arribar a l’escola cada infant escollia l’activi-
tat que desitjava fer15.

Durant els primers anys s’hi fer ensenyament religiós i l’alumnat
es preparava a la mateixa escola per fer la Primera Comunió. En
el període republicà va ser innexistent aquest ensenyament. La
coeducació es donarà durant tota l’existència de l’escola, però
s’observarà una diferenciació de rols més gran en el primer perí-
ode que en el segon. Sobretot en les activitats més pràctiques.
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El tancament va ser aproximadament l’any 1935 i fou per dos
motius:

1. La Junta Fundadora va deixar de donar suport a l’escola, ja que
els seus fills/es al fer-se grans i voler seguir estudiant iniciaren
el batxillerat en altres escoles.

2. La tensió social i política que es respirava en aquell temps per
la proximitat de l’esclat de la guerra civil espanyola.

L’Ajuntament proposà l’any 1936 d’adaptar i reformar l’edifici de
l’antiga escola per instal·lar-hi una guarderia d’infants, però amb
l’esclat de la guerra aquesta idea no es va dur a terme. Més tard
fou adaptat com a menjador d’auxili social.

Extret del treball de Teresa LLORENS i Rosa MANSILLA. Educació primà-
ria catalana, Vilanova i la Geltrú, 1900-1938. Inèdit. 1989.

En resum, a Vilanova pel que fa a les escoles primàries durant el curs
1929-1930 funcionaven un total de 22 escoles, de les quals 8 eren
nacionals i 14 particulars. El nombre total d’assistència a l’escola era
de 2469 alumnes, repartits en 1709 a les escoles particulars i 760 a
les nacionals.

En el curs 1930-1931 el nombre total d’assistència d’alumnes a l’es-
cola va augmentar de 158. El nombre d’escoles, però, va disminuir, ja
que van desaparèixer les Escoles Obreres. Aquestes Escoles Obreres
s’havien creat l’any 1909, eren al carrer de Santa Madrona i es dedi-
caven a l’educació de les noies treballadores, les quals rebien ensen-
yaments de confecció, sargit i planxat, entre altres tasques domèsti-
ques. Aquests ensenyaments tenien per objectiu que les nenes sabes-
sin portar una casa.
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L’educació es converteix en un dels instruments per aconseguir la
igualtat entre les persones.

GACETA DE MADRID nº 129
6 de mayo de 1931

MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

DECRETOS
Uno de los postulados de la República y, por consiguiente, de este
Gobierno provisonal, es la libertad religiosa. Con este derecho,
Espanya se situa en el plano moral y civil de las democracias de
Europa y de aquellas democracias de América (...)

Por todo ello, el Gobierno provisional de la República decreta;

Artículo 1º.- La instrucción religiosa no será obligatoria en las
Escuelas primarias, ni en ninguno de los demás centros depen-
dientes de este Ministerio.

Artículo 2º.- Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de
que aquellos la reciban en las Escuelas primarias, la obtendrán en
la misma forma que hasta la fecha.

Artículo 3º.- En los casos en que el maestro declare su deseo de
no dar esta enseñanza, se le confiarà a los Sacerdotes que volun-
taria y gratuitamente quieran encargarse de ella en horas fijadas,
de acuerdo con el Maestro.

Dado en Madrid a seis de mayo de mil novecientos treinta y uno.

El presidente del gobierno provisional de la República.
Niceto Alacalá-Zamora y Torres.

El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Marcelino Domingo y San Juan.

La
 M

em
òr

ia
 d

el
 F

ut
ur

39

Temps de renovació.
La Segona República

7. Els nostres records d’escola

            



És amb la frase amb què començàvem que es reflecteix ben aviat una
Generalitat acabada de constituir. El ministre d’Instrucció Pública era
Marcel·lí Domingo, impulsor de la renovació pedagògica, una reno-
vació que va haver de patir les dures retallades de l’Estatut de Núria
i en què la Generalitat no va aconseguir les competències anhelades
en matèria educativa. El resultat va ser que el sistema públic es va
trobar amb dobles (estatals i municipals) o triples xarxes educatives
(Generalitat).

La solució va venir una mica més tard amb la creació i el funciona-
ment de l’Escola Nova Unificada (CENU), que va imposar la coeduca-
ció i les classes en català a tota la xarxa educativa. Part del seu èxit
va venir per la formació que van rebre els mestres, ja que en aquells
moments també es va impulsar l’Escola d’Estiu com a espai de for-
mació, de reflexió i de trobada de mestres. La formació dels mestres
va esdevenir un fet cabdal perquè es van canviar les matèries per
poder donar classes. Es van promoure mètodes pedagògics moderns
i es va començar a exigir que els estudiants haguessin cursat el bat-
xillerat. Fins aquell moment només s’exigien estudis de primària als
futurs i futures mestres.
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ALS SENYORS MESTRES DE LES ESCOLES NACIONALS.

Per circular de la Direcció General de primera ensenyança de 24
del mes en curs, inserida a la Gaceta de Madrid del dia 25, s’ha
dispossat;

Que els senyors Mestres es proveeixin de la bandera republicana,
amb càrec a l’actual pressupost de la respectiva escola, quedant
autoritzats per a realitzar la transferéncia de crédit que calgui.

Que durant les hores de classe deu onejar la bandera nacional
republicana.

En canviar l’ensenya monàrquica per a la republicana, deurá
explicar-se als alumnes la significació de l’acte; els fets correguts
a Espanya durant aquests darers temps fins l’adveniment de la
República; l’exemple del civisme de que ha donat mostra el nos-
tre poble; l’admiració de que som objecte per tot el món; la gran
reserva moral que significa Espanya en l’ordre internacional i
l’esperança i optimisme justificat que hom observa en el poble
espanyol des de que tè consciència d’ésser sobirà dels seus des-
tins propis. Els Mestres en fi, aprofitant aquesta avinentesa,
poden i deuen donar una lliçó de ciutadania, emprant els concep-
tes més enlairats.

Del rebut de la present se servirà vostè signar en la circular ori-
ginal, esperant que a la major brevetat possible, es duran a terme
els desigs patriòtics de la Direcció general, i ensems, se servirà
assabentar-me la data en la qual comenci onejar la bandera
republicana a l’escola que vosté tan merescudament dirigeix.

Vilanova i la Geltrú, 28 d’abril de 1931.
L’ALCALDE.

Aquesta carta ha estat transcrita literalment i s’observen errors
ortogràfics.
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Amb l’arribada de la Segona República l’any 1931, la renovació es va
reemprendre.

Les escoles públiques eren quasi les mateixes l’any 1931 que a finals
del segle XIX. A Vilanova hi havia tres escoles unitàries de nois –una
d’elles de grau superior–, tres de noies i dues de parvulari. La seva
situació física era comuna, locals o pisos poc adequats. L’any 193216

el Ministeri d’Instrucció Pública va dotar Vilanova, i a petició de
l’Ajuntament, de sis places de mestre per a nois i sis per a noies. A
aquesta petició se’ls va afegir la creació de 12 escoles graduades en
locals provisionals habilitats per l’Ajuntament, sis de femenines i sis
de masculines, que van trencar la pràctica que l’escola pública fos
sempre unitària.

L’escola graduada de les noies es va instal·lar a les “carnisseries velles”
o ateneu vell, al carrer de Sant Pere, i més tard es va traslladar al
carrer de l’Aigua núm. 33, i la dels nois a l’Ateneu, al núm. 10 de la
rambla Principal. Totes les escoles anteriors seguiren funcionant.

L’any 1931-32 el nombre total d’alumnes era de 2457, nombre infe-
rior perquè no s’hi van incloure els alumnes més grans de 16 anys.
Durant el curs escolar 1932-33 els cens general és de 16.459 alum-
nes. La població escolar fins als 14 anys és de 2625. El nombre d’es-
coles oficials és de quatre per a nois i quatre per a noies i dues de
pàrvuls. Pel que fa a les particulars, n’hi ha tretze (dues per a nois i
quatre per noies) aquestes són escoles religioses. De seglars n’hi ha 5
de nois i 2 de noies.

El total de la població escolar oficial és de 718 i a la privada de 1507.

Les escoles graduades feia molt poc temps que existien i es trobaven
situades:

Escoles Graduades
rambla Macià,
Total 229 nens (1r a 6è)
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Escoles Graduades
carrer de Sant Pere. Carnisseries Velles.
Total 148 nenes (1r a 6è)

Per tant, en aquells moments hi ha un total de 377 alumnes a les
escoles graduades.

En el mes d’abril 1936 i amb motiu del 5è aniversari de la República,
s’havia col·locat la primera pedra d’un nou grup escolar que havia de
rebre el nom de Francesc Macià. El resultat final d’aquesta construc-
ció va ser que es va inaugurar l’any 1941 i es va anomenar Grupo
Escolar José Antonio. Però cal remarcar que aquest esmentat Grup
Escolar i actual escola Pompeu Fabra, va ser un projecte republicà.
Amb ell es pretenia la construcció d’un centre modern i plenament
pensat per al desenvolupament de la tasca acadèmica. Josep M. Miró
Guibernau va ser l’encarregat de fer-ne el projecte.

Cal destacar també que tots els testimonis que vénen a continuació
recorden de manera entranyable i com a fet destacat dels seus dies
d’estudiants, aquesta col·locació de la primera pedra, fet que ens fa
pensar que va ser un acte molt significatiu i totalment extraordina-
ri d’aquell temps.
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Durant la meva infància vaig anar a les escoles de l’Ateneu de
Vilanova, situades al carrer de St. Pere i anomenades “les
Carnisseries Velles”. És allà on vaig començar el segon grau, ja que
el primer el vaig passar a Reus, i recordo que em vaig sentir molt
trista perquè era un edifici molt vell. No teníem jardí i anàvem a
l’esbarjo a la plaça de les Neus, encara que el dia que plovia no n’hi
havia. Però a part de tot això, l’ensenyament era molt bo i teníem
unes mestres fabuloses, recordo la sra. Laguna, Lluïsa Martín,
Teresa Torrandell, Filomena Rutllant, i totes elles treballaven sota la
direcció de la sra. Galceran.

L’horari era de les 9 a les 12 del matí i a la tarda de 3 a 5. Els llibres
eren el de català, el de castellà i l’Enciclopèdia, que contenia arit-
mètica, gramàtica, geometria, geografia i història. A les tardes
fèiem “labors”, també dibuix i, de tant en tant, neteja de les nostres
taules tacades de tinta. També teníem un mestre de música, el sr.
Xicola, que ens ensenyava a cantar..., i tot això passava en temps de
la República.

Comentaré que no recordo l’any exacte en què varen posar la pri-
mera pedra del Grup Escolar, avui anomenat Pompeu Fabra, de la
rambla Samà. Per a nosaltres va ser una festa, ja que totes anàvem
vestides amb l’uniforme blanc i una cinteta de la República als
cabells. La llàstima és que no el van poder inaugurar, però sí que ens
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Una alumna de la República

Núria
Guijorro i Ferrer
Gavà, 1926. Resident a Vilanova des que tenia 6 mesos de vida.
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van canviar d’escola i ens van portar al carrer de l’Aigua, que s’ano-
menava Joaquim Costa. Allà teníem unes classes molt espaioses i
un jardí que ens tornava boges. Aquí vàrem passar tota la guerra i
jo ja anava a 7è grau i amb il·lusió de començar el batxillerat.

Havia tingut un bon ensenyament i esperava continuar, però acaba-
da la guerra tot se’n va anar en orris, als tretze anys ja em posaven
a treballar... i aquí es va acabar la meva història de “col·legiala”.
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Un dels elements més característics dels anys republicans va ser el de
la laïcitat i la llibertat de culte. Una mostra d’aquest fet és aquest
avís que rep la mestra doña Eugenia Aparicio l’any 1932.

CONSELL LOCAL DE 1ª ENSENYANÇA
Determinat per la Constitució i recordat per la Direcció General
de 1ª Ensenyança, que l’escola és purament laica i, que tota pro-
paganda política, social, filosófica i religiosa no sigui permesa
dintre son recinte que des d’ell s’inculqui res que contravingui la
Constitució, i havent arribat a notícies del qui sostscriu, que
vostè, cada matí, a les onze hores, disposa que les nenes de la
seva Escola assisteixin a l’Església per aprendre doctrina, tinc el
deure de prevenir a vostè que si segueix l’actitud esmentada,
contraria aço que està ordenat de dedicar a les nenes a pràcti-
ques confessionals car l’Escola no pot coaccionar les consciencies
dels petits escolars, puix és un lloc neutral que ha d’estar atent a
la instrucció i educació dels futurs ciutadans sense ingerències de
cap mena, em veuré obligat a denunciar-la a la Superiortat.
Visqui vostè molts anys.

Vilanova i la Geltrú, 20 de maig de 1932.
EL PRESIDENT.

En línies general, cal assenyalar que els anys de la República són uns
dels més fructífers pedagògicament parlant. L’objectiu dels mestres
de la República era el de ser formadors de persones. Aquesta tasca la
duien a terme posant l’educació com a nucli i eina per aconseguir
una generació nova que es definís pels conceptes de ciutadania i lli-
bertat, que, alhora, comportaria poder assolir la tan desitjada igual-
tat social. Per aconseguir aquesta fita l’infant es va convertir en el
centre de l’escola. Tanmateix, la tasca dels mestres va tenir, sobretot,
dos grans problemes: la mancança de mitjans i la innexistència del
temps necessari per acabar de desenvolupar la seva tasca pedagògi-
ca. La guerra i la dictadura en van ser les responsables, una vegada
més la política es posava enmig de l’educació.
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18 de juliol de 1936, data clau que enceta aquesta nova etapa del nos-
tre camí per l’educació del segle XX a casa nostra. Tres anys d’anorma-
litat i de destrucció, fi d’uns anys de canvis i d’evolució pedagògica.

La guerra civil representà un parèntesi en què com a nota destaca-
da hi ha la creació del CENU, un intent d’esgotar les possibilitats
legals que oferia l’Estatut i la Constitució de cara a crear una escola
realment catalana. Amb el CENU es tenia una oportunitat única, ja
que es pretenia tenir una escola unificada i una eina que coordinés
els serveis d’ensenyament a Catalunya.

EL CENU COMENÇA (Consell de l’Escola Nova Unificada) / El CENU volia
substituir l’escola confessional per una nova escola inspirada en els prin-
cipis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. La Generalitat
n’assumia tots els graus educatius que, fins aleshores, el Govern espanyol
havia conservat. Aquest fet s’havia reflectit en el dret a crear, mantenir i
controlar les seves escoles a Catalunya i amb la llengua castellana com a
oficial, encara que havia admès que la Generalitat pogués crear escoles
pròpies. Mai, però, va fer aquesta cessió per escrit. En temps de guerra, la
Generalitat no va abandonar mai els projectes educatius.

El CENU va aconseguir fites importants, com ara, que els nens
poguessin tornar a l’escola a començaments del mes d’octubre de
1936, però les normes de funcionament del CENU només van estar
llestes l’any 1938 i encara són força actuals. Dos grans problemes als
quals va haver de fer front van ser el de la mobilitat i el de l’absen-
tisme, paraules definitòries de les escoles en temps de guerra.

Els mestres, normalment, estaven afiliats a la CNT, a la UGT, al
POUM... Un dels objectius del Consell de l’Escola Nova Unificada va
ser el de voler crear en un clima de revolució social i política, una
escola del poble i per al poble, basada en els principis racionalistes
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del treball i de la solidaritat humana. Volien la potenciació de la
dimensió social de l’educació.

Però aquest projecte es va portar a terme en una situació anòmala, de
guerra i, per tant, va tenir un mal final. Tanmateix, el tipus d’ensenya-
ment que impulsava volia ser universal i gratuït, sense distinció de pro-
cedències socials ni gènere, amb integració dels disminuïts físics i psí-
quics, amb un ensenyament arrelat al medi (l’escola rural no havia de
ser una còpia de l’escola urbana sinó que havia de tenir una persona-
litat pròpia) i es va promoure la coeducació a tots els nivells educatius.

EL CENU A VILANOVA I LA GELTRÚ / L’any 1936 el cens escolar ens
donava la xifra de 1636 nenes i 1649 nens i que feien un total de
3285 escolars a Vilanova i la Geltrú. A les aules no era permesa cap
imatge religiosa ni cap quadre que fes referència al règim monàr-
quic. Totes les escoles tenien la bandera de la República i un quadre
de la República, posteriorment, un cop finalitzada la guerra, les
escoles van ser obligades a penjar el quadre del general Franco i un
crucifix.

Ja a l’inici de la guerra i durant els mesos d’estiu, les institucions reli-
gioses van interrompre les seves tasques, fet que no es va notar
directament per ser període de vacances. La precipitació i les pors
van ser la característica d’aquells moments de fugida. Entre els anys
1936-1939 i també com a resultat de les noves situacions portades
per l’esclat de la guerra (el tancament de les escoles religioses) es van
haver de crear escoles primàries públiques per intentar l’escolaritza-
ció total dels infants. La presència de la guerra també va obligar a
suspendre les vacances. Durant el període estival es van realitzar tas-
ques pedagògiques, com ara jocs educatius o excursions. Els mestres
es repartien en tandes i d’aquesta manera podien descansar uns
quants dies. L’horari d’estiu era de quatre a dos quarts de sis.

Ateses les dificultats dels temps de guerra i per aconseguir un cert
grau de normalitat, l’Escola Nova Unificada va proposar un horari es-
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colar. Aquest horari es va establir de 9 h a 12 h al matí i de dos quarts
de tres a dos quarts de cinc durant la tarda. D’aquesta manera s’apro-
fitava al màxim la llum natural. Les escoles estaven en situacions molt
deficients, i havia bombardejos i mancava material de neteja, paper i
material escolar en general. Tot i les mancances assenyalades, el tre-
ball dels mestres no es va interrompre en cap moment.

Vilanova i la Geltrú, igual que Barcelona, també va ser bombardejada,
però més esporàdicament que la capital catalana. Els avions que bom-
bardejaren Vilanova també eren italians i els objectius principals foren
la via del tren i les fàbriques, per exemple la Pirelli i la Calibradora
Mecànica, dedicades en aquells anys a la producció bèl·lica. Per aquest
motiu, la ciutat tenia tota una xarxa de refugis i es feia guàrdia.
Aquestes guàrdies es portaven a terme amb homes enfilats al campa-
nar de l’església, i s’havia d’estar molt atent a un telèfon especial que
hi havia i que es trobava connectat als centres neuràlgics del Far o a cal
Marquès. Quan s’acabava el perill, es feien tres repicons curts. Pel que
fa als morts per les bombes, el número de víctimes a Vilanova és baix.

A la nostra ciutat el nombre d’escoles de l’estat durant l’any 1937 va
ser de quatre i també n’hi havia de la Generalitat. Coexistien dues
escoles públiques o oficials a Vilanova i, per tant, també dos tipus de
mestres: els mestres de l’Estat i els mestres del CENU. Les escoles
confessionals canviaren de nom i en foren expulsats els capellans i
les monges que complien la seva tasca pedagògica. En línies gene-
rals, l’esclat de la guerra va trasbalsar la vida quotidiana i les escoles
no en van quedar al marge, sobretot, les religioses, que un cop fina-
litzat l’enfrontament bèl·lic, van continuar amb la seva tasca. En
canvi, les escoles creades en temps de guerra van desaparèixer.

Un altre aspecte important d’aquests anys va ser que a Vilanova vin-
gueren força nens refugiats, amb ells s’organitzaren colònies esco-
lars a les masies dels afores de la vila. Molts d’aquells nens i nenes,
un cop finalitzada la guerra, es quedaren amb les famílies de la ciu-
tat, ja que alguns havien perdut els seus veritables pares.
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Vaig néixer a la Geltrú, al carrer de la Creu, i del 1932 al 1936 vaig
anar a estudi al castell de la Geltrú amb els meus germans, el Josep
i la Rosa. Al castell hi anàvem sense pagar. Les mestres es deien
Candelària, que ensenyava als grans, i la seva filla Maria, que tenia
cura dels pàrvuls. Recordo que ens van portar a posar la primera
pedra del que seria el Grup Escolar, aquell dia va venir un represen-
tant de la Generalitat.

Els dijous fèiem festa, però ens portaven al teatre Apol·lo per jugar
i veure pel·lícules mudes del Charlot i de “combois” (cowboys). Amb
les de combois ajudàvem el noi a córrer més amb el cavall picant de
peus a terra, que era de fusta, i s’alçava un munt de pols. Els dis-
sabtes qui volia anava a missa i jo vaig fer d’escolà de mossèn Pius.

L’any 1936 va esclatar la guerra i tancaren el col·legi de la Geltrú.
Anàrem a la Providència, que passà a dir-se Espartaco. No hi havia
monges i el director es deia sr. Caselles i el meu mestre es deia
Colomer. Els llibres ens els donava l’Ajuntament i hi vaig aprendre
les quatre regles, a llegir i a escriure. Quan hi havia perill de bom-
bardeig anàvem al refugi per l’entrada de la plaça dels Carros.

Del 1939 al 1940 vaig anar a cal sr. Soler (abans de la guerra era del
sr. Sorni) i era a la Rambla. Allà hi havia el mestre Bover (o Bober) i
duia un bastó corb perquè era coix, que feia servir per enganxar-nos
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Temps republicans
i temps de guerra a l’escola

Jaume
Coral i Parellada
Vilanova i la Geltrú, 1927
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pel coll. Els dijous ens duien als Esbarjos a jugar a pilota.

L’any 1941 ja treballava i fins al 1944 anava als vespres a l’Escola
d’Arts i Oficis. Els mestres eren el sr. Ràfols (de la fundició), el sr.
Serrano (de la Pirelli) i el sr. Puig (director de la Griffi). També anava
a repàs als vespres a cal sr. Carbonell, a la plaça del Pou.
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Donya Carmen vivia al carrer dels Estudis, on abans hi havia hagut
l’hospital vell, és a dir, el primer hospital de Vilanova. Recordo que
hi havia dos portals diferents per entrar-hi, un per a les noies i un
altre per als nois.

Donya Carmen era una professora molt religiosa i molt bona senyo-
ra. Sempre volia que les nenes anéssim arregladetes, és a dir, que fés-
sim goig. Un dels dies que recordo més és quan vam anar a posar la
primera pedra del després anomenat Grup Escolar José Antonio, eren
els últims temps de la República. Per a l’ocasió, hi vam anar vestide-
tes amb la bata blanca i una cinteta al cap amb la senyera catalana.

Els matins passaven volant perquè cantàvem algunes cançons i
fèiem una mica de classe. A la tarda, la tasca fonamental era fer les
labors. Però tot, de cop i volta, es va capgirar per a mi.

Jo només tenia 8 anys quan va esclatar la guerra i tot va canviar,
és clar. Fins i tot, vaig canviar d’escola. En aquells anys de guerra
vaig ser alumna de l’Ateneu perquè no podia anar amb donya
Carmen. Per a mi l’Ateneu va ser molt important perquè hi vaig
aprendre molt, potser tot el que sé.

L’Ateneu era a la Rambla i els professors que hi havia ensenyaven
molt bé, volien que aprenguéssim. Les classes les fèiem totes en
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Donya Carmen, l’Ateneu,
donya Carmen i a treballar

Núria
Artigas Planas
Vilanova i la Geltrú, 1927
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català, però entre que vam començar tard, que hi havia els bombar-
dejos i que alguns dies es feia festa, al final hi vaig anar pocs
temps. Dels bombardejos en recordo els avisos que es produïen
enmig de les classes i el so de les sirenes i de les campanes. En
aquell moment havíem de deixar-ho tot i anar al refugi de la plaça
de les Neus; afortunadament tot quedava en avisos i no van caure
gaires bombes.

Dels dies d’anar a l’Ateneu també recordo que a la meva classe érem
poques nenes, la majoria dels companys eren nens. El nostre profes-
sor era molt rígid i molt bon professor, recordo que als nois, a vega-
des, els donava un clatellot, en canvi amb les nenes no ho va fer
mai. Pel que fa al material, aquest era gratuït, és a dir, que l’Ateneu
ens el facilitava tot. Teníem uns quadernets per a cada assignatura
fets de fulls de barba, i allà anàvem fent els deures. Aquests qua-
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dernets ens els recollien, els corregien, els tornaven i feien que els
ensenyéssim a casa. L’escriptura la fèiem sense tinta, sempre a lla-
pis. Ens deien que primer havíem de saber escriure molt bé a llapis
i, per aquest motiu, tampoc no ens deixaven utilitzar la goma d’es-
borrar. Si el nostre professor veia una goma, aquesta anava direc-
tament finestra avall i cap a la Rambla. De records en tinc molts,
d’aquells anys especials, i avui considero que tot el que sé ho vaig
aprendre a l’Ateneu i que si hagués continuat, avui sabria escriure
molt més, per exemple.

Un cop finalitzada la guerra vaig haver de tornar amb donya
Carmen. Tot havia canviat, havíem de parlar obligatòriament sem-
pre en castellà i teníem un llibre, una enciclopèdia que incloïa tot el
què havíem d’estudiar. Però a mi no m’agradava anar-hi i durant un
any vaig anar a cosir. Arribats als 14 anys d’edat justos, la mare em
va dir que havia d’anar a treballar. Em van posar a treballar a la
fàbrica de sabates de cal Saburit, eren temps difícils i a casa em
necessitaven. Amb els anys he vist que on vaig aprendre més coses
va ser a l’Ateneu i que va ser una llàstima que no pogués estudiar-
hi més temps.
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A partir del 4 de novembre, i mentre dura la suspensió de les
classes, la Comissió Municipal de Cultura organitza sessions de
cinema, als teatres Bosc i Artesà, per a nens i nenes de 3 a 14
anys, amb caràcter gratuït. Els mestres han d’ordenar l’entrada i
l’estada dels nens a la sala. Si alguna persona gran vol acompan-
yar els nens ha de pagar una entrada (0,50 ptes); sembla que d’a-
questes n’hi van assistir bastants, segons es dedueix de la recap-
tació d’entrades.

PUIG ROVIRA, F. X. Vilanova 1936-1939. El Govern Municipal i altres
aspectes. Institut d’Estudis Penedesencs, 1994

Tal com comenta la Núria, el curs escolar 1936-1937 va començar
amb retard, ja que va ser el 8 de gener de 1937 quan es van iniciar
les classes. L’alumnat es va distribuir segons el carrer de residència.
Fins al moment, s’havien acabat d’organitzar les adequacions de les
noves i les velles escoles.

Cal recordar, que les escoles religioses es van suprimir, alguns edifi-
cis van ser incautats i es van crear algunes noves escoles de titulari-
tat pública. Alguns centres també van canviar de nom. L’Ateneu, per
exemple, es trobava a la Rambla i es va anomenar Pau Iglesias en un
primer moment i Natatxa, finalment. L’edifici de les Tereses també
va ser incautat i va rebre nom d’escola Lenin, el de les Providències
Espartacus, el dels Escolapis Epicuri i l’antiga casa de Manuel Girona
es va dir Joaquim Costa (situat al carrer de l’Aigua). Mentrestant, les
escoles privades van continuar existint. Exemples de continuïtat van
ser l’Acadèmia Carbonell o l’Acadèmia Vilanova. Un fet important a
Vilanova i la Geltrú va ser que en aquells anys es va crear l’Escola
Municipal de Música.

L’any 1937 les xifres eren les següents: 2000 nois i noies de 6 a 14
anys cursaven estudis a les escoles públiques i 265 a les tres escoles. 
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Franquisme, dictadura, depuració..., els canvis soferts amb l’arribada
d’aquest nou període van ser nombrosos i es podrien qualificar d’i-
rreparables des del punt de vista educatiu.

El franquisme va considerar el període republicà com el culpable de
tots els mals. L’educació no va ser una excepció i els transmissors de
valors, els mestres, van ser el punt de mira de la neteja ideològica
que havia de començar. Així, doncs, el col·lectiu de mestres va rebre
una atenció especial per part del règim franquista, el qual afirmava: 

Serán eliminados, con serenidad pero con la máxima energía,
todos aquellos maestros que, al envenenar la conciencia de nues-
tros niños, pretendieron formar una generación al servicio del
ateísmo, marxismo, materialismo y antipatria, que han sido
derrotados por nuestro glorioso Ejército, a las órdenes de nues-
tro Caudillo.

Per al nou règim l’escola havia estat com la llavor de tots els mals
republicans, i més de quatre-cents mestres es van exiliar per salvar
la vida. Els que no van marxar van ser depurats. Si l’anterior model
pedagògic es basava en els paràmetres del laïcisme, el republicanis-
me o la coeducació..., el nou model que s’imposaria es definiria pels
seus antònims.

Quan les tropes franquistes van anar arribant a les poblacions cata-
lanes, molts mestres ja havien abandonat les escoles. Alguns eren al
front, com a milicians de la cultura, és a dir, alfabetitzant els soldats.
Altres servien com a personal sanitari o auxiliar.

En aquells moments de fugida, l’Estat francès, que s’autodefinia com
a laic i republicà, no va saber, no va poder o no va voler preveure que
l’arribada de republicans seria massiva. Ràpidament va quedar des-
bordat pels exiliats espanyols i la seva resposta fou la de tancar-los
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en camps de refugiats. Aquests camps de refugiats, deficitaris en tots
els aspectes, no van ser únicament escenari de penúries, tristeses,
desenganys i malalties. En un breu període de temps els mestres van
reprendre la seva tasca educativa, tant cap als adults com cap els
infants18.

Mentrestant, a l’interior, el nou règim començava a actuar mitjan-
çant condemnes, expedients, expulsions, afusellaments amb judici o
sense, empresonaments o treballs forçats. L’objectiu era clar, s’havia
de destruir tot un model de vida, també un projecte educatiu i s’ha-
via d’atacar directament al cor d’aquest: els i les mestres. Per cons-
truir un nou model educatiu calia, abans de tot, tenir les eines con-
trolades, és a dir, uns mestres que treballessin per a la nova causa.
L’objectiu final era aconseguir una societat nova i dòcil. Per tant, el
sistema educatiu es va constituir com una part fonamental de l’apa-
rell ideològic del règim.

Una de les sancions que es va portar més a la pràctica va ser la de la
separació definitiva del servei, i en segon lloc, el desterrament, és a
dir, el trasllat forçós a altres escoles en poblacions aïllades i a pro-
víncies llunyanes. A alguns els van rehabilitar i van ocupar les matei-
xes places que havien ocupat en temps de guerra.

L’escola del franquisme va ser un tomb cap al tancament de les pràc-
tiques innovadores de l’escola republicana i el retorn cap a l’escola
de l’aprenentage per la força i de la desaparició de la individualitat
a favor del tractament dels infants com a grup uniforme que s’havia
de conduir cap a un camí recte, primant extraordinàriament els que
seguien millor les normes tant acadèmiques com morals de l’època.
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Seguint amb la dinàmica de la resta de poblacions catalanes, el 21
de gener de 1939 les tropes franquistes arribaven de nit a la ciutat.
En l’àmbit educatiu, l’aturada de les classes va ser immediata i la
reorganització de les escoles total. L’estructura escolar que tornava
a estar vigent era la d’abans de l’esclat de la guerra.

A Vilanova, doncs, l’any 1939 els escolapis van recuperar l’edifici i es
va iniciar novament la tasca acadèmica, enmig de la precarietat
característica dels primers mesos de la postguerra. Les normes de la
nova escola del règim o l’exercici d’activitats a càrrec de Frente de
Juventudes, l’organització juvenil, es van fer aviat realitat visible.

El 1941 va ser inaugurat el Grup Escolar, projecte republicà, amb el
nom de José Antonio, i s’hi van traslladar totes les escoles unità-
ries, les quals es van integrar a la nova escola graduada. Un apunt
interessant, encara que no centrat en els estudis primaris, és la
supressió de l’Institut de Batxillerat existent, fet que va deixar el
col·legi dels escolapis com a únic centre, exclusiu per a nois, on es
podia cursar el batxillerat amb exàmens de final de curs en un ins-
titut de Barcelona. A l’Acadèmia Escarrà també es cursava el batxi-
llerat, i eren algunes noies qui el feien. Entre 1941 i 1943 aproxi-
madament va funcionar el Colegio España, emparat per la Falange.
Fins al 1950 les concepcionistes no van impartir classes de batxi-
llerat al seu col·legi. L’Ateneu de Vilanova va ser obligat l’any 1939
a interrompre l’activitat i ja no la va reprendre mai més. A nivell
local, després de la guerra van sorgir dos tipus d’institucions de
caire lúdic i cultural: Acción Católica i la Asociación de Pesebristas
de Villanueva.

Fins als anys 60 no es va crear cap escola pública nova, però sí que
es van ampliar el nombre de classes. Les escoles religioses havien
augmentat les seves classes perquè aquestes rebien el patrocini de
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les tres principals fàbriques tèxtils de la ciutat i de la fàbrica de
ciment Griffi, ja que acollien els fills dels seus treballadors.
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Els meus pares es van decantar cap aquesta opció, devien creure, ho
vull suposar, que era la millor per a mi. No els vaig fer mai cap
retret, va ser la seva voluntat i jo la vaig acatar sense més, per venir
de qui venia. Per raons d'edat mai m'ho havia plantejat i, que
caram!, podia saber jo on em col·locaven?

Recordo el parvulari de la señorita Ascención, neboda del padre
Constantino, el que ensenyava francès. El padre Cortina i la seva
inseparable pipa a classe. El padre Pere Ferrer, que impartia gairebé
totes les assignatures i posava especial èmfasi en la urbanitat, avui
gran desconeguda..., i tants d'altres. També vull fer esment de la
disciplina de les sessions gimnàstiques del sr. Peinado i les classes
magistrals de matemàtiques d'un altre seglar, el sr. Fornells. També
recordo al padre Pompili, un vilanoví que havia estat rector. Se'l veia
mancat de salut i ens va deixar massa aviat. Estava emparentat
amb la sogra del Joan "coix", un reconegut pintor de brotxa que
pintava totes les esglésies de Vilanova.

Com a anècdotes puc dir que entràvem a l'hort, annex a la cuina, a
prop de la bóta del racó d'on sortia el vi de missa i ens cruspíem, de
pas, ous de gallina. Els ous els recollíem del femer, on les gallines els
ponien, n’havíem trepitjat algun..., malaguanyat en els temps que
corrien!
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Barcelona, 1932. Viu a Vilanova des que tenia 4 anys.
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Érem entremaliats fins al punt que, per mitjà de miralls ben combi-
nats, fèiem la guitza als capellans adreçant els raigs solars al mirall
de l'armari de la sagristia quan es canviaven de roba. Feien misses
a diari, una per a l'alumnat i altres sense quòrum. No tinc res en
contra de les virtuts pedagògiques dels capellans, i crec que el
menys espavilat és un ecònom. Quan de petit sentia a dir en els ser-
mons que estàvem a la casa del Senyor, i amb la perspectiva del
temps, avui noto que sonava a frase incompleta. No és necessari
credo per ser bona persona. Quan això s'entengui el món avançarà
com cal, mentrestrant, embolica que fa fort. Hi ha qui vol o a qui
interessa que no canviï.

Tornem al rumb inicial, però. Per la meva pròpia voluntat i després
de patir una febre tifoide, no vaig acabar el primer de comerç, amb
la qual cosa vaig donar un disgust molt gran als meus pares al voler
anar a treballar. Quan tenia 18 anys, i junt amb altres companys i
companyes, vam anar a l’Acadèmia Vilanova, davant de les Madres
Teresas per posar-nos al dia. Volíem recuperar el temps perdut. El
director i únic professor era un cubà d'ascendència catalana, es
deia Lluís Ballester20. Era un fora sèrie i d'ell en vam aprendre molt.
Em va ser d'utilitat per fer de més gran, l’enginyeria tècnica.
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Abans de la Guerra Civil aquesta escola ja funcionava, i la seva
mestra es deia donya Eugenia, encara que després va venir una
interina que, primer per poc temps i després ja a llarg termini, va
continuar: era donya Elvira Montull Clúa. Aquesta senyora encara
va fer de mestra a la postguerra en aquest edifici molts anys més.

L’escola es deia Escuela Unitaria Nacional de Niñas, i va ser on vam
aprendre a llegir i escriure moltes generacions de vilanovines, entre
les quals ens comptem i, més tard, junt amb nenes immigrants d’al-
tres regions d’Espanya.

En aquell moment vam aprendre en castellà perquè era una època
molt difícil a causa de la repressió franquista. A part del règim dic-
tatorial, també ens van imposar la llengua i la religió catòlica.

Més tard, aquesta escola va ser integrada al Grupo Escolar (ara
Pompeu Fabra i abans José Antonio), on donya Elvira va continuar
fins a la seva jubilació.

De la nostra vida escolar en aquest edifici (actual Casa Marquès de
Castrofuerte) en tenim uns gran records. Hi vam aprendre moltes
coses perquè teníem una mestra amb vertadera vocació pel magis-
teri, gran pedagoga i molt culta. Era filla d’un metge rural de la pro-
víncia de Lleida i tenia dos germans, un era metge i l’altre advocat.
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Concepció Serrano
Vilanova i la Geltrú, 1930

Camèlia Ferrer
Vilanova i la Geltrú, 1937
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A casa seva tocava sovint el piano i recordem que el dia del seu sant
a la classe fèiem teatre. Ens feia estimar la poesia i sobretot ens
despertava la curiositat per aprendre.

A l’entresòl, dèien que hi havia viscut l’antiga mestra i estava ple de
mapes, llibres i material escolar antic, i figures geomètriques de
fusta. Les més grans, a vegades, hi fèiem una excursió, amb tot el
que representava de misteri pujar aquelles escales interiors a les
fosques. L’edifici annex era on hi havia els patis on jugàvem. El pri-
mer pati era gran, quadrat, ben pavimentat i tenia dues portes. Una
amb sortida a l’avinguda de Narcís Monturiol, davant mateix del
Museu Balaguer. En aquest pati jugàvem a pilota i apreníem a
ballar danses amb la professora de música donya Madrona Pascual.
També ballàvem i cantàvem les Danses de Vilanova, el Moment
musical de Schubert, un minuet de Bach i L’alegre camperol de
Shummann, entre d’altres.

L’altra porta donava a un jardí amb sortida al carrer de Bilbao. Era
rectangular, pavimentat i tenia jardineres a tot el llarg de les parets.
A l’esquerra hi havia un dipòsit recobert de ceràmica per regar, però
estava buit i podíem jugar-hi a dins; al costat hi havia una precio-
sa araucària molt alta i a la soca li pujava una glicina, un arbust
enfiladís amb flors disposades en raïms de color lila clar, que puja-
va per la paret i seguia pel llarg del mur. D’aquesta planta ens dei-
xaven collir uns branquillons per fer un ball amb parelles.

A la dreta un gran llorer, més avall tarongers, llimoners, un manda-
riner i al final un nesprer. En els parterres podíem plantar flors que
portàvem de casa nostra: pensaments, violetes del bosc, violes de
color, boixacs, dàlies, llessamí, falgueres, rosers, clavellines, etc. Les
que portaven més esqueixos eren les nenes que vivien a les sínies o
les que tenien pati o jardí.

També va ser molt interessant la proximitat que teníem amb el
Museu Balaguer, al qual algunes de nosaltres fèiem visites. Primer,
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per la curiositat de la mòmia, i després, per aquelles vitrines amb
peces petites de països llunyans i, més tard, per contemplar les pin-
tures i les col·leccions i per passar per la biblioteca amb respecte,
perquè realment ens impressionava aquell temple del llibre i aquell
silenci... i tot sense adonar-nos que ens estàvem impregnant de
tant art com hi havia allà!

A la sala de festes que tenien en lloguer els senyors Mansilla, el dia
26 de gener de 1974, les exalumnes li vam fer un homenatge a
donya Elvira, era al primer pis de l’annex.

En aquesta sala s’hi feien moltes celebracions i dinars de casa-
ments. Ens estimem molt aquest edifici pels records viscuts amb les
companyes i estem contentes de la finalitat que ara tindrà de
Centre Nacional d’Investigació sobre el segle XIX i a la planta baixa,
exposicions i activitats culturals.
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En aquest setè volum ens hem centrat en la recuperació dels records
dels estudis primaris. Tanmateix, a continuació hem cregut oportú
fer una excepció per fer un petit retrat d’un centre d’estudis secun-
daris, mostra d’aquest primers anys de postguerra a Vilanova.
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El Colegio España va ser una solució de l’època. Eren els primers
anys de després de la guerra i la situació no era la millor.

A Vilanova no hi havia cap lloc perquè jo pogués fer el batxillerat.
El meu pare creia convenient que el fes i es va assabentar que a l’al-
calde22 del moment li interessava crear un centre perquè també
tenia fills. Per tant, va ser l’Ajuntament qui va organitzar aquest
nou col·legi, que va rebre el nom de Colegio España.

Jo hi vaig fer els tres primers anys de batxillerat i el quart ja no el
vaig poder fer perquè el van tancar. El col·legi estava situat al carrer
de Sant Pere, a les antigues oficines del Pantà. Hi havia un profes-
sor per assignatura i no érem més de 10 o 12 noies a la classe, per-
què en aquells moments les noies que feien el batxillerat no eren
gaires. El col·legi era de pagament i la religió ens la feia el vicari de
Vilanova, altres professors van ser don Pelayo (director del Grupo
Escolar) i el sr. González, que també era professor de l’Escola
Industrial. Vam rebre un bon ensenyament però vaig haver d’acabar
el batxillerat a Barcelona.
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Castany Comas
Vilanova i la Geltrú, 1928

Una excepció de l’època.
El Colegio España21
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Breus apunts

A part de les escoles, ja hem comentat que existien ensenyaments
particulars. D'aquests ensenyaments particulars la nostra ciutat en té
unes figures destacades, les germanes Rosell. Ambdues portaren a
terme una tasca pedagògica molt important i dilatada en el temps.

Teresa i Eulàlia Rosell Capdevila eren professores d’ensenyament pri-
mari. Conegudes com a senyoretes Rosell, van desenvolupar la seva
tasca docent en una acadèmia particular que elles mateixes establi-
ren a casa seva, al carrer Major, número 44, cantonada rambla de
Sant Josep.

Entesa en lingüística, Teresa Rosell era professora titulada i va ensen-
yar i estudiar català i esperanto. Era una gran admiradora del poeta
vilanoví Manuel de Cabanyes, fet que es va reflectir en l’adopció de
la seva obra com a llibre de text literari. També impartiren classes a
l’Ateneu de català, l’any 1932 i organitzades per Palestra23. L'any
1937, en temps de guerra, se'ls va prohibir fer classe. El foklore local
li deu un recull de danses i cançons que va lliurar a l’arxiu de l’Orfeó
Català de Barcelona. La seva germana Eulàlia va seguir les passes de
la Teresa i la va seguir en totes les tasques, que sempre van portar a
terme juntes. La Teresa era l’única dona membre de la primera junta
de la societat Laboro Esperanta i amb Joan Amades hi van tenir una
gran amistat. També és sabut que a casa seva s’hi reunien els artis-
tes vilanovins Martí Torrents, Enric Cristòfor Ricart i Joaquim Mir.
Totes dues eren unes grans amants de la música i assídues assistents
a tots els actes musicals de la ciutat.

Eulàlia Rossell i Capdevila va morir l’any 1953 i la seva germana
Teresa un any després.

Grans recuperadores de les tradicions locals, a casa seva conservaren lli-
bres, documents, col·leccions senceres de goigs, estampes, pergamins, etc.
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L‘ambient que es respirava a les seves classes era de respecte i educació.

La Teresa explicava a les seves alumnes que va estudiar a
Barcelona i que es va esforçar molt gràcies a la gran vocació que
sentia per la docència. La senyoreta Teresina feia les classes de
les matèries instrumentals: llenguatge i matemàtiques.

La senyoreta Eulàlia impartia la part artística: civisme, dibuix,
pintura, dansa i cançons. La urbanitat era considerada una assig-
natura dintre de l’horari escolar; normalment l’impartia l’Eulàlia,
a la tarda i al grup de nens i nenes mitjans i petits. (...)

Després de la Guerra tot va ser una mica més complicat. En
aquells moments vivien amb molta senzillesa. Els alumnes, amb
l’excusa que els propis pares collien a l’hort, els portaven menjar.
(...) Però, malgrat l’estretor amb què vivien aquests últims anys de
la seva vida, continuaven sent una institució a Vilanova.

GARCIA i SEGARRA, Ma. Providència. Germanes Rosell, Teresa i Eulàlia.
Retrat, núm. 30. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2004
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Després de les extremes dificultats dels primers anys de la postgue-
rra, la dècada dels anys 50 es va caracteritzar per la continuïtat de
tot plegat.

Els testimoniatges que vénen a continuació volen ser només un
exemple de la vida quotidiana que es vivia en aquell moment.
Observareu que hem afegit fotos de grup, perquè aquesta realitat va
ser extensament compartida per les generacions que avui ens servei-
xen de testimoni. Tanmateix, per qüestions d’espai hem escollit els
records d’una integrant del grup.
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Segurament que als nois i noies d’avui els hi semblarà un programa
molt avorrit i repetitiu però jo, us ho asseguro, fins i tot el trobava
divertit.
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Romagosa Carbonell
Vilanova i la Geltrú, 1943

Classes iguals que avui?

Ave Maria Puríssima
Visita a la capella
Comencen les classes de geografia, història, dibuix,
gramàtica (segons els dies)
Hora del pati
Pregària de l’àngelus i represa de les classes.
A casa, ens espera el dinar.

Matemàtiques, física i química (segons el dia)
Classe de labors. Mentrestant es resa el rosari
i després es fa la lectura de la vida d’algun sant
(cada dia llegia una noia diferent).
Gimnàstica, educación del espíritu nacional o cant
(segons els dies). La Sección Femenina venia a
donar-nos aquestes classes.
Repàs dels deures per prendre a casa i Hasta Mañana Madre.

Via Crucis
Mes de Maria
Mes del Sagrat Cor i exercicis espirituals.
Confessions
Missa i Comunió.
Comunió

MATINS
8,30 h
9 h

10,30 h
12 h
13 h
TARDES
14,30 h
16 h

17 h

19 h
EXTRES
Quaresma
Mes de maig
Mes de juny
Primer dijous de mes
Primer divendres de mes
Dissabtes

7. Els nostres records d’escola

              



Dels records que tinc de la meva època escolar us en vull explicar
dos, un de molt desagradable i un altre de bo. Començo pel primer.

Les monges, com tothom, primer són joves i, de mica en mica, es van
fent velletes, velletes, fins que es moren, com tothom. Doncs bé,
d’aquestes monges velletes, velletes a la meva època n’hi havia tres.
Les madres Florinda, Ramona i Vinyet, que es van anar morint,
cadascuna quan li va tocar. Les seves despulles les exposaven a la
capella fins a l’hora de l’enterrament, amb la caixa oberta i una
espelma a cada cantó.

I... sabeu qui les vetllava? Quatre alumnes de les més grans. A mi em
va tocar una vegada i us asseguro que no em va fer gens de gràcia. 

El segon record que us vull explicar és més positiu, em sembla. Es
tractava de premiar la bona conducta, és a dir, puntualitat, aplica-
ció, ordre, etc. A les nenes que havien assolit algunes d’aquestes
qualitats, se les premiava amb una medalla que penjava d’una cinta
de colors. La posaven els dissabtes i es podien prendre a casa per a
tornar-les el dilluns. A finals de mes el premi consistia en una
“banda” tipus miss i amb les mateixes condicions que les medalles.
Ja podeu comptar com anàvem de contentes i estarrufades cap a
casa.

Tinc molts més records, com vosaltres segurament, però per avui ja
n’hi ha prou... no us voldria cansar.

Aquest col·legi, i fins als set anys, també admetia alumnat masculí,
que després dels pàrvuls quedava totalment separat de l’alumnat
femení.
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Eren una anys en què l’obediència, la disciplina i la religió predomi-
naven. Les nenes, la gran majoria, no passaven de primària i poques
feien el batxillerat. Encara menys, molt poques, arribaven a la uni-
versitat, però això sí, fèiem moltes labors.

Entre algunes escoles religioses hi havia una certa rivalitat, quan-
tes alumnes tenien matriculades, quantes aprovaven l’examen d’in-
grès a batxiller, quantes nenes treurien vestides de Primera
Comunió per a la processó del Corpus Cristi, etc.

Anàvem uniformades de dalt a baix, teníem uniforme d’hivern, d’es-
tiu, de gimnàstica i de gala.

Tot el material escolar portava l’anagrama de l’escola i el venien
allà mateix, cosa que els pares deien que sortia molt més car que a
la botiga.

L’ensenyament el controlava i el dirigia el Ministerio de Educación y
Ciencia del Movimiento. Per tant, tots els llibres de text i lectura
eren en castellà. Però a la meva escola totes les monges i alumnes
eren catalanes i les classes acabaven sempre en català. També resà-
vem en català. Recordo un any en què tota l’escola anava de cor-
coll preparant les festes de coronació de la Verge patrona del
col·legi, tothom hi col·laborava, fins i tot els diumenges anàvem a
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Teresa
Andreu Sanmartí
Vilanova i la Geltrú, 1946

Anys d’uniformes
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retallar flors de paper per fer garlandes per guarnir l’església, assa-
jar teatre o danses.

Hi van assistir el bisbe, les autoritats, els directors d’altres centres,
exlaumnes i veïns.

Aprofitant les festes es va inaugurar l’ampliació del pati amb un
gran tobogan fet d’obra, sobre d’un bonic estany, que agradava
molt.

Molts anys més tard en una trobada d’ex-alumnes, no em semblà ni
tan gran, ni tan bonic, però ens hi vam fer una fotografia abans
d’enderrocar-lo. No tinc mal record de l’escola, era complidora i crec
que vaig aprofitar el que ens varen ensenyar. Només em dol que em
toquessin aquells anys de foscor total per a la nostra literatura, els
nostres poetes, la nostra cultura, en definitiva, la nostra història.

Aquest col·legi també deixava places lliures per acollir els infants
dels treballadors de la fàbrica tèxtil Font Vilaseca.
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Recordo que vaig començar a anar a l’escola més o menys als sis
anys, per la seva proximitat la mare em va portar a les Tereses, que
eren al carrer del Comerç, en un edifici molt antic. Aquest edifici
encara es conserva igual que quan jo hi anava. Tenia una terrassa
que servia de pati i una petita església, on anàvem a resar. Els dis-
sabtes abans de plegar de l’escola baixàvem a l’entrada, on hi havia
una escala gran, una noia o un noi que portaven una bandera
espanyola i tothom cantava el Cara al Sol.

Al traslladar-se les Tereses a la Rambla, vaig anar a l’escola de la
Milagrosa o Casa d’Empara, perquè era l’escola què havia anat la
meva mare. Estant en aquesta escola, a l’edat de vuit anys vaig fer
la primera comunió, a la capella del mateix col·legi. Era l’any euca-
rístic de 1952 i la meva professora era una monja que li deien sor
Carmen.

De l’escola de la Milagrosa em queda el record de les clàssiques
fotografies que es feien en aquell temps, la fotografia personal i la
de tota la classe. En aquesta escola hi vaig estar fins que a casa van
decidir que fes el comerç, i aquests estudis s’havien de fer en una
acadèmia.

A Vilanova hi havia diverses acadèmies, l’Acadèmia Almi o Escarrà,
l’Acadèmia Solé, l’Acadèmia Carbonell (cal Guixa) i l’Acadèmia
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Vilanova, que dirigia el professor Lluís Ballester i que va ser on vaig
anar a fer comerç24.

Les classes eren dues sales grans separades per una trona alta, on
el professor ens ensenyava les lliçons. Totes dues classes a la vega-
da, en una hi havia els nois i a l‘altra les noies. La mensualitat que
pagàvem els alumnes per l’ensenyament rebut era de setanta-cinc
pessetes amb trenta cèntims cada mes.

Al voltant de l’any 1958, tots els alumnes es van haver de fer la
Cartilla de Escolaridad, ja que era obligatori fer-se aquest document.
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El que puc explicar dels meus records és ben senzill. Jo, com que la
meva mare treballava a la Indústria Tèxtil El Fènix, em varen dur a
la Milagrosa, o com també es coneixia, a l’Amparo, ja que els amos
de la fàbrica pagaven l’escola dels fills dels treballadors. Vaig anar-
hi fins als deu anys, i vaig passar a l’Acadèmia Almi, on vaig fer el
batxillerat elemental i una mica de comerç, fins que vaig anar a
treballar.

De la primera època d’escola i de la segona en guardo bons records,
en general. Una de les coses que no m’agradaven era quan ens
posaven en fila i si no estaves ben recta la madre et feia un pessic
al braç que et feia esgarrifar. Els últims divendres de cada més haví-
em d’anar a missa i prendre la comunió en dejú i t’havies d’endur
l’esmorzar, però podies jugar al pati.

Una cosa que em va quedar molt gravada és que allà vaig veure la
primera persona morta. Resulta que un dia mentre esperàvem que
obrissin, una altra nena i jo (els pares treballaven i m’hi portaven
més aviat) estàvem jugant pel pati. Al final del pati hi havia unes
petites habitacions de rentar i de deixar els estris, l’última servia per
a quan alguna persona es moria. Cal dir que l’escola, igual que avui,
tenia residència d’avis. El deixaven amb la caixa oberta i, nosaltres,
que jugàvem per la vora, varem empènyer la porta i no veieu l’en-
surt que vam tenir. La madre ens va agafar, ens va fer entrar a dins
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i ens va fer seure bé. Recordo que hi havia dos ciris al costat de la
persona morta, era una senyora tota vestida de negre.

I, aquest és un dels meus mals records d’escola.
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Jo vaig anar a les Tereses perquè la meva mare era treballadora de
la fàbrica del Marquès. Aquesta fàbrica era la propietària de l’edifi-
ci i els fills dels treballadors hi anàvem de manera gratuïta. Però al
col·legi també hi havia alumnes que pagaven i que no eren fills de
treballadors de la fàbrica. Totes les que hi vam anar recordem que
elles tenien el pati més gran i entraven per la porta principal.
Aquest fet l’assenyalo perquè quan jo hi vaig entrar, era tan petita
que la fàbrica encara no es feia càrrec de les despeses. Jo tenia 3
anys i els de casa havien de pagar la meva estada. Allà em donaven
de menjar i em canviaven si m’embrutava, jo i una altra companya
érem les més petites.

Quan tenia uns sis anys va passar un fet destacat. Una nena, filla
de treballadors del Marquès, va rebre una bufetada d’una monja del
col·legi. Els pares es van anar a queixar a donya Pilar (mare de don
Josep Maria Marqués i Bultó principal accionista de la fàbrica) i
aquesta va obligar que les alumnes que pagaven abandonessin l’e-
difici de la Rambla i que s’instal·lessin al carrer del Comerç. Amb
aquest canvi jo vaig anar un parell d’anys a les Providències, on vaig
fer la comunió. Després vaig tornar a les Tereses, a l’edifici. Ara
tothom que hi anava era fill de treballadors i ja no hi havia la dis-
tinció que he explicat abans. Quan tenia 14 anys vaig entrar a tre-
ballar a la fàbrica Marquès seguint la tradició familiar, tot i que en
un primer moment havia d’entrar a la Fisa.
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Recordo que la veia enorme, la meva escola, i que els nens estaven
en un cantó i les nenes en un altre. Ens agradava molt colar-nos a
l’aula dels nens, fet que estava prohibit i pel qual vaig rebre més
d’un càstig. També recordo amb gust les classes de música que ens
donava la senyoreta Madrona, Madroneta, l’anomenàvem nosaltres.
Gràcies a ella vam aprendre les Danses de Vilanova, que abans
estaven de moda entre la joventut. També m’agradava força la clas-
se de costura i recordo que amb 8 anys ja m’havia fet una bufanda
de ganxet.

Les nenes teníem, normalment, mestres, i recordo que eren molt
estrictes, però en recordo una que es deia Concha. Amb ella hi podia
parlar sempre, tot i que ja no fos de la seva classe. També ens feien
anar a missa i a resar, vaig fer la comunió i igual que estudiar, em
va agradar.

Un problema era que no teníem material, per exemple jo mai vaig
tenir compàs, però tenia il·lusió per aprendre. Ens ensenyaven civis-
me, és a dir, saber anar pel carrer, cedir el lloc a una persona gran...
Als 13 anys ja treballava, però crec que el que vaig aprendre m’ha
servit a la vida.
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Els meus anys d’escola no els valoro com a positius. Sóc filla dels
que van perdre la guerra. L’escola no era el millor lloc per a nosal-
tres perquè el contrast entre casa i l’ensenyament governamental
era molt gran.

El que em queda més clar d’aquella etapa era el tracte preferencial
que hi havia a segons quines nenes. Es premiava l’aspecte físic,
segons si anaven més ben pentinades i vestides o qui portava més
flors pel mes de Maria. Avui analitzo positivament tota aquella
etapa perquè m’ha servit d’estímul i m’ha donat força per treballar
i per buscar una cosa millor per als meus fills.

Els destins de la Conxita Cazorla i de la Manoli Álvarez han estat
quasi paral·lels en l’àmbit escolar. Com a alumnes van cursar estudis
al Grupo Escolar i ben aviat es van incorporar al món laboral. Quan
van ser mares, totes dues van tenir clar quin model d’escola volien
per als seus fills i es van convertir en mares impulsores de l’Escola
Llebetx.
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L’Acadèmia Comercial, cal sr. Escarrà, aquest era el nom del nostre
col·legi. Aleshores, es trobava situat a la cruïlla de la Rambla
Principal amb la Plaça Gumà i Ferran. Era un col·legi laic per
excel·lència i era de nois i noies. Allà ens varem formar un gran
nombre d'alumnes. Vam aprendre les primeres lliçons de lectura,
escriptura, dibuix, matemàtiques, etc.

El sr. Pelegrí Escarrà era un home bastant sever (com en aquella
època manaven les regles de l'ensenyament); en qualsevol moment,
i si li semblava que t’ho mereixies, no se n'estava de donar-te una
bufetada, picar-te els dits, o castigar-te de genolls. Recordo que la
meva tendència era escriure amb la mà esquerra, cosa que ell no
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permetia –li semblava que era un mal costum– i per evitar-ho em
donava cops de regle als dits. Jo, és clar, procurava fer-ho amb la
mà dreta. Les aules estaven separades, hi havia la classe dels nois i
la de les noies. També s’hi feien classes nocturnes. Professors per
recordar són el sr. Joan Rius Vila, la sra. Carme –esposa del sr.
Escarrá–, les seves cunyades Montserrat i Mercè, el sr. Camerós i la
sra. Clotilde, que tenia com a ajudant la Conxita Serrano.

El 1988, els seus exalumnes, li varen fer un homenatge que per a ell
i tots els que hi vàrem assistir va ésser molt emotiu.

Amb aquests breus records hem intentat reflectir quina era la situa-
ció que van viure a les escoles les generacions nascudes durant i des-
prés de la Guerra Civil. La lectura d’aquests testimoniatges ens mos-
tra una època llarga, dura, rígida, catòlica i de càstigs corporals.
Tanmateix, aquesta va ser l’època que els va tocar viure, a aquests
nens i nenes que avui ja són avis i àvies.

Actualment, fan una lectura crítica d’aquells anys, però hem de con-
siderar que aquells foren els seus anys d’infantesa i que aquests anys
acostumen a ser una de les etapes més entranyables de la nostra
vida. És per aquest motiu que aquests testimonis, tot i la dictadura,
ens han donat un missatge generalment optimista i, fins i tot, amb
tocs d’humor. Podem dir que esdevenen un clar exemple d’adaptació
als temps actuals.
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Després de 35 anys de dictadura, el país va haver de fer front a una
nova etapa. A aquest període, anomenat transició, se li han d'asso-
ciar multitud de canvis que ja havien començat a sorgir i a visibilit-
zar-se a la dècada dels anys 60.

Pel que fa al món educatiu, aquest també començava a reflectir les
debilitats del règim franquista. Un cop arribats els anys 60, observa-
rem com comencen a sorgir intents de renovació i exemples clars de
nous projectes educatius.

La voluntat de canviar el model d’escola imperant i el protagonisme
de la renovació pedagògica25 van ser dos variables constants en
aquells moments, que junt amb la voluntat popular de crear escoles
per iniciativa pròpia i el d’utilitzar el català com a llengua vehicular,
començaren a dibuixar un marc molt diferent al de les dècades
anteriors.

A Vilanova i la Geltrú aquests canvis i aquests nous projectes es
visualitzen en la creació de tres escoles noves: l'escola Montserrat,
l'escola Llebetx i l'escola Cossetània, tres exemples evidents dels can-
vis de temps que s'estaven produint.
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Acabats d’arribar a Vilanova i la Geltrú, l’any 1966, vam haver de
buscar escola per al menut. Ens feien por les grans escoles, d’edifi-
cis conventuals, on havies de deixar el nen i veure’l engolit a les
seves portes. No en sabíem res, no hi havia “jornades de portes
obertes”. Prop de casa hi havia un col·legi que, com nosaltres, sem-
blava “acabat d’arribar”. No hi havia porter ni porteria. Al despatx
de la directora s’hi entrava per un pati, i precisament aquell pati era
la seva carta de presentació. No gaire gran, amb bancs als costats,
i a les parets, penjats, uns testos amb geranis de tots colors.
Increïblement, també hi havia una gàbia amb un canari que refila-
va. Hi tocava el sol. No costava d’imaginar-se els menuts jugant
allí. Havíem trobat la “bona escola”. Uns nius d’orenetes ens confir-
maven que allà s’estava bé. Feia 30 anys que hi niuaven.
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El col·legi Ntra. Sra. de Montserrat era petit: dues aules, un pati, ser-
veis i el despatx de la directora, na Montserrat Buqueras i Serra, que
era la mestra titular del centre. El seu marit, en Celestí Comaposada
i Canela, s’encarregava de l’administració. Quan s’acabava el par-
vulari, els pares demanaven si hi podien deixar els nens un any més,
i l’escola creixia una aula més. I es va arribar als 100 alumnes. Se
seguien les ordenances que el Ministeri d’Educació imposava. Els
seus titulars buscaven espais, primer comprant terrenys veïns i
comunicant-los per dintre, i després en carrers propers.

La Montserrat i en Celestí van saber aglutinar un professorat que va
fer seu l’ideari de l’escola, amb el benestar i l’educació dels nens com
a objectiu principal. Va ser dels primers centres a rebre el títol
d’”Escola Catalana”. Va arribar a tenir 400 alumnes. L’any 2003 enca-
ra hi havia llargues llistes d’espera, tot i que l’escola no gaudís d’es-
pais adients. Havia assolit un grau d’excel·lència quant al compliment
del seu pla educatiu. L’alumnat que en sortia era molt ben rebut a tot
arreu. Es cultivava la llibertat personal i la llibertat dels altres, l’amor
a la natura, la comprensió, el respecte, del qual avui es parla tant,
envers la família, els grans, els companys… Un claustre compacte,
sense gaires fissures i ben format havia ajudat a aconseguir-ho.

L’Escola Montserrat de dues aules, un pati amb geranis penjant, una
gàbia i un canari que refilava, havia arribat a ser una institució de
renom. En van sortir, primer de tot, bones persones, i també mes-
tres, metges, enginyers, infermeres, advocats, arquitectes, músics,
escriptors, artistes, polítics i bons professionals de tota mena.

L’any 2005 l’Escola Montserrat tancava les portes. Aquest fet enca-
ra no ens l’expliquem. Els qui l’estimàvem no en podem parlar sense
tristesa. Potser també el final d’una escola que has vist néixer exi-
geix un temps de dol, com si fos un ésser estimat?

He estat mestra de l’Escola Montserrat 34 anys. S’hi han format els
nostres fills, i ens hauria agradat que s’hi formessin els nostres néts.
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Sóc mestra de tota la vida, he sofert, ja que sóc mestra vocacio-
nal i m’he fet un tip de patir quan he vist que les mateixes mares
no deixaven que els seus nens juguessin amb nenes perquè no
s’efeminessin, i les mares de les nenes no deixaven que les seves
filles juguessin amb nens perquè no es toquessin. Aquesta ha
estat una batalla meva de tota la vida...

Jo vaig anar primer a una escola privada catalana de la repúbli-
ca i vaig ser educada amb una total llibertat.

CABRISSES, Francesca. Recull del taller de memòria oral La història
a les nostres mans. 2000

Una experiència molt gratificant
Era l’any 1968 i la nostra filla tenia 4 anys. Per a nosaltres aquell
moment era complex perquè se’ns presentava un dilema, la seva
escolarització.

A Vilanova només hi havia el Grupo Escolar José Antonio, avui
Pompeu Fabra, i la resta eren escoles religioses, però ni l’una ni les
altres eren, al nostre entendre, el que la nostra filla necessitava.
Créiem que es mereixia una formació humanista i lliure d’idees
imposades, aspecte que tant l’escola pública com la religiosa
impartien. I se’ns va presentar una ocasió extraordinària.
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En el mateix carrer on vivíem s’inaugurava una escola, la Llebetx, en
el número 70 de carrer de Sant Gervasi, i nosaltres vivíem al núme-
ro 90. La il·lusió i l’empenta d’una mestra, Paquita Cabrisses, va fer
realitat el nostre desig: una escola mixta on nens i nenes, a més de
formació acadèmica, aprenien a veure el món d’una altra manera i
deixaven de banda un ensenyament que ja anava a destemps.

Víviem encara sota la imposició d’un règim que accentuava els
valors religiosos i les conquestes de la dictadura. Vull afegir que
junt als nostres fills, molts pares i mares també vam aprendre. A
l’escola hi havia un tracte molt familiar i els pares i els mestres
compartíem l’experiència de veure créixer aquells infants en un
indret molt més lliure del que la nostra generació havia conegut.

D’aquesta experiència ja en fa quasi 40 anys. Tanmateix, la societat
ens torna a presentar unes demandes que nosaltres, amb la nostra
implicació, podem ajudar a cobrir. Els meus fills s’han fet grans però
queden els néts i ara tinc l’oportunitat de tornar a decidir què vull
i què no vull per a la meva néta.
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De l’escola Llebetx recordo les manifestacions de pares, mares i
infants demanant un solar per construir una escola més gran, per-
què la nostra se’ns havia fet petita. Quan l’escola del carrer Sant
Gervasi es va fer petita, vam llogar Can Pahissa, i recordo amb
orgull la pinya que vam fer tots plegats, ja que tothom s’hi va posar
a treballar d’una manera desinteressada. El pati estava molt aban-
donat i hi havia herbes que eren més altes que les persones, també
es va organitzar un menjador, però no hi havia gaires diners i es
cobrava poc o gens... però hi havia tanta il·lusió! L’any 1978 vaig
entrar a treballar a l’escola d’ajudant de cuina, estava embarassa-
da del meu fill petit i les condicions en què treballàvem eren bas-
tant precàries. Hi havia poc material i, a vegades, quan acabava de
menjar el primer torn, el dels petits, havíem de rentar els plats a
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corre-cuita perquè poguessin menjar els grans, els del segon torn,
però cada dia ens en sortíem perquè tots érem companys. Vam arre-
glar portes o vam pintar parets perquè l’escola era en una casa
antiga i necessitava alguns retocs algunes vegades, i no hi havia
diners per pagar especialistes. Recordo que algunes vegades també
m’havia emportat material a casa per fer treballs manuals i ho
aprofitàvem tot, cartrons, llanes...

A l’escola nova vaig treballar 24 anys a la cuina amb unes compan-
yes molt entranyables, aquests anys van estar plens d’històries i
d’experiències.

El dia que vam inaugurar el terreny de la nova escola va ser un dia
molt emotiu per a tots nosaltres, va ser realment molt especial per-
què començàvem a veure d’una manera clara el fruit de les nostres
il·lusions i dels nostres esforços.

Estem molt orgullosos dels nostres fills i de l’educació que han
rebut a l’Escola Llebetx.
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L’any 1968 representa l’inici d’un nou projecte educatiu a Vilanova i
la Geltrú, l’Escola Llebetx. Inspirada en els principis de la pedagogia
activa i de l’escola catalana, des d’un primer moment també va tre-
ballar per la plena integració dels infants de parla castellana. L’escola
va començar a funcionar amb set infants, i aquell mateix curs el va
acabar amb disset. Només hi havia parvulari i una mestra, la
Francesca Cabrisses. La continuïtat de l’escola va venir de la mateixa
voluntat dels pares i mares que van voler que els seus fills continues-
sin en aquest nova escola. Durant el curs 1975-1976 es va llogar l’e-
difici de Can Pahissa i el seu lloguer era de 25.000 ptes. al mes. Però
l’escola es trobava dividida en dos edificis, la casa particular i Can
Pahissa. El següent pas era buscar un terreny per a construir un nou
edifici on hi cabés tothom. Els terrenys els trobaren al camí de Sant
Gervasi, i amb una subvenció de la Generalitat i les aportacions de
les famílies i mestres es va poder endegar el projecte. L’any 1980 es
va fer un nou pas endavant i l’escola es va convertir en una coope-
rativa de pares, mares i mestres amb l’objectiu de fer front a la cons-
trucció d’un nou edifici que reunís les condicions exigides per la
legislació del moment i totalment necessàries per tramitar l’ingrés a
la xarxa d’escoles públiques.

L’escola forma part de la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat
de Catalunya des de l’1 de juny de 1988, amb el nom d’Escola Pública
Llebetx.

El tercer exemple de renovació va ser l’Escola Cossetània, que a l’i-
gual que l’Escola Llebetx, es va crear gràcies a l’empenta i les
il·lusions desinteressades d’un grup de pares i mares. Aquesta escola
ha marcat nombroses generacions de vilanovins i vilanovines que
van cursar els estudis en aquest centre. L’any 2007 va ser un any
important per aquesta l’escola ja que es va celebrar els 40 anys de la
seva existència. En aquesta commemoració, persones que han estat
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lligades a l’escola per un motiu o altre, i durant un llarg període de
temps van fer tot un seguit d’escrits reflexionant al voltant del camí
fet per l’Escola Cossetània. És des d’aquesta celebració que incorpo-
rem aquest pregó de Festa Major cossetà, mostra evident del taran-
nà i la història d’aquesta escola.
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Hi havia una vegada fa quaranta anys un poble anomenat Vilanova
i la Geltrú, situat al costat del mar, amb unes platges molt boni-
ques, que estava flanquejat de muntanyes, on la gent podia anar a
buscar farigoles, espígol i romaní i els nens podien anar d’excursió
i passar-s’ho molt bé.

Aquest poble anava creixent molt perquè hi havia moltes fàbriques
i la gent venia d’altres indrets per buscar feina.

A Vilanova també hi havia escoles, però en aquelles escoles els mes-
tres només podien parlar en castellà, encara que els nens a casa
sempre parlessin en català, els llibres que llegien i els treballs que
feien només podien ser en castellà fins i tot les cançons i els con-
tes. Els nens havien d’anar a una escola i les nenes a una altra, no
es podien barrejar. Hi havia només una sola escola pública anome-
nada Grupo Escolar José Antonio on anaven els nens que no paga-
ven i unes altres escoles que eren de monges per a les nenes i de
capellans per als nens, tots els nens i nenes que hi anaven havien
de professar la mateixa religió, anar a missa, resar… També hi havia
algunes acadèmies, però només eren per a nens.

Hi havia un grup de pares i mares que estaven molt preocupats,
perquè havien de portar els seus fills a l’escola i cap d’aquelles
escoles no els agradava. Es van trobar i van dir: “Perquè no comen-
cem una altra escola diferent?“
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- Ens agradaria una escola on poguessin conviure nens i nenes junts.
- On cadascú pogués expressar-se en la seva llengua.
- On la religió no fos motiu de separació, sinó una forma de pensar
de cadascú.
- També volien que els nens aprenguessin de forma activa, podent
veure o tocar aquelles coses que estudiaven, fent-se preguntes per
descobrir coses noves.
- Que poguessin sortir i entrar de l’escola per descobrir el seu
entorn.
- Que respectessin l’opinió i la manera de ser de cadascú.
- Que els mestres i els pares es reunissin i es trobessin per treballar
conjuntament en l’educació dels seus fills.
- I sobretot una escola on els nens s’estimessin, es respectessin i
disfrutessin treballant i jugant.

Aquests pares engrescats en aquest gran projecte van anar a veure
unes mestres que es deien Assumpta i Carme i els van dir si els
agradaria treballar en una escola com la que a ells els agradava, i
van dir que sí.

- On posarem aquesta escola?
No tenien local, ni tampoc gaires diners, però com que Vilanova
creixia van llogar un pis al carrer de l’Aigua.

El primer any només eren dues classes, però no hi havia pati i un
senyor molt generós els va deixar un pati al costat d’aquell pis.

L’escola havia de créixer i no hi havia prou lloc, es van traslladar al
carrer de Dr. Fleming a un altre pis que tenia una mica de pati i un
terrat, aquell any vam entrar-hi dues mestres més, la Dolors i jo
mateixa.

Els pares pintaven les cadires i les taules, els mestres fèiem tot el
material i tothom col·laborava perquè l’escola fos bonica i tots ens
hi sentíssim bé. Érem com una gran família.
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Va arribar un dia que no hi cabien més classes i vàrem decidir cons-
truir una escola nova.

Entre tots vam comprar una masia que estava plena d’arbres frui-
ters i verdures, al costat d’una Torre molt antiga (la Torre d’Enveja)
i d’una ermita (la de Sant Joan) amb un camí de terra per arribar-
hi, amb marges de pedres als quals els nens pujaven i baixaven fent
equilibris. L’escola creixia i la ciutat també, varen anar fent pisos i
cases i els camps s’anaven omplint de cases i carrers.

En aquesta escola cada any s’hi celebraven moltes festes on es tro-
baven els pares, els mestres i els alumnes: per Nadal, per Sant Jordi,
per Carnaval i sobretot la Festa de Primavera, en què la imaginació,
l’alegria i la convivència eren elements indispensables per celebrar-
les, i avui encara continuen.

Aquest any que l’escola ja n’ha fet quaranta ho hem volgut fer amb
la festa més gran, la Festa Major.
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Avui ballaran els Diables, els Gegants, la Mulassa, el Drac, els Nans,
els Cercolets i els Bordegassos com a mostra de la festa de la nos-
tra ciutat.

Que per molts anys l’Escola Cossetània sigui el punt de referència
on els infants puguin aprendre a estimar-se, a respectar-se, a ser
ciutadans actius i responsables i a transformar la societat per dei-
xar-la una mica millor de com l’han trobat.

Moltes felicitats, per molts anys i que comenci la Festa Major

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
20 de maig de 2007

Actualment, l’escola Cossetània també es troba integrada a la xarxa
d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, també cal recordar el col·legi Sant Bonaventura, el qual
també va endegar la seva tasca educativa durant la dècada dels anys
60. Tanmateix, la línia seguida era més semblant a la que s’estava
donant en aquells mateixos moments a la resta d’escoles religioses
de la ciutat.
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En l’època de que es tracta, no era obligatòria l’escolarització fins
als 6 anys. Això no implicava que els infants no hi anessin abans,
però en realitat és tractava d’un parvulari i els seus components no
necessàriament tenien la mateixa edat. Després de l’escolarització i
al ser inexistent l’escola mixta, als 7 anys separaven per mètodes
viscerals els nens de les nenes. El meu fill va fer el primer de primà-
ria a les Providències i als 7 anys ja va anar als Franciscans a fer el
segon. Crec que va ser l’any 1965 i diria que feia un any que l’ha-
vien inaugurat. La primària constava de 4 cursos, si no en suspenies
cap, als 10-11 anys (segons data de naixement), l’acabaves amb el
certificat d’estudis primaris27. Aquest quart curs era conegut amb el
nom d’ingrés. Una vegada obtingut el títol d’estudis primaris,
podies ingressar a batxillerat, que constava de 6 cursos. Estava
dividit en 2 cicles: batxillerat elemental des de primer a quart curs.
També és podia repetir, però no podies passar amb assignatures
penjades. Aprovant el quart tenies el certificat de batxillerat ele-
mental. Ja tenien 14 anys i podien fer algun estudi d’ofici a l’Escola
Industrial o bé d’aprenent. Els que volien estudiar més, continuaven
amb el 5è i 6è i, a l’acabar, els donaven el títol de batxillerat supe-
rior. Tant a quart com a sisè es podia fer revàlida. Per acabar, he de
dir que els franciscans, sobretot els joves, eren molt liberals i d’ells
podies aprendre moltes coses que es posaven de manifest a les
colònies d’estiu, on els pares anàvem de visita.
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D’aquests exemples esmentats, només ens cal recordar fets tan
importants com el succeït l’any 1978, moment en el què es va pro-
mulgar un decret sobre el tractament de les llengües a l’escola que
feia obligatori l’ensenyament del català. Fins aquella data el seu
ensenyament havia estat optatiu i voluntari. Dos anys després les
competències d’educació van passar a mans de la Generalitat.

La introducció del català a les aules va ser gradual en molts casos. La
societat s’havia anat transformant. Un nou camí s’havia endegat.
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Al Grup Escolar Pi i Margall també treballaven per projectes, i les
nenes de primer grau van escolllir la nina per tema. Van escriure
cartes per preparar les visites que volien fer, van estudir els tei-
xits, la història del vestit, com estava distribuïda la indústria tèx-
til i de les joguines, van calcular i comparar preus de robes i de
nines, van fer patrons, van retallar, van cosir, van pintar, i van
sortir d’excursió als magatzems de Can Jorba, a cases de joguines
i al Museu d’Art de Catalunya.

PORTELL, Raimon. La república dels alumnes. L’escola pública canvia de
model (1931-1939). Sapiens, núm. 39. Gener 2006

Qui avui té o ha tingut, recentment, infants a casa, ha entès perfec-
tament les paraules “treballar per projectes”. Entre el petit text que
hem incorporat i avui han passat més de setanta anys i la pràctica
continua vigent.

L’escola del segle XXI no és  l’escola del segle XX. Però dels models
que hem reflectit en Els nostres records d’escola, les pràctiques que
ens resulten més familiars en els nostres centres escolars, actual-
ment, és el model endegat en temps de la República, continuat en
temps de guerra i recuperat a la dècada dels anys 60. El temps ens
ha posat damunt la taula l’oportunitat de recuperar un model tren-
cat pels esdeveniments històrics. De mica en mica, aquest model s’ha
anat rescatant de l’oblit.

Actualment a Vilanova i la Geltrú encara trobem la majoria de les
escoles que hem esmentat en aquest llibre, sobretot les de després de
la guerra. Però la ciutat ha evolucionat, ha crescut i el panorama
escolar ha canviat. L’oferta s’ha ampliat i avui podem portar als nos-
tres infants a més escoles que mai.
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L’Aragai, l’Arjau, el Canigó, l’Escola Cossetània, la Ginesta, el Llebetx,
el Margalló, el Pompeu Fabra, el Sant Jordi, l’Ítaca, el Volerany, La Pau,
la Divina Providència, El Cim, l’Escola Pia, el Sant Bonaventura, Santa
Teresa de Jesús o el Vilanova IV són les escoles de primària (algunes
també imparteixen estudis de secundària) de la nostra ciutat.

Totes elles es caracteritzen per ser escoles actives on el principal
objectiu és ajudar a créixer l’infant, ja que l’infant ha de ser i és el
centre d’atenció de l’escola actual. Aquesta escola actual del segle
XXI també té les seves pròpies característiques, ja que ha de donar
resposta a noves necessitats. Contínuament s’ha d’anar adaptant al
canvis socials i econòmics. Avui, el món escolar és també tema de
debat. Aquesta realitat l’hem de valorar positivament perquè l’edu-
cació sempre ha de ser una prioritat on tots els esforços que s’hi
puguin esmerçar són importants perquè les generacions futures
rebin una formació integral.

Escoles d’abans, escoles d’ara, tothom ha tingut una experiència
d’escola. Aquest setè volum ha volgut reflectir aquesta realitat.
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1 El primer edifici que s’hi construí (a l’actual plaça de la vila) foren les anomenades Escuelas
Gratuitas Ventosa (1854), ubicades a la cantonada dels carrers de la Indústria, avui Francesc
Macià, i Sant Gervasi. (…) Temporalment fou ocupat per la comunitat escolàpia, pel col·legi
Sant Tomàs, l’Institut Lliure i, més tard, per l’Escola d’Arts i Oficis, després Escuela de
Industrias. (…)
- LLEÓ ALBÀ, Anna. L’Abans. Efados, 2000.

2 A Vilanova hi havia una inquietud de les autoritats municipals i de les famílies benestants
per a l’establiment dels estudis de batxillerat o de segon ensenyament. És per aquest motiu,
que en un primer moment es pensa en els Escolapis, orde que destacava per les seves tasques
acadèmiques. Després de diverses reunions fracassades perquè que l’orde s’instal·lés a la ciu-
tat, finalment, van ser uns professors seglars els que es van unir per donar el servei del segon
ensenyament a la ciutat. Tanmateix, l’any 1877, l’orde dels escolapis inaugurava un centre a
Vilanova i la Geltrú. El seu primer centre va ser provisional, ja que es van instal·lar a l’edifici
de les escoles gratuïtes a la plaça de la Vila. On havia funcionat l’institut Lliure de Segon
Ensenyament fins al 1874. Al setembre de 1879 els escolapis es traslladaren al nou edifici del
Col·legi Samà, construït amb el llegat de Salvador Samà. resultat d’un acord amb
l’Ajuntament en què els Escolapis es comprometien a la prestació de l’ensenyament del bat-
xillerat a la ciutat sota el patronatge municipal. A finals del segle XIX l’Escola Pia va perdre
el caràcter d’escola pública, línia que havia seguit el centre fundat a la nostra ciutat, per
decantar-se cap a l’ensenyament privat.
- VIRELLA I BLODA, Albert. Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la
fundació de l’Escola Pia. Institut d’Estudis Penedesencs, 2001.

3 Centre d’arts i oficis promogut per una representació petita i il·lustrada de la burgesia local
i que culmina amb la creació de l’Escola d’Arts i Oficis, de dependència estatal l’any 1886 i
que oferia ensenyament especial en un horari diferent del laboral. L’Ateneu volia donar
ensenyament elemental i tècnic, destinat bàsicament a la formació dels treballadors i amb la
mirada posada en el progrés cultural. Es donaven classes de llengua francesa, dibuix lineal i
aritmètica junt a l’ensenyament elemental. Les activitats es feien fora de la jornada laboral,
els vespres i els diumenges, moment que s’aprofitava per fer conferències científiques i lite-
ràries. L’any 1879 per desconfiances mútues entre la burgesia i el proletariat es crea l’Ateneu
Obrer, que l’any 1881 es fusionava amb l’anterior i sorgia l’Ateneu de Vilanova per continuar
la formació de les classes treballadores.
L’any 1886 va néixer l’Escola d’Arts i Oficis.
- VIRELLA I BLODA, Albert. Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la
fundació de l’Escola Pia. Institut d’Estudis Penedesencs, 2001.

4 Pel que fa a l’Estat espanyol cal remarcar l’obra de la Institución Libre de Enseñanza sobre els orga-
nismes públics, que es concretà amb la Junta de Ampliación de Estudios, i la creació de la Escuela
Superior de Magisterio l’any 1909, d’on sortirà gent qualificada que van intentar canviar la societat.
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La Institución Libre de Enseñanza va influir entre 1905-1931 i fou determinant en l’època
republicana anterior a la Guerra Civil. La majoria d’educadors catalans veneraven la figura
del pare de les Misiones Pedagógicas, Cossío. Els moviments de Madrid i de Barcelona seguien
camins paral·lels i ambdós estaven adscrits a l’escola Nova, tant a nivell pràctic  com teòric.

5 La preocupació per la poca formació de les dones s’havia manifestat a partir de la segona
meitat del segle XIX a través del feminisme anarquista i de la mà de lluitadores obreres com
Teresa Claramunt. A l’inici del segle XX, aquesta preocupació es va estendre a l’emergent
feminisme català conservador. Un grup de dones entre els quals destaquen Dolors Montserdà
i Rosa Sensat, va prendre consciència de la necessitat de potenciar la figura d’una dona culta
i instruïda.
Malgrat tot, aquest segon plantejament, en no proposar l’eliminació de la subordinació de la
dona a l’home, va propugnar un model proteccionista molt catòlic. Un projecte destacat d’a-
quest moviment fou l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per
Francesca Bonnemaison l’any 1909 a Barcelona.
Es recomanaven unes disciplines per sobre d’altres per la seva suposada adequació a la natu-
ralesa femenina: filosofia i lletres, biologia, farmàcia, o infermeria. Aquest model, com que
considerava que l’educació de la dona tenia com a objectiu la seva capacitació per a la
maternitat i la cura de la família, va incidir més en les matèries que fomentaven el seu apre-
nentatge en detriment dels estudis més intel·lectuals o d’especialització tècnica.
- CAMPRUBÍ, Xevi. “Els mestres que van fer escola”. Revista Sàpiens. Núm. 37.

6 Fins al 1918 hi va haver un decret que dictaminava que a totes les ciutats de més de dos
mil habitants les escoles primàries s’havien de convertir en graduades. La realitat va estar per
sota de la llei.

7 Francesc Ferrer i Guàrdia (1854-1909). Anarquista. Va introduir el model educatiu anarquis-
ta a través de l’Escola Moderna (1901). Exiliat a Brussel·les, va crear la revista l’École Renoveé
i la Lliga Internacional per a l’Educació Racionalista dels Infants. És considerat un dels cap-
davanters en la defensa de l’escola laica a tot Europa.

8 Joan Bardina (1877-1950). És considerat el pioner de l’Escola Nova a Catalunya. La seva
aportació va iniciar-se amb una campanya pedagògica a La Veu de Catalunya. Posteriorment,
va crear l’Escola de Mestres (1906), impartí classes de pedagogia als Estudis Universitaris
Catalans (1907) i dirigí la Revista Catalana d’Educació (1909).

9 La Mancomunitat de Catalunya va disposar d’un Consell de Pedagogia al capdavant del qual
hi havia Alexandre Galí com a secretari i és a partir d’aquell moment que es comença a bas-
tir una xarxa de cultura que aniria des de l’ensenyament primari fins l’ensenyament tècnic i
professional.
Alexandre Galí (1866-1969). Secretari general del Consell de Pedagogia (1916-1923), funda-
dor del Butlletí dels Mestres, president de la comissió tècnica de l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana (1922), fundador de l’Escola Blanquerna i secretari general del Consell
de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1932).
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10 Alguns d’aquests mètodes moderns i europeus van ser els corrents pedagògics de llengua
francesa.
Ovide Decroly en va ser el principal representant. Els seus treballs interessaven a figures com
Ferrer i Guàrdia, Joan Bardina i Rosa Sensat.
Rosa Sensat (1873-1961). Es va formar a l’Institut Rosseau de Ginebra i va contribuir a divul-
gar els nous corrents educatius a Catalunya. Va dirigir l’Escola del Bosc de l’Ajuntament de
Barcelona (1914) i va impartir classes a les escoles de mestres, a les escoles d’estiu i també a
l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
Decroly ideà els centres d’interès i el programa d’individualització de l’ensenyament. Va tre-
ballar amb nens amb dèficits mentals i va treballar per adaptar els materials al seu nivell
mental. Més tard, va aplicar el seu mètode a la resta d’infants. Molts educadors visitaren el
seu centre de Brussel·les. En època republicana la pedagogia francesa quedaria pràcticament
centrada en les experiències pedagògiques realitzades per Freinet i Cousinet. Freinet va ser
l’introductor de la impremta i el promotor de mètodes naturals en l’educació, i en els anys
1930-1933 la difusió de la seva obra va en augment i pronuncia unes conferències a l’Escola
d’Estiu.

11 Enric Colet Serramià. L’any 1903, Colet es va fer càrrec de l’anomenat Colegio Villanovés,
situat al carrer Nou, núm. 7. El 1909 el va traslladar al carrer de Cabanyes, 12, i el 1926 al
carrer de Sant Francesc, 10. A més de l’ensenyament primari reglat, preparava alguns nois per
al batxillerat.
- PUIG ROVIRA, F. X. Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2003.

12 Maria Montessori (1870-1952). Educadora d’origen italià. Renovadora pedagògica que va
rebre el suport de la seva mare per estudiar, davant del desacord del seu pare. Va estudiar a
Roma l’any 1882 i va estudiar matemàtiques i enginyeria, després es va decantar cap a la
medicina, fet que la va convertir en la primera llicenciada en medicina per la Universitat de
Roma l’any 1894. Va desenvolupar treballs d’educació d’infants amb discapacitats psíquiques
i l’any 1912 es va fer càrrec de la Casa de les Criatures, del barri marginal de Sant Llorenç.
Aquí va ser on va desenvolupar el seu mètode de disciplina lliure i l’ensenyança espontània
sense càstigs. Els seus mètodes van ser descrits a Método de pedagogía científica (1909) i
Autoeducación, 1912, que van tenir una àmplia acollida a gran part d’Europa i dels Estat
Units.
Algunes crítiques al mètode Montessori foren que el caràcter abstracte del material didàc-
tic, basat en formes geomètriques, té poca relació amb la vida de la naturalesa i amb l’expe-
riència immediata de l’infant. Un altre element és l’aspecte excessivament individual del tre-
ball infantil.

13 Montessori creia que un instrument per poder ser utilitzat amb finalitats pedagògiques no
havia de cansar sinó que havia de poder divertir. La idea que apareix en el seu mètode és la
de la vitalitat, la concepció biològica de la infantesa i la seva educació. La concepció biolò-
gica és la base del seu mètode, ja que és sobretot actiu i sensorial. Com a conseqüència d’a-
questa idea sorgeix la d’activitat, que es visualitza en exercicis de la vida diària (neteja, ves-
tit, menjar), exercicis de coordinació de moviment (equilibri, marxa, ritme, dansa…), exercicis
amb el material didàctic per a l’educació del sentit muscular i de la sensibilitat en general.
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Una altra idea que es treballa en el seu mètode és la de la llibertat de moviments, comple-
ment necessari de l’activitat. L’ambient que es respira a l’escola és de respecte a la individua-
litat de l’infant.

14 L’alumnat trobava tot el que necessitava per desenvolupar-se intel·lectualment i físicament.
Tot el mobiliari (taules, cadires, armaris) i tot el que els infants necessitaven era proporcionat
a la seva edat. L’ambient de treball era relaxat, element que facilitava l’aprenentatge.

15 Tipus d’Activitats.
Vida pràctica: rentar-se, pentinar-se, aprendre a saludar, parar taula a l’hora del berenar,
aprendre a menjar correctament, recollir els plats i saber endreçar els estris. Tenir cura cadas-
cú del seu arbre i de la seva flor, regant, netejant i adobant quan fos necessari. Exercicis de
cordar i descordar cordons, gafets, llaços... Marxes sobre una ratlla dibuixada al terra.
Sensorials: Encaixos per a la construcció de torres, escales, barres. Distinció de colors orde-
nant les sedes de colors. Endevinar el tipus de material a través del tacte. Aixecar-se quan la
mestra els cridava amb un to de veu més baix. Exercicis amb peces geomètriques sobre la
catifa. Diferenciació d’olors i gustos.
Utilització de l’alfabet mòbil: Constava d’uns cartrons on hi havia dibuixada cada lletra.
L’infant passava el dit per la lletra i alhora el mestre pronunciava el so d’aquesta i un cop esta-
va après es formaven les paraules. Aquests exercicis es realitzaven al damunt d’una catifa.
Exercicis de gramàtica: s’utilitzaven targes en les quals hi havia escrit el nom d’un objecte
que havien de buscar. Es començaven a fer dictats primer utilitzant noms i després formant
frases.
Altres activitats: sortides, excursions a indrets propers o a la concentració de les escoles
Montessori al Poble Espanyol. Extraescolarment es donaven classes de música.
- Extret del treball de Teresa LLORENS i Rosa MANSILLA. Educació primària catalana,
Vilanova i la Geltrú, 1900-1938. Inèdit. 1989.

16 En el mes d’octubre de 1933 els escolapis van haver d’abandonar l’edifici que ocupaven
des de 1879 obligats per l’Ajuntament de Vilanova, de majoria republicana, per posar l’edifi-
ci a la disposició de l’Estat per establir-hi un centre públic de batxillerat públic i laic i que va
funcionar durant els anys 1933 i 1939. L’Institut era mixt i això significava que les noies
podien cursar per primera vegada el batxillerat, i que va afavorir l’entrada de fills i filles de
famílies que no havien gaudit de la tradició de continuar els estudis i arribar al segon ensen-
yament. Tanmateix, les classes més treballadores tenien encara moltes dificultats per acce-
dir-hi, perquè estudiar significava no treballar i moltes famílies no s’ho podien permetre.
Traslladaren l’ensenyament privat a la casa núm. 62 del carrer de Sant Gervasi. Per al batxi-
llerat, reberen el suport d’algunes famílies locals per a l’establiment d’un centre que es va
anomenar Mútua Escolar Manuel de Cabanyes i que s’instal·là al núm. 36 del carrer Major.
- VIRELLA I BLODA, Albert. Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la
fundació de l’Escola Pia. Institut d’Estudis Penedesencs, 2001.

17 Una bona mostra d’aquest interès va ser el material escolar que es va utilitzar a l’escola
republicana. En els diferents inventaris apareixen materials didàctics corresponents a mèto-
des diferents (Montessori, Freinet). Fet que reflecteix l’interès no uniformitzador que es donà
a Catalunya durant aquest període. La impremta Freinet, els cartrons amb lletres de paper de
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vidre del sistema Montessori, eren exemples de material que s’utilitzava en una escola gra-
duada de Vilanova. D’aquest fet se’n dedueix també un ensenyament molt actiu, a causa de
la gran quantitat de material destinat a manualitats i tallers. El mètode Freinet va tenir molta
difusió en el període 1930-1933. En altres llistats de material també s’observa  aquesta
voluntat de treballar amb les mans, ja que s’utilitzaven materials com ara eines per treballar
la fusta i els metalls, un torn, serres de marqueteria... En tots els llistat s’esmenta la col·lec-
ció de llibres que componen la Biblioteca Escolar, fet representatiu de la voluntat de difon-
dre i conservar la cultura, apropant-la amb la lectura.

18 Però l’exili dels mestres catalans no va ser unidireccional, sinó que va continuar i després
de França, ocupada pels nazis, el destí va ser Amèrica o altres països europeus. Tanmateix, on
van rebre una millor acolllida va ser a Mèxic, però l’URSS, Xile, la resistència francesa, els
camps de concentració alemanys o Veneçuela també es van convertir en altres dels destins
dels exiliats catalans, en general.

19 L’Escola Industrial va continuar funcionant, tot i les dificultats dels primers anys. L’edifici
Samà havia funcionat com a Institut però també com a caserna de la Guàrdia Civil i com a
serveis d’emergència sanitària de rereguarda.

20 Havia estudiat magisteri a Anglaterra. Totes les assignatures les havia de respondre evi-
dentment en anglès, per això hi va anar, devia ser de casa benestant per anar-hi des de Cuba
i en aquella època. Ens havia dit que parlava tots els dialectes anglesos, era la seva "passió".

21 El Colegio España el va impulsar l’any 1941 l’alcalde Eduard Pascual Fábregas, el qual
també n’era el director. Era un centre de batxillerat per a noies regit per la Falange.

22 El 8 de gener de 1941 fou nomenat alcalde Eduard Pascual Fàbregas, substituint Santiago
Díaz Moyano, comandant de Cavalleria retirat. Eduard Pascual era metge, carlí, i pocs mesos
abans de prendre possessió de l’alcaldia havia estat nomenat jefe de la Falange. Tot el poder
recaigué en la seva persona, fet que va donar lloc a un comportament autoritari i sovint arbi-
trari, que fou cessat fulminantment el 18 de juny de 1943.
- PUIG ROVIRA, F. X. Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2003.

23 Palestra era una organització de caràcter educatiu i patriòtic creada l'any 1930 per l'his-
toriador, etnòleg i polític Josep Maria Batista. Estava inspirada en les associacions gimnàsti-
ques txeques anomenades Sokol. Des del principi, l'entitat volia ser representativa del nacio-
nalisme catalanista més pur, per sobre de les diferents opcions polítiques. Per aquesta raó, els
dirigents de tots els partits polítics catalans van ser fets presidents honoraris de l'entitat.
Batista explicava, en el manifest fundacional, les intencions de l'entitat. Entre 1930 i 1934
Palestra va organitzar campaments on es realitzaven diverses activitats esportives i culturals
destinades a estudiar Catalunya i els Països Catalans. Es pronunciaven conferències i s'impar-
tien cursos sobre literatura, art, llengua, història i geografia. Però la intenció apolítica de l'i-
nici, de seguida es va anar radicalitzant. Palestra va prendre un caire feixista. El 1934 Palestra
es va convertir en el Club David. Amb aquesta maniobra de camuflatge, Palestra va deixar de
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ser una organització de caràcter públic. El projecte pancatalanista inicial va quedar diluït pel
nacionalisme radical.

24 A l’acadèmia estudiàvem una enciclopèdia de cultura general, on hi havia història
d’Espanya, aritmètica, gramàtica i altres matèries, com ara teneduria de llibres, càlcul mer-
cantil, taquigrafia, mecanografia i francès. Als disset anys em vaig examinar a Barcelona per
treure’m els títols de càlcul mercantil, taquigrafia i mecanografia. L’ensenyament en aques-
ta acadèmia era bo i als alumnes que hi vam estudiar ens va quedar un bon record.
Fragment extret del testimoni de Teresa Quintas.

25 Marta Mata volia una escola pública, laica, participativa i de valors. Desitjava una escola
que tingués unes finestres i unes  portes obertes perquè el professorat, l’alumnat i la socie-
tat en general poguessin circular lliurement. Creia que una escola tancada en sí mateixa mai
podria viure i educar en valors tan importants com el del civisme, la solidaritat i el compro-
mís. Pedagoga i autora de llibres d’exercicis de didàctica de la lectura i de l’escriptura i de
contes infantils, va ser la fundadora del moviment de renovació pedagògica Rosa Sensat.
També va fundar, junt a altres mestres, l’Escola de Mestres Rosa Sensat, pionera en la forma-
ció activa dels mestres.

26 El nom de l’escola ve d’un fet històric. Quan Jaume I va conquerir Mallorca bufava un vent
lleuger, que va fer que l’embarcació arribés a una cala anomenada Llebetx. Llibre dels fets.
Jaume I. L’origen de l’escola prové de la tasca portada a terme per la Francesca Cabrisses, la
qual en un primer moment no sabia quin nom posar-li, però sí que tenia clar que havia de
ser un nom relacionat amb el mar, un dels símbols de la nostra ciutat. Després de molt pen-
sar-hi va ser el nom de Llebetx el que es va acabar d’escollir, i l’any 1968 el moment de la
seva fundació.

27 L’Educació General Bàsica (EGB) es va començar a aplicar a Espanya l’any 1970.
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