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En Josep Vicente, alcalde de la ciutat, i l h g e l  J i m é n ~  autor del 
llibre, em demanen un breu pdleg a aquest segon volum de la col.leccid 
d'Estudis Cuixolencs. ia llarga amistat amb fots dos fa que imptídica- 
ment accepti d'escriure unes mtlles de p6rtic. 

Sovint els prolbguistes es dediquen a cantar les exce1.12ncies del llibre 
que encapcalen i a explicar les grandeses de I'autor. Jo no ho fa&. EI 
bon criteri del lector sobri valorar a bastament aquesta obra que no vol 
ser una histdria exhaustiva sobre I'ensenyament a St. Feliu de Cu;xols, 
sinó una aproximocid i com a tal s'ha de valomr. Permeteu-me, perd, 
dir que Ifingel ha aconseguit que em llegís el text íntegmment i d'una 
solo tirada. El vaig llegir sencer en un sol dia i m'ha agradat pel que diu 
i per com ho diu. 

ia seva lectum m'ha fet evocar un moment de la meva vida que re- 
cordo amb especial interPs. Quan estudiava Pedagogia al Col.1egi Uni- 
versitari de Girona, vaig tenir la fortuna de tenir Josep W a c h  de pro- 
fessor. Pollach estimava de manem especial els mestres públics gironins 
i, a classe, aprofitava totes les oportunitats per parlar-nos-en i per 
informar-nos d 'actes que tinguessin a veure amb el magisterigironL Pom 
dies abans de les vacances de Nadal ens va parlar d'una exposició que 
es preparava a St. Feliu de Curjrols sobre llibres escolars. 

Aprofitant la visita a uns amics ganxons durant les festes de Nadal 
vaig veure I'exposicid. Jo sdc un dels 1170 visitants! Encara guardo a 
casa el catileg de la visita, impds en cartolina verda en el qual s'explica 
breument l'evolució del llibre escolar catali. ia cronologia que hi ha, 
és un fidel exponent de la minuciositat i meticulositat de Jordi Verrié a 
I'hom de prepamr catilegs, opuscles i exposicions. 



Si ara explico aquesta viv2ncia és perque crec que aquella visita va 
enfortir la meva intenció -aleshores encara era estudiant- de dedicar- 
me a treballar en el camp de la histdria de I'educació a casa nostra. Qui 
m'ho havia de dir que al cap d'uns anys estaria escrivint unes mtlles per 
encapcalar un llibre sobre I'ensenyament a St. Feliu de Guixols! 

A part d'aquesta vivt?nciapersonal. la lectum del llibre de l h g e l  ~ i -  
ménez m'ha reafirmat en la necessitat d'estudis locals monogrcifics. D'es- 
tudis locals bons, fets amb dignitat. En la mesura que tinguem molts tre- 
balls com aquest ens sen? possible conPixer i confirmar aspectes generals 
de la nostra histdria i, tomb4 conkixer alguns aspectes particulars. Així 
doncs, per exemple, I'obra de Jiménez e m  permet confirmar; una vega- 
da m& les dificultats de I 'escola pública per esdevenir una escola de qua- 
litat, una escola digna. Tambcf permet de reafirmar-nos en el convenci- 
ment de la bestiesa que va ser una guerra incivil de tres anys. 

Ipermet conPixer qut? va ser I'escola Horaciana i endevinar darrera 
d 'aquest projecte un grup de ciutadans ganxons preocupatsper una edu- 
cació diferent, més activa, millo~ TambP permet de preguntar-nos quP 
hauria fet el mestre Mas si haguPspogut desenvolupar totes les seves qua- 
litats pedagbgiques en una situació politica més favorable, etc. 

Aquesta afirmacid la de la necessitat d'estudis monogrdfics com el 
que teniu a les mans, s'ha de completar amb una altra: la necessitat de 
bons arxius locals i comarcals, i d'arxivers que fomentin aquest -i 
d'altm- tipus d'invesiigacions. q/ortunadament en aquest sentit els da- 
rrers anys s'ha fet un pas endavant molt notable. Els meus alumnes d'His- 
thria de I'Educació en poden donar testimoni. Sempre han trobat els ar- 
xius oberts i arxivers que els han ajudat i els han fomentat I'qfany de 
treball i d'estima per la nostra documentació més propem. Apmflto aques- 
tes ratlles per agrair-10s públicament, a tots ells, les aportacions -directes 
i. indirectes- al coneixement de la nostra histdria educativa i escolar. 

Un poble sense memdria s un poble inculte,deia no fa pas massa 
dies Octavi Fullat tot insistint en la necessitat que els estudiants de Ma- 
gisteri i els de CiPncies de I'Educació estudiessin Histbria de I'Educació. 
No cal dir que comparteixo plenament aquesta qfirmació de Fullat. li% 
m& estic plenament convencut que si volem que hi hagi bons mestres 
i bons educadors, cal que els estudiants coneguin la nostra realitat mcfs 
prdxima. 

Que en treurem que els estudiants coneguin, per exemple, quh pensa- 
va Quintil.lih sobre I'educació dels infants, o el que va escriure Vives so- 
bre I'educació de les noies si no coneixien quP va passar a casa nostra 



-en general- i al nostre poble, a la nostra vila -en concret- durant 
/'$poca fmnqukte posem per cas? Com podem fer un ensenyament arrelat 
al medi -una de lesgrans reivindicacions de l'ensenyamentprogmsista- 
si desconeixen els fets educatius mds recents i propers a la nostra vida? 

I que consti que amb aixb no vull desmerPixer /'estudi de Quintil.liir, 
Vives i tants d'altres! Crec que s'ha de fer un estudi global. Cal conPi- 
xer els grans educadors, les grans aportacions educatives fetes al llarg 
dels temps, i -al mateix temps- coneixer la nostra realitat. 

Ara és un bon moment per fer aportacions monogrifiques en aquest 
sentit. Aquests anys sdn anys d'aniversaris (i els aniversaris sempre sdn 
una bona excusa). S'estci complint mitja centúria de I'obm educativa de 
la República i de la Genemlitat republicana que, juntament amb els ajun- 
taments renovadors, tant varen treballar per transformar el país a tmvds 
de /'escola. I PS un bon moment per recordar-ho i donar-ho a conPixer 
a tots aquells que una histbria parcial ens ho havia amagat. 

Ens falten rnds monografies com la que teniu a les mans. Ben fetes, 
entenedores, que ens fan conPkr --amb tota lasevagrandesa i miseria- 
la nostra realitat escolar. I faig aquesta qfirmacid interessadament, com 
a professor d'Hist6ria de ['Educació. Encara queden llacunes que cal anar 
omplint. Estic segur que treballs com aquesta Aproximaci6 sdn un bon 
estímul per als actuals i per als futurs estudiants universitaris. 

I no només per als estudiants! Tota persona interessada per conPiwer 
el seu poble, per coneixer la seva histbria més recent necessita de mono- 
grafies com aquesta. Els que ja sdn ciutadans amb tots els drets i obliga- 
cions, i els que a les escoles s'estan preparant per ser-ha han de llegir 
amb esperit crític aquestes histbries locals. Aquest 4s un dels camins que 
tenim, tots plegats, per coneixer i estimar els nostres pobles i per 
transformar-10s. evitant errors passats. 

Aquesta ds una de les moltes reflexions que m'ha suggerit la lectura 
del llibre de ldngel Jimdnez. Un llibre, per altra banda, gens askptic. 
L'autor, amb els comentaris que va fent, pren partit decididament per 
una escola pública digna, de qualitat. Una escola que, tot i reconeixer 
les passes endavant que s'han fet, encara som lluny d'aconseguir 
plenament. 



Amb motiu del cinquantenari dels Estudis Nous o Grup Escolar 
-avui escola publica GAZIEL-, crec que pot tenir interlrs donar a co- 
ntixer a grans trets la trajectbria histbrica de I'ensenyament a la nostra 
ciutat. Una histbria que, d'altra banda, s'articula a I'entorn dels Estudis 
Nous. 

Es tracta, doncs, d'una aproximaci6 al tema de I'ensenyament a Sant 
Feliu de Guixols, no d'un estudi exhaustiu. 

A.- L'ENSENYAMENT DEL SEGLE XVIII 

En general hom pot dir que el divuit* va ser un excel.lent segle per 
a Sant Feliu de Guixols, malgrat els seus migrats inicis. Augmenta la po- 
blaci6: dels 1.600 habitants de comenpment de segle es passl als 5.090 
de 1787. La pesca, la confecci6 d'ormeigs, ['activitat a les drassanes, la 
sala6 de I'anxova, I'aventura d'Amtrica, la manufactura del suro, etc. fe- 
ren acréixer la vida material de la poblaci6. 

Al mateix temps, perb, i al llarg de tot el segle, s'an8 prenent cons- 
ciencia de la necessitat de la instrucci6. Es pretenia que I'ensenyament 
arribés a tots els vei'ns de la vila, car era bo -i sobretot útil, econbmica- 
ment rendible- que la ~il.lustmció~ s'extengués per totes les capes del 
teixit social ganx6. 

Una cosa es fa evident remenant la documentaci6 de ¡'*poca: I'afany 
de la Universitat per millorar les condicions de I'ensenyanqa de minyons 
a la nostra vila. 

Itlnmateix, aixb que acabo de dir es contradiu totalment amb el que 
escrivi el celebre Francisco de Zamora en el seu ctDiario de 10s viajes he- 
chos en Catalunya* (1785-1790); que a Sant Feliu aNo hay maestro de 
primems letras, y así no hay patron que sepa escribim "'. I amb el que 
Sala anota a les seves ctMemoriasx que el Municipi tenia amagisterio 
pam la ensenyanza de primeras letms y dolado pam /os maestros desde 
Ii9Os". 

(I) Editorial Curial. Barcelona 1973. p.379. 
(2) FRANCISCO Y MARIA J O S ~  SALA. Memorias hist6ricas ... de Sant Feliu de Guixols, 

<Estudir sobre remes del Boix Emporddr, num.4 (1985). 



La sorprenent negació de Zamora i I'assweració de Sala almenys s'han 
de precisar, matisar, perque ficilment podrien induir a error més d'un 
possible lector. 

Des de comencament de segle i fins a les seves darreries hom troba 
documentació diversa que fa referencia a 1'exen:ici públic i privat de mestres 
de minyons. 

Així, I'any 1724 la Universitat pagi cinquanta lliures barcelonines al 
asenyor Pew de Capmany clergue i Mestre de Minyons. .. per haver en- 
senyat en /o present any als minyons gramcitica, llegir i escriure>>. 

Mts encara, el Consistori guixolenc de 1772 protesti davant les auto- 
ritats corresponents perqut una vila de mil veyns i urealengan amb molts 
alumnes -perque s'hi sumaven els que venien de la Vall d'Aro- nomes 
tenia un sol mestre públic de primeres lletres amb obligació d'ensenyar 
gramitica, aritmetica i doctrina cristiana. Sant Feliu -deien els jurats- 
almenys necessitava dos mestres i la Universitat que ells representaven 
comptava amb el pressupost de cent lliures anuals per a sosteniment d'un 
altre mestre. 

Quatre anys mes tard s'insistia <<pam tanta Puericia sin educacidn 
de dondeproviene la poca industria, incivilidad y malas costumbres. La 
decadencia de esta Vila d sus vecinos es evidente y clara, aunque se haya 
multiplicado de vecinos o moradoresP. 

Finalment, el 1790 -]'any que Zamora visita Sant Feliu i que Sala 
assenyala com a primera data de I'existencia de mestre public- la Uni- 
versitat aconsegui el reconeixement estatal que des de feia molts anys pre- 
tenia. I el 1799 eren 120 els alumnes de I'escola pública. 

D'altra banda, no solament hi havia mestres <<del comúv, sinó que 
ja d'alguna manera es produ'iren les primeres tensions entre I'ensenya- 
ment públic i el privat. 

En efecte, el 1774 el mestre Cosme Feliu es lamenta que el reverent 
Saballs ensenyes privadament gramatica, llegir i escriure. I quatre anys 
despres, el mestre d'escola Gerald Arnall tambC denuncih als regidors 
de la Universitat aelpernicioso abuso de algunos que admiten nifios pa- 
m enseiiac como son los Rdos. Gem'nimo y Antonio Andreu y Abrich, 
Juan Saballs, Juan Vicens, Joseph Rovira y Joachin Benedicta y el boti- 
cario Jayme Civils. .., o por mejor van aquellos sus estudios de rincdn 
augmentando en nitios, y disminuyendose el pública>>. 

(3) AHMSFG, Sec.XV. núm. I 



Dibuix de les Cases Consistorials del s. XVIII, que es conserva a I'AHMSFG. 

Aquests mestres privats ho feien cobrant i sense mttode. I si el mes- 
tre del comli castigava els alumnes, aquests marxaven als privats; per la 
qual cosa el mestre Arnall s'hi mirava molt abans de reprendre un minyo 
u b s  refridos estudios (privats) son al igual muy perjudiciales, porque 
dejando aparte que desaniman al Suplicante son motivo que no puede 
reprehender como y mas castigar a sus Discipulos aunque 10 exija la ne- 
cesidad, porque de 10 contrario se van de la Escuela, y acogen a una de 
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las citadas. Igualmente 10 son porque como en aquellas no se les ense- 
fiun 10s rudimentos de las primems l e tm  con el m6todo que correspon- 
de, es de ahi que /os que petenden seguir la carrera de 10s estudios no 
pueden empezar la gramatica en la debida edadP.  

A mes, consta que també els monjos benedictins tenien cura de la 
docencia, dedicant-se als estudis primaris i posterion, així com als co- 
neixements geografies i de navegaci6. 

Per tant, a Sant Feliu durant el segle XVIII coexistí I'ensenyament 
ptiblic i el privat. I sembla que sense aquesta tradici6 docent a les nos- 
tres contrades no hauria estat possible la figura de mossen Baldiri Rei- 
xac; ni la preparaci6 dels guixolencs que es matricularen a 1'Escola de 
Pilots dXrenys de Mar i a I'Escola Nautica de Barcelona. 

Amb aquesta constataci6 o connotacions no pretenc ara fer anar el 
pendul a I'altre extrem de I'afirmaci6 -un xic hiperbolica, exagerada- 
de Zamora, perque ben segur que la taxa d'analfabetisme entre guixo- 
lencs seria alta, i que les condicions de I'ensenyament no eren, ni molt 
menys, les bptimes. Per6 precisament per aixh la Universitat lluitava. 

Certament, fins el 1790 no hi hagué fundació de ccmaestria, sino que 
el comun ha cuidado siempre de poner maestrow"'. 

B.- L'ENSENYAMENT PRIMARI DEL S. XIX 

ia prosperitat que Sant Feliu havia conegut a I'anterior segle notin- 
gué continui'tat en el dinou. ia guerra del frances, el desfacament co- 
mercial ..., és a dir, la crisi de les activitats dominants fins aleshores pro- 
vocli una forta emigraci6 a Arnerica. 
Des de I'bptica política i intel.lectual o ideolbgica el nostre segle XIX 

fou molt complex. Ací, s'implantA el progressisme, que politicament es 
tradui en el republicanisme federal i anticlerical. Perb el ccproteccionis- 
men esdevingué el lema de la classe dirigent, davant un proletariat cons- 
cient i apolític de finals de segle. 

A comencament de segle no milloraren pas les condicions materials 
de l'ensenyament elemental. Continuava funcionant I'única escola sos- 
tinguda pel municipi. 

(4) AHMSFC. S&XV, n6m. I 
( 5 )  AHMSFC, Sec.XV, n6m. 1 
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Els alumnes havien d'assistir als oficis conventuals on escoltaven la 
doctrina cristiana que els monjos els llegien des de la trona, i que a par- 
tir dels cinc anys havien de saber de membris"'. 

L'horari d'estiu era de 7 del mati a dos quarts de 10. I de dos quarts 
de 3 a 5 de la tarda. 

Abans de la Llei General d'Instrucci6 Pública que promulga Moya- 
no (1857) es pot dir, doncs, que les coses no canviaren substancialment. 
restat se'n desentenia de la qüestió i els diferents consistoris guixolencs, 
mancats de mitjans econbmics, poca cosa podien fer. En semblants cir- 
cumsthncies, els alumnes cepudientes,, havien de pagar un tant, mentre 
que els oficialment pobres hi podien anar graturtarnent. 

El Diari de Barcelona del 2 de juliol de 1805 portava aquest anunci: 
ccEl Maestro Real de primems letms, o el que este inmediato a recibir 
el titula y quiem obtener el primer Magisteri0 de ellas, de la villa de 
Sant Feliu de Guiuols, obispado de Gerona, dotada en 200 libms barce- 
lonesa~ anuales sobre 10s Pmpios y Arbitrios de su Comun, y el lucro 
de considembles mensualidades, con obligación de ensefiar gmtis a 10s 
hoos de 10s pobres desolemnidad, y en espaiiol, acuda a dicha villa para 
hacer su oposición, y ser examinado de leer. escribir. aritmética y Doc- 
trina cristiana; pues se conferim por el magnfico Ayuntamiento a plu- 
mlidad de votos al más digna en la tarde del 16 del corriente Julio por 
tres aiios, con reserva de conceder pmmga*. 

Interessant avis, aquest del Diari de Barcelona. 'hmnateix, hem vist 
que algunes proves -aritmttica- els opositors les feien en catalh. 

El 1834 I'escola municipal acollia 120 alumnes i el mestre era el senyor 
Pere Figueras amb un ajudant. 

Josep Andreu, Josep Oliva i Carles Albert exercien com a mestres 
privats. Hi havia dues escoles privades de nenes -Nostra Senyora dels 
Dolors i del Sagrat Cor de Maria, fundades per religioses el 1815 i 1830 
respectivament(". 

D'altra banda, mossen Josep Casellas, tambe de forma privada, en- 
senyava gramitica llatina i espanyola'". 

En temps de I'alcalde Estanislau Sánchez i Puy, pel juliol de 1833, 
I'escola privada del mestre Josep Andreu i Feliu ecprofesor de educación 

(6) JOSEP M! M A R Q e S  I JOSEP M! CERVERA. Nota sobre un catecisme del s. XVIII, 
de Sant Rliu de Guixols. uEsludis sobre eis temes del Baix Emponlb, nÚrn.4 (1985). 

(1) El 1816 Maria Ribot, Maria Geli. Maria Rigau. Teresa Anglada i Antbnia Senti rehren 
I'autoritzaci6 del bisbe 

( 8 )  AHMSFG, Sec X núm.30. 
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deprimera clase~ participa amb els seus 67 alumnes - de 1 a 16 anys!- 
en la solemne celebraci6 de la Jura de aDoila Maria Isabel Luisa de 
Borbdnn: 

a2. A su regreso, y colocados en el Toblado de la Plaza Real, como 
el primer dia, premiamn á 10s doce disc@ulos de la escuela de primera 
clase del profesor Don José Andreu y Feliu, que hayan dado mas prue- 
bus de aplicacion en 10s certámenespúblicos. que por disposicion, y bajo 
la presidencia de la ilustre Junta de inspeccion cuatro primeros sobresa- 
lientes en Doctrina cristiana, Urbanidad, Ortologia, Caligmfio. Histo- 
ria Sagrada, Gramútica y Ortogmfa castellana, Aritm4tica geneml apli- 
cada á usos mercantiles P Historia de Espaila, con una medalla de oro 
cada uno: á 10s cuatro segundos, idem, una de plata con corona de oro; 
y á 10s cuafro tercems con una de plata, que Ilevarán la inscripcion: á 
la aplicacion y al talento; las que les serán colocadas en el pecho por 
el seilor Presidente, entregándoles al mismo tiempo un documento en 
que se acredite la procedencia del indicado premio. 

3. A las 6 de la tarde habd árbol de cucaria, premiondo á 10s niilos 
vencedores. 

4. Seguidamente se pasará upresenciar un simulacre de combate na- 
val, funcion tan propia del canicfer de 10s marinos de esta Vecindad, por 
recordarles 10s distinguidos servicios que prestaron sus mayores a la 
P~triaw'~'. 

Lescola elemental del 1845 -on tambC s'hi donava alguna materia 
de la superior- la dirigia el mestre titulat Llorens Tranque, ajudat de 
Narcís Albert. Les dues privades, la superior amb 98 alumnes la portava 
Ramon Pi, i I'elemental amb 54 alumnes Pere Felix Gili. 

Segons Madoz, en números globals, en aquella epoca la poblaci6 es- 
colar es dividia aixi: 200 alumnes anaven a I'escola pública-municipal, 
i 300 a les privades"'). 

2. L'EDIFICI: DE L'EX-CONVENT A LA CASA DE LA VILA. 

Tan bon punt sihaguC acomplert I'exclaustraci6 de la comunitat be- 
nedictina amb la corresponent incautaci6 de les swes pertinences per part 
de I'Estat, ]'Ajuntament expressa el seu mes viu inte*s per utilitzar al- 
guna de les dependencies de I'exconvent on allotjar-hi les escoles muni- 

(9) AHMSFG, Sec. XXIX, nim. 3. 
(10) MADOZ Didcionario geogr;lficoutadistico-hist6rica..r p.601. 



Esglfria parroquial, abans de les reformes, i par1 de I'exconvenr que s'uriiirzd per insfal.lar-hi 
la escoles municinals. 

cipals. Els motius al.ludits eren, en aquelles circumstincies, la capacitat, 
la ventilació i situació amb que comptaven. 

Efectivament, el 1841 --dos anys abans que I'Estat cedís I'ex-monestir 
a la vila- es féu la inauguració solemne de l'escola superior elemental, 
dirigida aleshores pel mestre Ramon Pi, alla on havia estat el graner del 
monestiru". 

Pocs anys després -1844,  I'alcalde Rafael Patxot manifestava que 
el local on Kavien instal.lat I'escola pública presentava molts d'inconve- 
nients: sufocació dels arcs que aguantaven el sostre, la seva entrada - 
qualificada d'indecent- i que a I'hivern hi feia molta fred ucircunstan- 
cia que hace tolemr del profesor el que 10s alumnos tengan cubierta la 
cabeza, cosa impropia de todo establecimiento de enseiianza~. 

Atesos tots aquests contratemps, l'alcalde proposa que les escoles s'ins- 

(11) JOAN TORREM 1 FABREGAS. Cessi6 de I'exsonvent a la vila (1843) #ANCORA#, 
27-X1-1986. SALA. o r  n? 256. 
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tal.lessin en un altre estatge del mateix edifici, perque era mis elegant, 
espaios, ventilat i il.luminat, i que en altre temps havia estat capella de 
la congregacio del Dolors. 

El 1857, perb, el mateix alcalde Patxot comen$ a plantejar la possi- 
bilitat i conveniencia de traslladar les escoles municipals de nois i noies 
a les cases consistorials, fent-hi les obres que calguessin d'acord amb els 
pllnols fets per I'arquitecte titular de la ciutat de Girona Martí Sureda 
i aprovats per I'acadtmia de Belles Arts de Barcelona. Ara les raons ex- 
posades eren ben contraries a les dels anys quaranta. És a dir, que les 
escoles públiques, a I'ex-convent, estaven situades en un lloc absoluta- 
ment inadequat, fora de vila, a I'extrem menys concorregut i poblat de 
la localitat, la qual cosa presentava un greu inconvenient per als pares, 
que sovint per aixb mateix no enviaven llurs fills a I'escola, sobretot les 
nenes. 

Part del pressupost de les esmentades obres es podria cobrir -deien- 
amb la venda del pati -acuyo terrena es inproductivon- que hi havia 
darrere de I'Ajuntament i que donava al Passeig"". 

Malgrat que I'Ajuntament aprova per unanimitat aquell bell projecte 
i que inicia el respectiu expedient, aquest no passa de ser aixb, un simple 
projecte que no arriba a materialitzar-se. 

Tanmateix, el propbsit de traslladar les escoles a la casa de la vila 
continua present en la política local. 

No sé quina fou la causa -potser la susdita manca de condicions 
dels locals del convent-, el fet és que el I859 el mestre Lloren$ Tranque 
i els seus ajudants marxaren ccquedando abandonada la escuela delco- 
mún, establecida en el edifico que fue del monasteriod"). 

Mentrestant, el mateix any de tan estrany abandó, I'Ajuntament co- 
m e n ~ &  d'acondiciar el pati adjunt a la casa Consistorial de manera que, 
mis tard, es poguessin continuar les obres de la nova escola, com així 
succeí el 1862 amb I'alcalde Sebastiil Andreu. 

D'altra banda, I'inspector d'lnstrucci6 Pliblica insistí de nou en la 
necessitat de traslladar I'Ajuntament les escoles, sobretot I'aula de les 
noies, atbs el nombre de matriculades i les seves condicions materials, 
pero la situacio econbmica de la poblacio no era molt puixant aleshores. 
Va ser necessari que el guixolenc Salvador Vidal i Civil, resident a Val- 
paraíso (Xile), donés a I'Ajuntament cent unces d'or a fi que poguessin 

(12) M.A.. 1856-58. 
(13) SALA, oc,  nP 351. 
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Edifici de les escoles al Pdsseig a les darreries del segle passal, abans de reformar la casa 
Llagostera. 

continuar les obres de la nova escola. Altres tambk de forma anbnima, 
feren donacions. 

Aixi el 1864 I'escola pública de nenes ja pogué traslladar-se a la planta 
baixa de la casa de la vila. 

Els parvuls, després d'haver-10s allotjat provisionalment al carrer C a p  
many, a les darreries de 1879 ho feren al primer pis del nou edifici amb 
capacitat per a 300 alumnes de phrvuls! Constava de dues aules annexes, 
una sala d'escriure i dues més d'esbarjo, lavabos i rebedor. 

Finalment, el 1880, un cop acabades les obres del segon pis, s'ins- 
tal.18 al local de I'Ajuntament I'escola elemental de nois"". 

No cal dubtar-ne, la tenacitat de I'alcalde Patxot féu possible la cons- 
trucci6 de les noves escoles municipals a la casa de la vila, tot i que es 
triga deu lustres per acabar-les. 

3. VICISSITUDS MES IMPORTANTS A LA SEGONA MEITAT DE 
SEGLE. 

A la segona meitat de segle, la vila es trobava en una etapa de redre- 
cament econbmic i demogrific. En efecte, dels 6.434 habitants del 1860 
es passa successivament als 7.773 h. (1877), i 9.966 h. (1897). 

(14) M.A., 18804881. UN Eco Guirolenwn, ndm. 68 i 69. 
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Estudiants de Segon Ensenyament del Col.legi Vidal ambel director P. Garriga i Puig i dos 
pmfesrors. 

I quan els projectes revolucionaris de la burgesia s'apagaven i es do- 
nava pas a la restauraci6 de la monarquia, I'Estat -per all0 de la lliber- 
tat d'ensenyament- lliurl la seva responsabilitat, quant a educaci6, a 
la iniciativa privada, i afavorí així I'ensenyament impartit de les congre- 
gacions religioses. 

D'acord amb aixb, I'any 1864 el consistori que presidia Rafael Patxot 
intentl d'obrir un col.legi regentat per Escolapis, i s'intenta més d'una 
vegada. Pero aixb no va ser possible perquk la congregaci6 no disposava 
de suficients religiosos per poder atendre la gran demanda que tenia. 

Gricies al llegat testamentari d'Antoni Vidal i Calzada es pogue cons- 
tituir a Sant Feliu el ColJegi Vidal (1871-1872)"". 
Aquell benefactor, mort a Marsella, deixa a la seva ccpritria, una renda 
anual de 15.000 francs. D'aquesta quantitat, 7.000 francs s'havien de des- 
tinar al sosteniment de Nuno o dos buenos maestros, a fin de que 10s 
hijos de dicho pueblo puedan ser ensetiados, pariicularmenfe lospobress. 
Rnmateix, amb I'esmentada quantitat, aleshores, no solament es podien 
mantenir dos mestres, sinó tot un centre docent! 

(15) JIOAN 70RREN7 I FABREGAS El Cd&i Vidal ... nErtudbs~bm temLpdeI BoirEm- 
porden, núrn.2 (1983). 
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Les escoles confessionals que s'establiren a Sant Feliu foren: Cor de 
Maria (1865), Carmelites (1880). Divina Pastora (1888) i Germans de la 
Doctrina Cristiana (1891). 

D'acord, tambc!, amb I'esperit secularitzant d'aquest període 
-compartit pel proleteriat i la burgesia federal- a Sant Feliu aparegue- 
ren les primeres escoles laiques. EI 1885 s'inaugud la primera, els pro- 
motors de la qual -Bartomeu Gabarr6, Narcís Duran i ~ a f a e l  Pinyol- 
eren alhora membres de la lbgia maqbnica aGesoria~. 

De fet, els maqons de Sant Feliu -com a grup de poder laic, alterna- 
tiu al religi6s- el 1889 pretenien que alguns dels seus membres ocupes- 
sin carrecs a I'Ajuntament ccon objeto. ..que establercan y tmbajenpam 
elplanteamiento de establecimientos beneficos y establecimientos de en- 
sefianza no solamente pam 10s de menor edad, si que tambih pam la 
clase obrem que tanto de instruccidn desgmciadamente carecen; asico- 
mo tambign el combatir cuanto se proponga que no seu en harmonia 
con 10 que la Institucidn masdnica oconseja, como es el establecer en 
las escuelas de aquellos legados profesores Escolapios d Jesuitas propd- 
sito que hoy anima aquia muchos de nuestros contmrios y que essabi- 
do que tmbajaban con ahinco pam ganar aquellos puestos en particu- 
lar, pam que ocupen 10s del Alcalde y Juez adeptos suyos, puesto que 
estos con el Cura Párroco forman la Junta de dichos legadosd'". 

'iambe I'incipient moviment obrer guixolenc unia I'alliberament de 
la seva classe social a la possibilitat de rebre un ensenyament cientific 
i laic. Deien alamentamos la falta de una ley de instruccidn obligatoria, 
gratuita y laican. De manera que es crearen classes nocturnes per adults 
obrers, a més del gran nombre i diversitat d'activitats culturals que de- 
senvoluparen a través dels seus centres instructius i casinos. 

No cal dir que escoles privades de tota mena continuaren funcionant: 
la laica d'Aleix Sala, la de Sflvia Rementeria ctMaynegm~, la de Joaqui- 
ma Pi, etc; de la mateixa manera que continuaren les tensions escola 
publica / escola privada'"'. 

(16) AHMSFG, Expedient de la ihgia uGcsorirm. 
(17) AHMSFG Sec X, nÚm.37. L'Ermengol Vila i Saglieti, el 1982, parlava d'una mena 

d'ewnyament npnfesional~~ a partir dels tretre anys. a fi que els nois a preparessin per ser 
uns bons tapen. 
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La majoria d'aquestes escoles -la laica inclosa- feien examens pú- 
blics, normalment al teatre Vidal, amb assisttncia de les autoritats lo- 
cals i de públic. Es clar que aquest costum ficilment esdevingué una for- 
ma fictícia d'exhibició memorística, que res o molt poc tenia a veure amb 
el que realment es treballava a classe. 

Per altra part, I'escola pública -com a conseqü2ncia de I'abandb, 
ja ressenyat, en que la deifi ['Estat-, durant aquells anys no millora 
gens pel que fa a la qualitat de I'ensenyament; mentre que quantitativa- 
ment, en nombre d'alumnes, anava en augment. 

El 1871 el mestre Telesfor Izal tenia 44 alumnes, dels quals 18 eren 
pobres, Cs a dir no pagaven; Agustí Viiias 160 (70 pobres), Abdó Mallol 
123 (67 pobres) i Concepci6 Villaespesa en tenia 225 (173 amb mes de 
5 anys i 52 amb menys, i 107 que no pagaven). Per tant, un total de 552 
nois i noies matriculats a I'escola municipal, entre quatre mestres! 'I8' 

Aquests números, per ells sols, expliquen forca bé que el problema 
fonamental de I'escola pública continuava essent la insuficitncia de mestres 
i la manca d'edificis adequats. 

L'altre problema, també greu, de l'escola pública -que s'anava 
perpetuant- era el no reconeixement social del paper del mestre. Cosa 
que es manifestava en els sous de misPria amb qui. havien de malviure. 
D'aqui la sempre injusta discriminació -doble llista a classe!- entre 
alumnes ecpudientem i alumnes cepobresa. 

Aixb Últim podria aclarir una mica -per bé que no justificar-lo- 
el comportament del mestre públic Telesfor Izal. 

Al principi lzal va ser un bon mestre, de moltes qualitats, com ho 
pogué demostrar quan, sota la swa direcció, els alumnes de I'escola pú- 
blica feren un quadre artístic dedicat als homes il.lustres de Sant Feliu 
-que es conserva a 1'Arxiu Municipal-; o quan féu un projecte del port 
amb col.laboració dels seus deixebles. Arran d'aquestes i d'altres activi- 
tats Izal va ser felicitat pel Consistori. Malauradament, aquesta plena 
dedicaci6 a la swa professió docent no va tenir continuitat. Comenqi 
a deixar la classe a carrec d'un alumne, i acabi deixant-la a un substitut 
permanent que rebia la meitat del sou que Izal continuava cobrant del 
municipi. Mentrestant, ell es dedicava a activitats mes lucratives: comp- 
table a can Batet i consignatari de vaixells. 

Aquesta situaci6 fraudulenta i mesquina dura temps, en perjudici de 

(18) AHMSFG, Sec. X, n6m.22. 





Tot amb tot, val a dir que per I'escola municipal havien de passar 
la gran majoria de guixolencs -rics i pobres. 

'ihmbt Gaziel -fill d'un <<perfecte burgess- hi passl, on comenql 
a llegir i escriure i aprengut les quatre regles de I'aritmttica mts elemen- 
tal. I?s que, aleshores, no hi havia llar d'infants ni les escoles regides per 
congregacions religioses se n'ocupaven. D'aquesta manera gairebé tots 
els infants passaven per I'estudi que disposava d'un pati f a b u b ,  del 
passeig. 

D'altra banda, a diferhcia del magistrat Zamora que a finals de se- 
gle XVIIl titllP exageradament d'analfabets els patrons guixolencs, el pa- 
risenc Iyonnet en visitar el 1891 la vila s'impressionl en constatar que 
molts ganxons parlaven francts i alguns alemany@". 

I, finalment, malgrat tot el descrtdit dels mestres públics i malgrat 
totes les limitacions de I'escola pública, hem de destacar aquí amb Josep 
Pallach que uaquest mestre del segle XIX que hem trobat, exercint el 
magisteri amb veritable religiositat, tant a I'escola pública com a certes 
escoles privades, va legar al segle XX en els quadres de l'escola oficial 
cada dia més reformats, una veritable aristocrricia que la gent no 
conekia. ..e 

De vegades, sovint, la documentaci6 escrita ha recollit nom& el com- 
portament soroll6s d'algun mestre expedientat, mentre que el testimoni 
del bon fer -discret i silenci6s- de molts altres mestres no ha romas 
escrit en cap paper i, dissortadament, no ha pogut passar a la histbria. 

Quan el segle passat s'esllanguia i donava pas a I'actual, Valentí Bro- 
sa, Josep Carulla, Francesca Alemany i Pau 'ihrrt eren mestres de I'esco- 
la municipalo3' 

Poca cosa sabem d'ells. El seu pas per l'ensenyament públic fou mo- 
dest possiblement, perb no per aixb va ser menys important ni la seva 
tasca menys fecunda que el pas i la tasca de professors que -per dir-ho 
d'alguna manera- formaren I'aristodcia de I'educaci6 a la nostra ciutat. 

Valguin aquestes humils línies d'homenatge a tots ells. 

(21) JOSEP IGLESIES. Demografia histbrica del Baix Emporria. #XXAsscmblea Inrer- 
comarcal d'Esrudiarosu. 1977. 

(22) JOSEP PALLACH, Els rncstrespliblics i L Morma de I'enrenyamenr o Cololunya, 
Barcelona 1978. 

(23) MA., 1901-1903. 



Salvador Albert, essent embaixador de Belgica, tramet a AgusllCalvn les seves saIuracions 
i la seva fotografia des de Brusel.les. I'any 1932. 

C- ENSENYAMENT DEL SEGLE XX 

Entre aquella aristocracia, el mateix Josep Pallach hi situa Salvador 
Albert i Pey, relacionat amb els orígens del Moviment d'Extenssi6 Uni- 
versitaria. A Sant Feliu se'n constituí la Junta Permanent, de la qual 1'Al- 
bert fou president. I en la junta local de I'esmentat Moviment hi havia 
mestres del col.legi Vidal i de I'escola laica. 

Salvador Albert exercí com a mestre -possiblement sense títol- al 
col.legi Vidal i a I'escola municipal per a l'ensenyament de teneduria - 
clases nocturnes perqut hi poguessin assistir els fills dels obrers. Doni 
classes particulars; impartí confertncies pedagbgiques al ctCentro Ins- 
rructivo Obreron; escrivi el llibre cclnvolucidnn (1908) on exposa algunes 
idees seves sobre I'escola i el mestre..etc. 

L'Albert senti sempre una gran predilecci6 i simpatia per la instruc- 
ci6 pública, no classista. I reconeixia, per prbpia experikncia, que per 



ensenyar no era suficient c a b e m  moltes coses sinó que sobretot calia 
ccsaber ensenyarno4'. 

Perb I'Albert no fou l'unic, ja abans -al col.legi Vidal- es destacl 
com gran pedagog Pere Garriga i Puig, que deixa I'empremta del seu bon 
sentit educatiu en deixebles com Joan Esteva, els germans Bohigues, 
etc.(2s). 

Els 11.333 habitants que Sant Feliu tenia el 1900, pdcticament es man- 
tingueren els deu primers anys. En efecte, el 1910 la ciutat conservava 
encara la seva primacia comarcal quant a poblaci6, amb 11.327 habitants. 
Xifra que s'estabi1itz.A i a poc a poc davaIIP: 10.013 h. (1920), 9.082 (1930) 
i 7.583 (1940). 

Aquest estancament i decreixement demogrific reflectia la crisi eco- 
nbmica i social, que s'accentui durant i després de la Primera Guerra 
Europea. 

En comencar el segle XX I'Estat aconseguí el control de I'escola pú- 
blica, quan el seu problema fonamental continuava essent la manca d'edi- 
ficis adequats i la deficient remuneració del mestre. L'Estat se'n féu ca- 
rrec de pagar -malament- els mestres i es reforca el seu control sobre 
I'ensenyament privat. 

La reforma educativa de Romanones (1901) consistí a: 
- establir I'obligatorietat escolar fins als 13 anys. 
- exigir títol als mestres, que seria lliurat pel Magisteri. 
- organitzar les juntes provincials i locals d'ensenyament primari. 

A Catalunya es forma l'Associaci6 Protectora de I'Ensenyanca Cata- 
lana que, a partir de 1914, prengué molta importAncia i de la qual se'n 
farien socis molts guixolencs. La seva finalitat era fer possible I'escola 
catalana, ajudar-la i protegir-la, i també dignificar el llibre escolar. 

D'altra banda, la Mancomunitat potencia la formació dels mestres 
i I'ensenyament preescolar, en uns moments que augmentaven i es dona- 
ven a coneixer diverses experitncies renovadores que es centraven en les 
escoles modernes inspirades en la de Ferrer i Gulrdia o en I'escola Ho- 
raciana de Pau Vila, entre altres. 

Pau Vila, d'una manera gairebé intui'tiva, volia una escola sense de- 
sigualtats econbmiques, sense el sentit competitiu dels premis i clstigs 

(24) uiu Informacidnn, 5-1-1905. 
(25) JOAN TORRENT, O.C. 



i en que els infants -en regim de coeducaci6- hi participessin activa- 
ment i aprenguessin d'una forma agradable; aixi ho expressava el lema 
escollit  ensenyar deleitantn. coneguda frase d'Horaci. 

Tenim noticia que a comencaments de segle també a la nostra ciutat 
prosseguien les experiencies renovadores, almenys en una escola que suc- 
cessivament s'anomeni n i a  Verdadn, a ia  Escuela Moderna,, c c i a  luz 
del Pmgreson i, finalment, ctl'Escola Homcianan que es funda I'any 1907. 

Sigui com sigui, sabem del cert que I'escola laica del carrer d'Algavi- 
ra -esdevinguda Horaciana-, s'inspirava en l'experibncia de Pau Vila, 
qui, el juliol d'aquell mateix any, vingué a Sant Feliu a donar una confe- 
rencia a la Sala Vidal sobre I'Escola Horaciana i el sentiment de cultura 
a I'Empordh. Paral.lelament es constituí la Instituci6 Horaciana de Cul- 
tura que seria gestionada per una junta, que representaria un Patronat. 

Aquella escola que, al principi, dirigí el professor Antoni Sabater Mur 
fomenta I'intercanvi escolar amb companys de Barcelona i, més tard, de 
Salt, amb tota la riquesa didactica que I'experiencia comporta. A més, 
el sistema d'estimular els alumnes a base de premis i chstigs va ser abo- 
lit, i també I'aprenentatge simplement memoristic. 

Per aquella escola passaren professionals de I'ensenyament famosos: 
els Casasola -mestre racionalista, excol.laborador de Ferrer i Guardia-, 
Antbnia Maymon, Miquel Campuzano, etc. 

e s  clar que no tots els centres escolars guixolencs seguiren els camins 
de la renovació pedagbgica intentats inicialment per I'escola Horaciana. 
Ni molt menys. L'ensenyament, a la majoria d'ells, ccencam no havia sortit 
de tot aquellsistema antic basat en I'eficacia directa dels estimulantspurs, 
que eren el clatellot i la palmeta. El lema secular de la pedagogia infantil 
seguia sent: aia letra, con sangre entmn'26'. 

El CoLlegi Vidal s'havia fet carrec de tres nivells -pirvuls, elemen- 
tal i superior-, d'una classe d'idiomes i d'una altra de comerc L'Antoni 
~ n g e l ,  Joan Esteva, Lluis Boschdemont, Josep Granolleras i Julii Bohi- 
gas n'eren els professors. 

El col.legi fku públic el 1905 el reglament -que els pares havien de 
signar- i que reflectia el rigor i I'ordre amb que volia treballar. 

En aquella epoca I'establiment assoli un gran prestigi, com indica el 
nombre de nois que s'hi matricularen. La matrícula de 1909 era: Krvuls 
lr grau: 68 alumnes; phrvuls 2n grau: 65; elemental: 50; superior: 35; 

(26) GAZIEL. oc. 



francbs 32 i comerg 18. Amb una assistbncia total de 240 alumnes (25 
anaven simultaniament a diverses classes)'"'. 

EI col.legi de Sant Josep dels Germans'de la Doctrina Cristiana (els 
ctHermanos)>) amb quatre professors religiosos -dos d'ells estrangers- 
i amb I'ajuda del Llegat Vidal, ajut que algunes entitats guixolenques 
no creien just, era I'altre establiment docent per a nois que venia a com- 
petir amb els altres, i que comengh a gaudir d'ascendent nom. 

A finals del primer decenni la situació era aquesta: 
L'escola pública tenia 270 alumnes (132 nens i 138 nenes). 
L'escola privada tenia 718 alumnes (459 nens i 259 nenes). 
No rebien cap tipus d'ensenyament 105 infants (68 nens i 37 

nenes)(2s'. 

El nombre d'alumnes de I'ensenyament privat evidencii aquella infe- 
rioritat i aquell desprestigi de I'ensenyament públic de qub hem parlat. 
Tot amb tot, tambk a I'escola pública, durant aquest període, el director 
de I'elemental de nois, Josep Carulla, intenta sortir de la inbrcia i rutina 
en qub es movia gran part del professorat (públic i privat!), i introduí 
a I'escola els treballs manuals aplicats a la ciencia i a la vida pricticaa9'. 

La poblaci6 i les autoritats municipals, per4 comenwren a prendre 
conscibncia de la necessitat de construir un nou edifici per a I'escola pú- 
blica. Els locals de qui. disposava, a tocar I'ajuntament i que donaven 
al Passeig, ja no semblaven els mts adequats, sobretot I'aula de les noies 
que era insuficient en relació al nombre d'alumnes i li mancaven condi- 
cions higibniques. Uns pous secs que hi havia desprenien una fortor ina- 
guantable, quan plovia. 

I els inspectors, per la seva part, comunicaren a llAjuntament la con- 
venibncia que s'adoptks el sistema d'escola graduada. (L'escola pública 
era unitaria -i continul essent-ho molt temps mts, encara-, Cs a dir, 
en una aula única i amb un sol mestre per ensenyar alumnes de diverses 
edats i nivells de coneixements. A I'escola graduada, I'ensenyament s'im- 
partia en aules diferents per als diversos nivells o graus de coneixements, 
i cada aula amb el seu mestre corresponent). 

La crisi econhica,  perb, no permetia que el consistori s'arrisquks 

(27) AHMSFG, Sef X nÚm.129. 
(28) AHMSFG. Sec X. núm.129. 
(29) uia I~ormacidnn29-XII-1904, 



Tol i que es disposava d'aquest pati fabulos que ens mostra la fotografia d'en Mur, I'edifici 
de les escoles no era el mes adequat per a la seva graduado. 

en la construcci6 d'una nova escola que permetés convertir-la en gra- 
d~ada'~'''. En efecte, tot i que l'esquerra, els republicans federals, domi- 
naven la politica local no disposaven dels recursos econbmics suficients 
per a tal empresa. 

Un fet remarcable d'aquest període va ser que els mestres nacionals, 
al districte de la Bisbal, s'associaren per lluitar no solament per al millo- 
rament del seu sou -en condicions pitjors que el de molts obrers d'aquesta 
comarca-, sit16 també per treballar per a la millora qualitativa de I'en- 
senyament. Volien aconseguir locals higitnics i alegres!, material cientí- 
fic i pedagbgic suficient i posar-se al nivell de les nacions més civilitza- 
des quant a la realitzaci6 d'una tasca de acultumpopularn. Aquesta as- 
sociaci6 de mestres públics, conscient de les seves limitacions per acon- 
seguir objectius tan complexos, demani el suport del moviment obrer i 
de polítics -com el del diputat Salvador Albert, que coneixia prou la 
situaci6 de les escoles i dels mestres0'). 

(30) AHMSFG, Sec. XV, nÚm.5. 
(31) <El Programo,,, 19-X-1912. 



2.- SOTA LA DICTADURA DE PRIM0 DE RIVERA (1923-1930). 

El 1923 el general Primo de Rivera, amb un cop d'estat abonat per 
un sector de la Lliga i amb el vist-i-plau de la burgesia que desitjava ttor- 
drepúblicn, implantA la dictadura. La burgesia i els militars coincidien 
en la voluntat d'ofegar el moviment obrer. 

El ttDirectorio Militan) intenta de controlar el conjunt ideolbgic de 
I'ensenyament. Així, féu publicar el ttCatecismo del Ciudadano>) que co- 
menGava: ttYo soy espariol.- SC yo soy espaiiol porque he nacido en Espa- 
ria; pero ounque asíno fuera, seria espariol porque mis padres son espa- 
rioles. M i  mayor orgullo es ser espariol, a tal extremo que si no .fuem 
espaiiol, mi máxima aspiracidn seria serlo~. En tota aquesta obreta s'hi 
nota I'obssessi6 per afirmar la unitat d'E~panya.'~" 

En conseqiihcia, el militar es proposa d'anul.lar tot all0 que fes fe- 
rum de catalanisme. El catall només havia de tenir un Ús familiar. 

La repressió -una mica confusa- va afectar les institucions catala- 
nes que havien vetllat per I'ensenyament. La Mancomunitat i I'Escola 
d'Estiu foren suprimides, i alguns ensenyants foren obligats a dimitir. 

CassP Costal -cklebre pedagog i, d'alguna manera, guixolenc, que 
enguany s'acompleixen els 50 anys de la seva mort i exhumació al ce- 
mentiri de la nostra ciutat- fou cessat en la Direcció de la Normal de 
Girona. Mentrestant, perb, no deixa d'escriure i de publicar treballs inte- 
ressants. Des del nostre setmanari REI Prograrnaw, per exemple, reitera 
la necessitat d'una formació integral dels infants, de I'harmonització i 
equilibri de tots els seus aspectes, i no solament del vessant intel.lectual 
01). 

Durant aquest període les escoles d'aqui experimentaren alguna 
transformació. 

Pel que fa a les escoles privades, el col.legi Vidal arriba a tenir, el 
1929, nomis 50 alumnes! El dels ctHermanosn, en canvi, assoli el nom- 
bre de 250. Causa d'aquest transvasament de matricula? 

El Llegat Vidal -els 7.000 francs anuals- anava perdent valor com 
a conseqüencia de la guerra europea i la baixa cotitzaci6 del franc. Per 
tant, també els sous dels mestres del col.legi disminulren, mentre que el 
cost real de la vida anava en augment. 

Curiosament, I'escola Horaciana va poder continuar sense entrebancs 

(32) Catecistno del Ciudadano. Publicacions del Directorio Militar, 1923. 
(33) *El Progmmna, 31-Vll-1923. 

26 



Grup d'alurnnes dels ~Hermanosa, ver5 I'any 1924, quan anava en augmenl la seva malricula. 

. .-- .. 
Grup d'alumnes de I'Escola Horaciana, en temps de la mestra Rosa Vlader. 
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la seva tasca d'instruir ctdelectant>>, amb el suport econbmic de la Insti- 
tuci6 Horaciana de Cultura i amb el de la nova metodologia i pedagogia 
funcional que el psicbleg suís Jean Piaget comenci a donar a conkixer, 
i de la qual els mestres de I'escola laica no solament n'estaven assaben- 
tats sin6 que intentaren ja d'aplicar-la! Experimentaci6 i observaci6 se- 
rien la base de I'ensenyament. Consideraven I'infant un ésser actiu i col.la- 
borador de I'ensenyament. D'aqui que fessin moltes excursions a la mar 
i muntanya, fins i tot els diumenges; la qual cosa permetia que també 
els pares hi poguessin participar. Es fomenta el dibuix lliure i el treball 
manual: cossos geomirtrics a partir dels seus corresponents  dibuixo^"^'. 

L'escola Horaciana, també el 1929, tenia 64 alumnes, 41 nens i 23 ne- 
nes, que es distribuyen en tres classes: pirvuls, mitjans i grans. L'escola 
era mixta, en rtgim de coeducació, i es donaren classes d'educacib sexual. 

EI Sagrat Cor de Jesús tenia 135 noies; el Cor de Maria 80; la Divina 
Pastora 90 (15 nens) i Na Mercb Pubill 32 nenes. 

Per tant, I'escola privada ensenyava 654 infants, el 1929. 
Ceescola pública, el mateix any, tenia 397 alumnes. Experimenta, doncs, 

un augment("'. 
Les 213 noies i 184 nois de I'escola pública es repartien en set aules: 

dues de parvuls, dues unitaries de noies i tres de nois. Els mestres nacio- 
nals, en temps de la dictadura foren: Rosa Vidal i Guasch i Carme Serra 
Horta de parvuls; Anna Gimeno i Zaragoza i Francesca Tarrats Rebull 
de les dues de noies; i Pere Bech i Llansó, Roc Roca i Vila i Benet Bru- 
gué i Riera de les tres de nois, respe~tivamentl~~'. 

En acabar aquest apartat del treball, potser cal remarcar el retrocés 
que experimenta I'escola cccatalanan, finalitat que perseguien la supri- 
mida Mancomunitat i la Protectora d'Ensenyanqa. La qual cosa va anar 
en detriment de la mateixa pedagogia -de la qualitat d'ensenyament- 
en no poder ensenyar en la mateixa llengua que parlaven tots els infants 
guixolencs; i de la cultura, en no poder donar els continguts prbpiament 
del pais"". 

En un excel.lent treball inMt  de la mestra guixolenca Eugknia Cros 
sobre la poblaci6 de I'any 1924, resulta que la majoria dels habitants de 

(34) -El Pmgmman. 31-VII-1923. 
(351 AHMSFC. Ss. XIV. núm. 14. 
(36) AHMSFC. Se+ XV, n6m. 22. 
(37) diurol  Novar, 16-V-1914. 



Sant Feliu havia nascut dins I'hmbit dels Paisos Catalans, en un total 
del 94,32 %. Els altres 659 habitants nascuts a fora, com a minim porta- 
ven m& d'un any de residencia aquí. 

Aixbfa suposar que aquest percentatge d'immigrats entenia el catalh. 
EI catalh, doncs, era la llengua de parla comuna per a tothom, amb 

la particularitat que I'altra -el castelli- no I'entenia pas tothom. No- 
mes mancava que el catalh arribes als estaments oficials i burocdtics; 
cosa que s'aconsegui en el període posterior, en IPpoca republicana. 

Les xifres s6n aquestes: 

POBLACI~ DEL 1924 

Total d'habitants nascuts a Sant Feliu: 5.230 
Total d'habitants nascuts a prov.Girona: 3.156 
Total )) v )) Catalunya: 484 
Total d'habitants nascuts fora de Catalunya: 659 

TOTAL 9.529 

% habitants nascuts a Catalunya: 93.08% 
% habitants nascuts fora de Catalunya: 6,919'0 
% dels immigrats nascuts dins l'hmbit P.P.C.C, 17,91% 
% d'habitants nascuts dins I'ilmbit dels P.P.C.C. 94.32% 

3.- L'EMPLACAMENT DEL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA PÚBLI- 
CA. POLBMICA. 

Els inspectors d'ensenyament no deixaren d'insistir en la necessitat 
de transformar les escoles públiques unitiries en graduades, com ho ha- 
vien fet ja Olot i Palamós. I que aquest canvi s'havia de fer en un edifici 
nou, comptant amb la col.laboraci6 de I'Estat, ja que I'antic edifici i el 
vell mobiliari de IkEstudi-P/a<an eren insuficients. 

CAjuntament, ara amb mes recursos econbmics, es prengué el tema 
més seriosament i comengh a pensar i cercar terrenys i locals on fos pos- 
sible de bastir-hi la nova escola. 

Pe1 setembre de 1928, doncs, en una reuni6 de la junta local d'ensen- 
yament, hom parli de la possibilitat de comprar una part del terreny de 
I'anomenada cchorta #en Bernichm. Es tractava d'una pe@ de terra molt 
gran -part hort i part vinya-, que constitu'ia el llegat ben& de Josep Ma 



Bemich i Durban, administrat pel senyor rector i un representant de 1'Hos- 
pital. Dita cchortaa tenia uns 33.854 m?, dins la qual hi havia dues ca- 
ses de 63 mt i 59 m? respectivament, amb uns petits magatzems, dues 
nories amb les seves bombes, quatre cisternes, una quadra i un local co- 
bert per a carruatges. Estava situada ben b& al final del carrer del Mall 
(avui Sant Antoni Mf Claret), i llindava al nord amb el camí de Sant 
Amanq, al sud amb la riera de Sant Amanq i a llevant amb el carrer del 
Mall, per on tenia I'entrada. 

De seguida, perb, I'arquitecte assessor de I'Ajuntament, Joan Bor- 
dils, i el metge Joaquim Falgueras observaren que I'esmentat terreny no 
els semblava el mes adequat, que era un lloc que no disposava de les con- 
dicions higikniques més adients per emplacar-hi una escola, perquk es 
veuria sovint afectada pels fums de la fabrica de conglomerat a i a  
Suberina,. 

S'acordP, doncs, estudiar amb detall el tema, i es nomena una co- 
missi6 formada per I'alcalde Pere Torres, Joan Gafas, Joaquim Falgue- 
ras, Sixt Ruscalleda, Joan Bordils i Pere Bech; i s'invitil, a més, I'engi- 
nyer Jaume Llad6"". 

I així s'engega a la ciutat una nova polkmica: on situar la nova escola? 
A la següent reuni6 de la junta, Joan Gafas, en nom de la comissi6 

encarregada d'estudiar sobre el terreny la qüesti6, manifesta que havent 
realitzat les degudes inspeccions del lloc, havien vist que els fums que 
desprenia ccLo Suberina* feien inviable la possibilitat de fer-hi les esco- 
les. I que, després d'haver visitat altres indrets, proposaven per edificar 
la nova escola un solar que hi havia prop de I'Asil, entre els carrers Sant 
Adolf, Iris i Antoni Ferrer. 

Segons I'informe de Bord&, es tractava d'un terreny de conreu, si- 
tuat a I'extrem de la poblaci6 i orientat de nord a sud; a una altitud d'entre 
els 25 i 50 metres sobre el nivell del mar i amb un pendent aproximat 
del 10%. Tenia una superfície de 18.092 m?'". 

Aquest solar se'l coneixia com la ccvinya Poquifa>) o de IkHazaAam, 
perqut la propietiria s'havia casat amb el f amb cateddtic de Sevilla Joa- 
quin Hazailas de la Rua. 

Després d'un temps de silenci, des de 1tcAvi M u n h  Sixt Ruscalleda 
exigia I'Ajuntament que actives I'afer de les escoles, puix que semblava 
que aquest es mogués nomes quan les instancies superiors pressionaven, 

(38) AHMSFG. Sec. XV, ndm.5 
(39) AHMSFO. Sec. XV, ndm.18. 



El fum de d.d Suherinon era una de les causes de la v o l h i c a  

perb que I'Ajuntament, per ell mateix, no estava massa sensibilitzat so- 
bre el tema; que de les tres grans obres públiques que hi havia projecta- 
des -el cobriment de la riera, el mercat cobert i la nova escola-, la més 
important i prioritAria havia de ser la de I'escola; sobretot en aquells mo- 
ments que I'Estat abonava el 75% del seu cost'*'. 

Per la seva banda, I'ajuntament en Ple, essent alcalde Pere Torres i 
Albertí, en sessió extraordiniria del dos de setembre de 1929, prengué 
els següents acords: 

-Demanar al govern la construccid d'un grup escolar per a un centre 
graduat, amb capacitat per a 6 aules de noies i 6 de nois. Alhora que 
I'Ajuntament, per la seva part, es comprometia a facilitar un solar 
i cooperar en les despeses de I'edificació, lliurant en metil.lic el 21% 
del cost dins els terminis que s'assenyalessin. 
-Facultar la Presidtncia per gestionar la compra de terrenys de la 
coneguda ((Horta d'en Bert~ichn'~". 

(40) nLXvi Munh,  24-VIII-1929. 
(41) M.A., 1926-29 



Prop de I'Asil es volien construir les noves escoles. 

En fi, tot plegat donava la impressió que la dificultat estava superada. 
Els senyors Ruscalleda i Falgueras, com a vocals de la Junta local d'en- 

senyament, manifestaren de nou la seva més energica protesta i oposició 
a I'acord del Consistori i, aleshores, la polemica ja s'extengué a tots els 
sectors de la poblacio. El doctor Lladó reiteri que una escola prop d'una 
riera, sovint pestilenta, amb mosquits i brutícia. no oferia garanties su- 
ficients per a la salut de la mainada. 

En Darna, en Bosch i Viola ..., i un bon nombre de firmes de veins, 
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demanaren a I'Ajuntament que les escoles s'ubiquessin al camp dit de 
c<N'Hazafias,. Tots ells coincidien en dir que els terrenys del costat de 
1'Asil eren els millors. 

El problema, p e h  era que els propietaris es negaven a vendre'ls. 
Resultat, la controvbrsia 4 n  que s'hi barrejaren motivacions políti- 

ques i personals- no va fer altra cosa que ajornar la construcci6 de I'es- 
cola nova. 

El batibull era encara molt viu quan Ramon Bonet i Coll prengui 
possessib de I'alcaldia, I'any 1930. La Junta local d'ensenyament es man- 
tenia en els seus cttretze,, el grup escolar no es podia edificar a 1'Horta 
d'en Bernich. I totes les gestions fetes a Swilla amb els senyors HazaRas 
tambk resultaren estkrils. 

D'aquesta manera, finalitzi aquest període; sense haver resolt I'em- 
placament de les escoles. 

4.1.Decidida gesti6 de I'alcalde Bonet. Inici de les obres dels Estudis 
Nous (1935). 

Amb I'adveniment de la Repdblica per I'abril de 1931, i la posterior 
restauraci6 de la Generalitat, s'ernprengut arreu de Catalunya una polí- 
tics educativa basada en la catalanitat, el Iakisme i la democricia. 

Ací, amb ['Esquerra Republicana a I'Ajuntament, es dissolguk I'an- 
tenor Junta local d'ensenyament I'octubre de 1931, i es constituí un nou 
Consell escolar de primer ensenyament que presidí el regidor Francesc 
Campi i Viarnés; en fou secretari el mestre nacional Benet Brugut i vo- 
cals: Joaquim Falgueras, Anna Jimeno, Antoni Carbonell i Anna Algans. 

El nou alcalde republid Paulí Margou i I'esmentat Campa continuaren 
a la recerca de locals apropiats per a les escoles, i s'intena una vegada 
més negociar amb els HazaÍías. Endebades! 

En no trobar res, Camph en una sessib de 1'Ajuntament tingué la fe- 
lic idea de proposar, com a terrenys més idonis, els Jardins Municipals! 
Proposta que s'apmvh amb el vot en contra del pescador i regidor Joan 
Blanch''*'. 

linmateix, malgrat aquest acord, no se'n torna a parlar. 
El desencant del primer Consell escolar no va ser gens petit quan Cam- 

ph, uns mesos més tard, els digut que I'Ajuntament republica no disposava 

(42) M.A.. 1931. 
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X ranc esc Campa. regidor republici d'ensenyarnent, propos3 que les escoles es fessin als Jardins 

Munici~als! 

de diners, ni per fer les noves escoles ni per habilitar el vell edifici 
municipal. 

No hi havia diners, segons Cultura, per a una empresa tan necessi- 
ria, pero va haver-n'hi per crear una Escola d'Idiomes. 

fis normal, doncs, que un sector de la poblacid manifestés la seva 
de~aprovacid"~. 

Hom té la impressi6 que ]'Esquerra de Sant Feliu, tebrica defensora 
de I'ensenpment públic (catali-gratui t-obligatori-laic), donava molta mes 
importincia a la seva lakitzacib -fruit del vell anticlericalisme 
guixolenc-, que no pas a la prbpia escolaritzacid i a la millora qualita- 
tiva que es pretenia amb graduacid de les escoles nacionals. 

Havent-se aprovat la Llei de Congregacions religioses, els ccHerma- 
nom van fer públic el desig d'acomiadar-se de Sant Feliu. 'Itrnmateix, 
el triomf de la dreta republicana freni d'alguna manera aquell procCs 
de laicitzacid -que es repreengue a partir de 1936-, i les nostres esco- 
les privades, a fi de poder continuar com a centres docents, decidiren 



de canviar els seus estatuts jurídics i es constitu'iren en cemútues esco- 
lars~: Mútua Escola Masmitja, Mútua Escolar Balmes i Instruccid Po- 
pular; curiosament, la Divina Pastora continua amb el mateix nom. 

S'ha de recontixer, doncs, que per les noves escoles no es féu res fins 
que Ramon Bonet no va ser nomenat de nou alcalde gestor,-dins el pe- 
riode del Bienni Negre, i un cop destitui'ts de llurs carrecs els regidors 
de I'Esquerra (1934). 

El senyor Bonet va entrar a I'alcaldia decidit a resoldre un tema que 
s'havia eternitzat. Immediatament, visita el mestre Bech i el seu anteces- 
sor a I'alcaldia, Pons Valls, per veure quina era la causa de I'ajornament 
de tan vell assumpte. S1adre@ a Madrid demanant la situació de I'expe- 
dient iniciat anteriorment. I aquest es trobava encallat, en no haver 1'Ajun- 
tament lliurat ni el solar ni les 70.000 pessetes amb que el Municipi ha- 
via de contribuir per a la construccid del Grup Escolar. 

Sense perdua de temps, es posi en contacte amb els administradors 
del Llegat Bernich, trobant-10s amb molt bona disposici6 i oferint-li to- 
ta classe de facilitats. 

A mts, aconsegui del Ministeri de Treball 70.000 pessetes en concep- 
te d'assignacid per atendre I'atur for&, seccid d'escoles; cosa que, en 
tot cas, no ocasiona a I'Ajuntament cap tipus de gravarnen ni carrega 
financera en el futur. 

Així les coses, es torna a avivar una intensa campanya -notes a la 
premsa, fulls solts, etc- contra la gestid decidida del senyor Bonet. 

Calcalde, després d'haver fet una consulta a entitats i a alguns parti- 
culars -només el partit Federal respongué, al.legant els seus dubtes so- 
bre la salubritat de I'Horta Bernich-, sol.licitA un dictamen a I'Inspec- 
ci6 lntercomarcal de Sanitat. I heus aquí I'infonne: 
<<...el dia 6 del corrent vaig personar-me a Sant Feliu de Guixols a fi de 
dictaminar sobre les condicions higihiques sanitciries dels terrenys ele- 
gits per a construcció d'escoles nacionals a I'Horta d'En Bernich, po- 
dent comprovar que reuneixen condicions acceptables per a I'ús a quP 
es destina, ja que I'únic inconvenient de la fabrica uLa Suberinas depro- 
ductes de suro, solament por determinar lleugerer molPsties en comptats 
dies en quP les condicions del vent regnant i humitat aixíles determinin, 
defecte que pot subsanar-se per procediments industrials a quP poden 
ésser sotmesos els fums, i que constitueix una obligació de les indústries, 
essent al cap i a la fi I'inconvenient habitual d'aquella poblacid. .. 
Girona, 12 de maK de 1935n. 



Ramon Bonet i Coll i familia. La seva decidida gestio va fer possible la Construc& dels 
Estudis Nous. 

Després d'aixb, I'alcalde decidí de ferm procedir a la construcci6 de 
les escoles. 

De tota manera, amb data anterior a les consultes realitzades a I'in- 
forme de Sanitat -amb data de 2 de gener de 1 9 3 5 ,  I'Ajuntament ja 
comptava amb I'escriptura de compra de 9.282.75 m! de I'horta Bernich 
--casa i nona inclosa-, que afrontaven a I'est amb el carrer del Mall, 
on hi havia I'entrada, i amb les propietats de Palahí i Companyia i de 
Vicens Rourich. El preu de la venda fou de 24.000 pessetes a pagar en 
un termini de cinc anys. L'acte de compra es materialitzti entre I'alcalde 
Bonet com a representant de I'Ajuntament, i el senyor rector Mn. ~ n g e l  
Dalmau i el senyor Miquel Massds com a representant de I'Hospital, i 
amb el vist-i-plau del senyor Bisbe de Girona. 

I el mestre Pere Bech, en nom de ['Estat, pren& possessió del solar 
el dia 10 de gener del mateix any. 

Tot amb tot, un cop adquirida la finca i veient que I'oposici6 d'al- 
guns no s'aplacava, a I'últim moment I'alcalde intenta encara de fer una 
permuta amb els hereus del senyor Hazanas de Sevilla -Rafael Haza- 
fias Isern-, qui no I'acepti, en no convenir-10s tenir finques de conreu 



upues esto no nos produciria renta alguna, asies que 10 Único que pu- 
diémmos hacer en beneficio de este pueblo (!) es vender 10s ferrenos que 
solicita previo aprecio pericial, mis un diez por ciento en concepto de 
perjuicios. .. N 

Mgicament, I'Ajuntament no s'hi avingué, i aportl I'escriptura i els 
diners convinguts a 1'Estat a fi que I'expedient retingut a Madrid 
avancW1. 

Efectivament, per Decret del 6 d'abril el govern aprovl el projecte 
d'obres amb un pressupost de 285.424.68 pessetes, inclosos els honoraris 
per formació del projecte i direcció de les obres. 

Pel maig del 1935 Ramon Bonet i Coll cessa d'alcalde gestor, i des- 
pr6s de més de cinquanta anys la seva decidida gestió em sembla eficagnent 
satisfactbria i ben elogiable. Altrament, hores d'ara, en comptes de cele- 
brar els cinquanta anys de la seva inauguraci4 encara seguiríem discutint 
I'emplapment ddeah dels Estudis Nous. 

El mes de juny, les obres del Grup Escolar van ser adjudicades defi- 
nitivament a ctConstrucciones A. Montseny, SA.>>, i per I'agost l'alcalde 
Josep M? Saura, I'arquitecte escolar de la província de Girona Rafael 
Sánchez Echevarria i el contractista Antoni Montseny Salvat procediren 
a les operacions preliminars de replanteig; i amb aixb comenmn les obres. 

4.2. Altres notícies remarcables. 

El 1932 el mestre Josep Llobet i Carbonell havia pres possessi6 de 
I'Escola Nacional de nois nP 2, i Josep Mas i Dalmau ho féu el 1934. 
Ambdós, junt amb el senyor Bech i Pere Casellas, decidiren de graduar 
I'ensenyament primari pel curs 1935-1936. 

Se'n feren tres graus: elemental, mitja i superior. El mestre Mas es 
queda amb el grau superior. 

I per I'estiu de 1935, I'Institut de Segon Ensenyament encara ocupa- 
va I'edifici de la P l a p  (de la República, llavors), edifici avui enderrocat, 
que habitl el doctor Miralles. 

Atts el nombre de matricula d'aquest centre de Segon Ensenyament, 
la seva direcció s'afanyir a demanar I'edifici de I'escola nacional, de 
IkEstudi-Plapn del Passeig. Perb, 6s clar, la resposta va ser que calia 
esperar que la construcció -tot just comenpda- del Grup s'hagués 

(44) AHMSFG, Sec. XV. nlim. 18. 
(45) El 1933 s crul el Col.legi subvencionat d'Ensenyamcnt Mitja, queel 1936 pas& a Ins- 

titut Nacional amb plenes atribucions. aAncomn, 8-X-1959. 
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Alumnes de I'lnstitut de Segon Ensenyament al pati de I'edifici de la placa, avui enderm- 
cat. Entre els professors Margarita Wirsing capdavantera del nostre ensenyament secundari. 

Mentrestant, el Consistori republici continu& deixant els locals de les 
escoles del Passeig per a les colbnies d'estiu -activitat complementPria 
d'algunes escoles de Barcelona en la formaci6 del seus alumnes; acce- 
dint així a la demanda que ]'Ajuntament de Barcelona, a través del Pre- 
sident de la Comissi6 de Cultura -Manuel Ainaud- li havia ja dema- 
nat el 1932. 

I a I'aula de les noies se seguia exposant els treballs efectuats, durant 
el curs, pels alumnes de I'Escola d'Arts i Oficis <<Josep Remus i Rufín. 

Quant a la catalanitzaci6 de I'escola, els mestres a I'Escola Normal 
de Girona i a I'Escola d'Estiu de la Generalitat tenien I'oportunitat de 
preparar-se en el domini i didhctica de la llengua. 

Un altre mitja va ser la catalanitzaci6 dels textos. Des de les planes 
del setmanari aCosta B m v a ~  Alexandre Galí feia propaganda de I'ex- 
cel.lent llibre ccH,%tdria>> per a nois i noies; per6 tamb6 per a la gent gran. 
redita I'Associaci6 Protectora de I'Ensenyanp Catalana i n'eren autors 
Enric Bagué i Jaume Vicens, amb dibuixos de Josep Obiols. 

Altres llibres, com ccLa terra catalanas del professor Joaquim Pla Car- 
gol -editat moltes vegades-, i ccEl meu segon Ilibrev de Lluís Alabart; 
~Petites llavors~ d'Anicet Viar; ccHktdria de Catalunyas, manuscrit catala 



d'Albert Montana, et$ van ser un recurs pedagbgic per als nois i noies 
de Sant Feliu que estudiaven en catalh. 

A més, la Comissi6 Delegada de l'Associaci6 Protectora organitzava 
a la nostra ciutat concursos d'escriptura i lectura en catalh. El mateix 
18 de juliol de 1936 es lliuraren els premis del Segon Concurs als alum- 
nes de diferents escoles, que consistí a obrir una llibreta de la Caixa d'Es- 
talvis de la Generalitat amb ingrés d'alguns dinen, i a donar una guar- 
diola de ferro colat amb forma de maquina de retratar. 

Amb el govern del Front Popular el tema de I'ensenyament del catall 
prengué encara mes importancia, com a pas previ per assolir un ensenya- 
ment de qualitat. 

Una altra qüesti6 pedagbgica molt debatuda en aquells dies va ser 
la de I'escola mixta: els avantatges i inconvenients de la convivtncia a 
les mateixes aules de nois i noies, sense arribar a la profunditat de la 
coeducaci6 (que no és el mateix que l'ensenyament mixte!). En aquest 
sentit, Josep Mt Alvarez, professor i fundador de 1'Institut de Segon En- 
senyament, n'era un partidari convenglt; tambe ho era Manel Pla, en- 
senyant de I'Escola de S'Agar6. Altres, en canvi, se'n mostraren absolu- 
tament contraris. 

I per acabar, tot i la seva curta durada, cal fer esment de I'experitn- 
cia pedagbgica que realitzh Narcís Mas6 i Valentí a 1'Escola de S'Agar6 
el curs 19354936. Es tracta de ctl'únic intent conegut a les nostres co- 
marques d'aplicacid al mctvim de fidel dels 30puntssenyalabper A d o r  
Ferriere com a camcterrjtics del moviment de I'Escola NovanM6'. 

El mes impotant per poder fer aquella <<nova>) escola era sens dubte 
saber que era un infant. aMPs educacid i un xic menys d'instruccii, Ni- 
brescas escriví al setmanari uCosta Bmvaw. EEscola havia d'educar per 
a la vida, havia d'ensenyar sobretot a ser personesí4". 

Tanmateix, la matrícula de 3.000 pessetes anuals -en rkgim 
d'internat- la feien clarament elitista. 

El professorat fou el següent: Educaci6 religiosa i litedria: mosstn 
Bartomeu Barcel6; Educaci6 científica: Enric Llopis, perit industrial i 
diplomat a llInstitut Químic de Sarri* Educaci6 artística: Carles Bar6 
i Joan Mirambell, decoradors de S'Agar6; Educaci6 musical: Joan Llon- 
gueras, fundador de I'Institut catala de Ritmica i Plastica, i Monserrat 

(46) SAL OM^ MARQUBS: Nancis Mas6 i la seva obra. I'exola de S'Agar6. uErfudi Ge- 
nerol,>. Revista del Col.legi Unirnitari. Nlim.1. Vo1.11.1981. 

(47) a h  Costo Bmvon, 25-IV-1936. 



Crespo; Educaci6 general: Rosa Llunes, Montserrat Crespo i Manuel Pla; 
Educaci6 física: Guillem Blume i Enric Llopis; Llengües estrangeres: Ger- 
maine Pidoux. 

Grup d'alumna de la Escoles Nacionals amb les mestresses Angelita Cacb i Angeleta Vi- 
nas, pels volts de I'any 1935, davanr la casa Llagostera. 

5.- INAUGURACI~ DELS ESTUDIS NOUS (1937). 

La seclici6 militar del 19 de juliol de 1936 inicia la guerra civil, feu 
possible la revoluci6 social a Catalunya i tot un complex proces de canvi 
a la nostra ciutat'"'. 

Tot aixo permeti a la Generalitat d'encaminar-se vers I'escola unifi- 
cada i de crear -d'acord amb aquesta mentalitat- el Consell de I'Esco- 
la Nova Unificada el 27 de juliol de 1936, basada en els principis de gra- 
tu'itat, lakisme, coeducació, catalanitat i en la relaci6 amb el m6n del 
treball. 

El CENU, tot i que com a projecte general d'ensenyament era molt 
modern i avanqat, compta amb escassos mitjans econbmics i amb tots 

(48) ANGEL JIMBNEZ, La guerra civil a Sant kliu de Gulxols, nEsludis sobre lemes del 
Baix Emponih. Núml.  
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els greus inconvenients d'una guerra per poder-lo dur a terme amb kxit. 

Pel setembre de 1936 I'escolarització a la nostra ciutat es distribuia 
aixi: (segons el darrer cens de I'abril). 

k o l c s  Nacionals: 
Escola de nois nP 1 
Escola de nois nP 2 
Escola de nois nP 3 
Escola de noies nP I 
Escola de noies nP 2 
Escola de pirvuls nP 1 
Escola de parvuls nP 2 

Total 

Escola no oficials: 

CoLlegi Vidal 
Institució Horaciana 
Escola Merce 
(desapareguda) 

Total 

NP d'alumnes 

39 
35 
36 
86 
50 
95 d'ambdós sexes 
87 d'ambdós sexes 

428 

Fxoler conrr*iionaL (.segons cens de 1934) 

La Instrucció Popular 245 alumnes, nois (<<Hermanoss) 
Mútua Escolar Masmitja 78 alumnes, noies (Cor de Maria) 
Mútua Escolar Balmes 145 alumnes, 127. noies i 18 nens 
(Carmelites) 
Col.legi Divina Pastora 84 alumnes, 59 noies i 25 nens 

Total 552 

Total del cens escolar: 1.159 infants. 

DEL REGISTRE D'INSCRIPCIONS: 

Número d'alumnes inscrits compresos entre els 12 a 14 anys: 161 
Número d'alumnes inscrits compresos entre els 10 a 12 anys: 206 
Número d'alumnes inscrits compresos entre els 9 a 10 anys: 128 





punt. Per6 no éssolament uix6 que el fa inacceptable: és, també, la insu- 
ficiencia d'incapacitat, puix que no dóna ni tan sols per a la meitat del 
nostre cens  escola^ I és per uix6 que creiem necessari recordar que en 
el mes de juny de I'any passat foren iniciades unes gestions encaminades 
a establir un grup escolar en la finca coneguda per uFábrica Roviran, 
situada a la Carretera de Girona; i conseqiiencia d 'aguelles gestions fou 
I'acord consistorial del dia I! juliol del mateix any pel qual s'encarregd 
als senyors Joan Bordis i Salellas, Arquitecte assessor de IXjuntament, 
i Benet i Boch, Delineant, la confecció dels plans de la dessús dita finca 
per tal d'elevar-10s a la Superioritat. 

Aquell projecte, per les circumstdncies de tots conegudes, no pogué 
ésser portat a la prdctica. Perd avui que la Genemlitot ens ofereix una 
nova ocasi4 i tota vegada que les facilitats que IIavors es trobaren no 
han minvat, ans el contmri, han augmentat per efecte de la municipalitza- 
ció de la riquesa urbana; 

El Conseller sotasignat proposa al Consell Municipal que vulgui acor- 
dar acollir-se al Decret del Conseller primer de la Genemlilat de Cata- 
lunya del dia 6 de febrerpropassat (D.O. del dia 13) i, d'acord amb son 
art. I-', sol.liciti I'establiment d'unes noves escoles en la finca conegu- 
da per uFábrica Roviran, segons plans que s'oeompanyen, i mitjancant 
Ibbligació, per part d'aquest Consell d'atendre les despeses de conser- 
vacid neteja, aigua, llum, calefacció i personal subaltern7Gukols 4 de 
maw del 1937.- El Conseller de Cultura.-E Campi,. 

(<Per unanimitat ha estat aprovada la proposta continguda en la mo- 
cid tmnscrita~PO'. 

Un altre acord municipal, a proposta de Campa --el primer va ser 
el d'ubicar les escoles als Jardins Municipals- que resta lletra morta. 

En comenGar el curs (1936-1937), doncs, no es pogueren utilitzar en- 
cara les escoles noves de I'horta d'en Bernich, i els nois i noies tornaren 
a I'Estudi-Plaw i a la casa de la plaw on hi havia hagut 1'Institut de 
Segon Ensenyament. 

No fou fins el maig del 1937 que tingut lloc I'acte de lliurament de 
I'edifici acabat del Grup Escolar. D'aquell esdeveniment slestenguC la se- 
güent acta: 

(50) M.A. 1935-38. 



A I'esquerra de la portal. I'cdifici que fou de I'lnsritut i ,  despres, de les escoles 

ACTA 

El dia 3 de Mayo de mil novecientos treinta y siete, a lasdiez y siete 
horas se reune en la ciudad de Guixols (antes San Feliu de Guixols), y 
en las Escuelas Graduadas recientemente construidas, 10s ciudadanos: 
Cristobal Sala Vila, Presidente del Consejo Municipal de esta ciudad, 
que ostenta la representación del mismo, Emilio Blanch Roig, Arquitec- 
to escolar de Gerona y Vicente Forcada Piem, en representación de la 
Empresa uConstrucciones A. Montseny.S.A.)> EI Arquitecto escolar do 
menta del oficio que ha recibido de la Direccidn geneml de Primem En- 
seiianza en el que se le dice que, si resulta que estan terminados las obras 
y 10 consienten las cláusulas del repliego de condiciones, proceda a la 
recepción provisional del ediflcio. Acto seguido 10s reunidos verifcan una 
revisión detallada de roda la construcción y comprueban que el edifici0 
escolar esta completamente terminado en todo cuanto afecta a la con- 
tmta de las obms, adjudicadas a uConstrucciones A. Montseny Salvat 
S.A.)) (Gaceta de 17de Junio de 1935). Asimismo se ha comprobado que 
en geneml se han cumplimentado todas las cláusulas del pliego de con- 
diciones. Unicamente se ha variado el material de zdcalo que en el pre- 
supuesto se consignaba seria de cclinoleumn y se ha construido con plan- 
chas de corcho aglomemdo fabricadas en esta localidad. El representan- 



te de la Empresa adjudicataris declam que el anterior Arquitecto esco- 
lar ordenó esta sustitución de material fundándose en las inmejorables 
condiciones del corcho aglomerado, en las disposiciones ofciales que re- 
comiendan su empleo y en la circunstancia de fabricarse dicho material 
aislante en esta misma comarca. El Arquitecto escolarfirmante hace cons- 
tar que deberá tenerse encuenta este cambio en la valoración final o li- 
quidacion de las obras. EI ciudadano Alcalde se da por enterado de to- 
do 10 manifestado y expresa su conformidad. 

Por todo 10 expuesto se da por recibido el edficio destinado a Es- 
cuelas graduadas de la ciudad de Guixols (Gerona) cuyas obras han sido 
ejecutadas por uConstruccions A. Montseny Salvat SA.)) y pam que cons- 
te se extiende la presente acta que firman 10s presentes en cuatro ejem- 
plares iguales."", 

Essent així que, des del maig de 1937 -enguany se n'han complert 
i cinquanta anys-, els petits estudiants de Sant Feliu abandonaren els vells 

edificis escolars i estrenaren un flamant Grup Escolar, els Estudis Nous. 
És de suposar que tot un sentiment d'emoci6 devia envair els primers 

alumnes, en ocupar un edifici nou de trinca i net, espaios i amb un bon 
pati; classes amb llum i olor de pintura fresca, lavabos i witers no pu- 
dents ni rancis d'humitat, aixetes lluents i un rellotge de ca I'Avinyd! 

Només la guerra -amb tot el seu profund dolor- pogué torbar aquell 
goig de la mainada. 

Pel novembre ja s'hi havia instal.lat l'enllumenat elkctric, i I'inefable 
Campa pretengui d'urbanitzar tot aquell indret deshabitat de les escoles 
noves, fins a la resclosa de ctCal Pitxom. 

aNo cal oblidar -deia- que el Grup Escolar és el floc d'on han d'eiwir 
els homes del dem6 en que tots tenim xifrades les nostres esperances; i 
és per aixb que ens creiem en el deure moral de procurar de convertir 

I 
tots aquells indrets en un paratge tan bell com bella fóra la vida si nosal- 
tres, els homes d'avui, fóssim més bons i més harmbnicament desenmtllats 
en I'ordre moral, en el fisic i en 1'intel.lectualn. 

Quant al desenvolupament fisic dels escolars, Campa proposa que 
Ramon Vilossa i Sarret fos nomenat professor municipal de cultura físi- 
ca -de fet, perb, es legalitzava unes funcions que ja es venien exercint-, 
obeint així <<a les noves orientacionspedagbgiques i a lapruija de donar 
a les institucions escolars totes les facilitats possibles per tal que llur es- 
f ov  pugui donar el mdxim de rendimentn"". 

(51) AHMSFG, Sec. XV, nÚrn.18. 
(52) M.A. 1935-38. 



Maqueta dels Estudir Nous feta a escala 1/1SO per I'alumne Josep Gay i Ferran el 1942. 

.- 

L'edifici avui, en el seu cinquantb aniversari. 

Com podeu veure, d'idees no en mancaven pas. El que hi faltaven 
eren recursos i, sobretot, pau. 

Ni els adults ni els infants guixolencs no podien portar una vida nor- 
mal, car contínuament es veia en perill pels bombardeig~('~'. 

(53) ANGEL J I M ~ N E Z ,  Els bornbardeigs a Sant Rliu de Guíxols, rRevisra de Girona% 
núm.105. 1983. 
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6.- APRENENTATGE SOTA CAMENACA DE LES BOMBES. 

El 22 de gener de 1938, a quarts de dotze del mati I'aviació feixista 
bombardejh ['edifici antic de les escoles del Passeig, I'Ajuntament i la 
pla@. Sortosament no hi havia infants al vell estudi. Tot amb tot, hi mo- 
riren almenys dotze guixolencs, entre funcionaris i veins que compraven 
a la p lae .  

No és estrany, doncs, que moltes famílies decidissin d'anar a la Vall 
d'Aro en cerca de seguretat i de facilitats per trobar queviures. 

Malgrat aixb, les classes als Estudis Nous d'alguna manera es conti- 
nuaren fent; als passadissos, una classe al  costat de I'altra, de cara a les 
finestres amb vidres reforpts amb paper engomat. En un dos per tres, 
pero, calia sortir corrents per anar-se'n a amagar al  bosc d'en Rabell. 

S'impartiren classes als Estudis Nous fins el novembre de 1938. 
Els quaderns de Josep Gay -llavors alumne dels Estudis Nous-, 

que he tingut ocasió de veure, són plens de dibuixos que alhdeixen els 
fets btl.lics que aleshores es produien i, d'una manera especial és clar, 
als bombardeigs: sirenes, avions deixant caure bombes, ambulhncies, etc. 

Bombardeig del novcmbre de 1937. Estat del carrer de Sant Isidre. 
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fII 12 de cencr lou bombardejat I'antic edilici de les escoles nacionals. Dc&s s'acabd d'en- 
sorrar per poder-hi reconslruir I'Ajuntament. 

Als amples -i avui tranquils- passadissos dels Estudi\ Sm1\ \ 'hi Icicrb S I ~ S C I  /per w d c r  
sortir de pressa en cas de bombardeigs. 
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Heus ací, dues redaccions que poden ¡Llustrar una mica tot aixb: 
d a  festa d'ahim (Redacció del dilluns, 16 de maig de 1938) 
Ahir al migdia, mentre estava dinant, vaig sentir el nunci que deia 

que a SWgan5 es feia una festa, que donarien xocolata desfeta amb Ilet 
i phoscaa A un quart de tres, jo i la meva germana varem anar a SXga- 
ni ipel camivirrem veure una colla degent que tamM hi anava. A SWgan5 
hi vdrem estar quasi dues hores i mitja. Andvem passejant i a IYltim 
vdrem cantar, i mentre cantavem hi havia un soldat que tirava fotogm- 
fies i, havent cantat, cap a menjar xocolata desfeta, Ilet, phoscao i coca; 
pe& hi havia unes empentes i cops de puny; tambe' hi varen haverplomIIes. 

I ,  havent menjat la xocolata, ens varen donar caramels, i llavors vd- 
rem sortir a fora a cantar. I havent cantat, després, varen repartir els ju- 
guets, perd jo no en vaig poguer agafar cap. U meva germana s6 havia 
agafat una pilota vermellan. 

En efecte, I'ocasió d'aquella festa va ser la preshcia dels voluntaris 
internacionals, convalescents, a S'Agaró. El menjar es féu a la aiüverna 
del mar,), i es palesa una mica la gana que es passava. 

U A  la festa d'ahir,,, dilluns 14 de novembre de 1938. 
Ahirjo i la meva germana v h m  anar al cine. Ment re... encara no havien 
comencat, el germb d'en Ramon Ribes em va posar un bitxo coent en 
els llavis. 
Desprek vdrem entmr i varen tirar uns discursos i després varen fer cine, 
varen fer una revista de la guerra i després varen fer una peLlicula russa 
de treballadors, i després ens vdrem anar cap a casa,. 

'Embé es va projectar al cine Vidal la pel.licula, <<Els marins de C m -  
tadta d'I. Dzigane, un dels millors Wts del cinema sov2tic dels anys Wnta. 
El 1919 un destacament de marins, pels voltants de Petrograd, Iluith contra 
les armes blanques. 

Els programes I'anunciaven en aquests termes -que Josep Gay en- 
cara els recorda de membria: <<Els marins de Cronstadt, salvaren B t m -  
gmd, de I 'exPreit blanc, Pel.licula sense estels. hducc id  dd'ort col.lectiun. 

Una cinta, doncs, que el Comissariat de Propaganda de la Generali- 
tat de Catalunya distribuya amb una finalitat clarament alli~onadora: l'ac- 
ció de I'exkrcit roig contra el blanc volia suggerir la de I'exkrcit popular- 
republicA contra el militar-feixista. 

El bombardeig del 26 de novembre de 1938 va acabar definitivament 
amb la possibilitat de prosseguir les classes al Grup Escolar. 
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Aquella vegada les bombes caigueren a la carretera de Girona, da- 
vant mateix del cine Vidal i a tots els seus voltants; molt a prop dels Es- 
tudis Nous. Tretze persones de la nostra ciutat hi moriren, entre elles dos 
infants: Jaume Claramunt i Costa de cinc anys i Josep Cassa i Vidal de 
set mesos. 

7. LA POSTGUERRA (1939-1949). 

7.1. llets generals de I'&poca franquista. 

El 3 de febrer de 1939 la ciutat de Sant Feliu va ser ocupada per I'edrcit 
franquista ccquedando liberada del dominio delgobierno rojo marxista, 
por la Divisidn LPgionaria Flechas Azulesn. 

Aixi comencava una dictadura militar que duria a terme una extensa 
i conscient repressi6 politica i cultural. El nou r&gim es recolzava en la 
forca de la victbria militar, sense voluntat de perdó, i en el nacionalcato- 
licisme que li donaria suport moral i ideolbgic. 

Cuixolencs relacionats amb I'ensenyament de la nostra ciutat 
-Francesc Camp& i Joan Darna- foren injustament ajusticiats. 

rensenyament esdevingui un canal important per inculcar la ideolo- 
gia feixista. I el magisteri un puntal per bastir-hi el nou estat. cHa llega- 
do la hom en que es preciso tmbajar mucho iprincipalmenre con la nue- 
va generacidn que sube, ya que es en ella en quien tiene puesta su princi- 
pal confianza el Caudillod"'. 

Tot es comenci a organitzar d'una altra manera. 
Sobre I'ensenyament, es féu creu i ratlla amb el passat, amb el seu 

progris historic, i es retrocedi una altra vegada a les beceroles. 
Contra la unificació de I'escola, es fomenti de nou la dualitat d'es- 

cola publica / escola privada, i es prim& la darrera. Es derogd el sistema 
coeducatiu, i es torn& a I'escola de nois i a l'escola de noies; dues inspec- 
cions: de mestres i mestresses, etc. 

nmbC es prohibí el bilingüisme -bandejant el catali-, i qualsevol 
intent pedagbgic progressiu. Mentre que a I'hora de proveir places de mes- 
tres s'introduYren criteris d'ordre polític. 

Umsenyament de la religió uuno de 10s elementos que más han con- 
tribuido a nuestra gmndeza patrian es fiu obligatori a tots els nivells. 

(54) AHMSFG. Circular de la Junta Provincial de Primera Enserlama. Oemna. 25 de abril 
de 1940. 



1 'I- 

20 d'oclubre de 1957. El 101 <<Azon, en aigues guixolenqua, en espera del general Franco. 

I, a més, s'institui'ren a I'escola prktiques i festes religioses: rosari, mis- 
sa del diumenge, explicacib de I'evangeli, mes de Maria, etc. 

És evident que cada escola -i cada mestre a la seva classe- podia 
dins d'uns límits obvis complir i fer complir tot aixb amb més o menys 
rigorositat segons estigues molt o poc convenqut d'un catolicisme mal 
entes, o de la ideologia del Movimiento. 

Així, per exemple, als Estudis Nous en aquella primera -i dura- 
epoca alguns mestres explicaven en catal& ates que la majoria de la po- 
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blacid escolar era catalanoparlant. tot i que els textos i les cbpies a la 
pissarra es feien en castelll. En altres escoles, en canvi, es castigava els 
alumnes que parlessin en catalil a l'hora d'esbarjo. 

Uns mestres podien reprendre aquell vailet que no sapigués cantar 
el aCum alsob, altres no hi donaven tanta importhncia. Perque, efecti- 
vament, tambe s'implanta a l'escola la simbologia feixista, els seus him- 
nes i les seves festes. Festes que, a classe, es completaven amb les comme- 
moracions. ccTambi6n deben celebmrseen la escuela 10s dius y fechas me- 
mombles. bien de personas o de acontecimientos de nuestm Santa Cm- 
zada. Su conmernomción consiste en una lección o acto que deje impre- 
so en el alma de 10s niiios las virtudes de nuestm raza, de 10s espaiioles 
que nos pmcedieron y el espíritu de la nueva educación. Estos dius son: 
Exaltación de la Escuela Cristiana, Libe~ciÓn del Alcáwr, BataNa de 
Leponto y Virgen del Rosaria, Estudiante Cuido, Promulgacidn del Fue- 
ro del %baja, Conmemomción del asesinato de Calvo Sotelo, etc.), 

Per altra part, les vacances de Carnaval varen ser suprimides i també 
totes aquelles festes populars que no tenien un cdc te r  estrictament piet6s. 

Aquests s6n alguns dels trets que marcaren I'ensenyament durant to- 
ta l'kpoca franquista -i que per aixb mateix ja no els repetire-, tanma- 
teix s'ha de deixar constincia que aquestes mesura sobre I'educaci6 per- 
judicaren sobretot I'escola pública, que perdé la imatge i el prestigi guanyat 
durant la República, en no comptar amb més possibilitats econbmiques 
per atendre unes aules de 50 i 60 alumnes. uEl número de alumnos no 
debe exceder de 5Opam cada uno de 10s gmdos. Recientemente ha dis- 
puesto la superioridad que mientms duren las actuales circunstancias este 
número debe elevarse a 60 donde el local y material 10 permitan y la es- 
casez de Escuelas 10 exijaP" 

7.2. Poblaci6 escolar i reorganitzacid de I'ensenyament. 

El cens escolar, durant aquest primer decenni de la postguerra, no 
augmenta, d'acord amb I'estancament demografic de la poblacid El de 
I'escola pública evolucioni així: any nois noies total 

1939 86 195 28 1 
1940 195 181 376 
1941 133 149 282 
1942 137 118 255 
1943 166 110 276 
1944 140 117 257 

(55) FuU solt que conserva I'Enric Pardo. 



Segons el llibre d'acta de la Junta Local d'Instmcci6 pública el nombre 
total d'alumnes matriculats als diversos col.legis I'any 1940 era de 888, 
que es repartiren d'aquesta forma: 

""ESCOLES NACIONALS: 260 nois 225 noies 
(185 i 75 pilrvuls)(l55 i 70 pilrvuls) 

aHERMANOSs: 120 nois 
CARMELITES: 148 noies 
COR DE MARIA: 110 noies 
COL.LEGI VIDAL 25 nois 

nmbC la matricula de I'escola privada s'estabilitd, amb un lleuger 
creixement als ctHermanosn i al Cor de Maria, i amb una lleu disminu- 
ció al col.legi de les Carmelites. Les xifres del 1949 eren les següents: 

aHERMANOSx 3 de 4 a 6 anys 
100 de 6 a 12 anys 
50 de 12 a 15 anys 

153 en total 

COR DE MARIA: 21 nens de 4 a 5 anys 
13 nens de 6 anys 
30 nenes de 4 a 5 anys 
62 nenes de 6 a 12 anys 
20 nenes de 12 a IS anys 

146 en total. 

CARMELITES: 20 nens de 4 a 5 anys 
30 nenes de 4 a 5 anys 
60 nenes de 6 a 12 anys 
20 nenes de 12 a I5 anys 

130 en total. 

Aixi, doncs, la Divina Pastora com a centre escolar desapareguk. I 
el ColJegi Vidal -essent Julia Bohigas i Canadell I'últim mestre del 
centre- s'extingi, i s'incorpori als Estudis Nous. La darrera ajudanta 

(56) Hi ha una variaci6 respecte el nombre total de matricula assenyalat a I'esmdística escolar 
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Francesca Audel i Pilar Thomas amb un grup d'alurnnes delr anyr quaranta 

DnprCs de la guerra, per poc temps, es lornA a utilitzar I'edifici de la placa, que ocuparia 
el doctor Miralla. 
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que tingué Bohigas, Francesca Audet, fou transferida al Grup Escolar 
com a auxiliar, i el mateix destí tingueren part del seu mobiliari, així com 
el museu i el laboratori fisico-químic, incl6s I'esquelet humi. 

Tota aquesta reorganització afecti també I'lnstitut de Segon Ense- 
nyament, que es tanca provisionalment; provisionalitat que esdevingui 
definitiva. 

En aquest sentit, el 1941 un grup de professors i mestres van fundar 
I'Acadkmia d'Ensenyament Mitja. Institució que realitzaria una bona tasca 
social i, en part, resoldria el problema que la nostra ciutat tenia plante- 
jat pel que feia als estudis secundaris. És clar que també les altres esco- 
les privades intentaren d'impartir graus de segon ensenyament'"'. 

Quant als edificis de I'ensenyament públic, de I'abril a juny de 1939, 
s'hagué de reutilitzar una altra vegada I'edifici de la placa, del doctor 
Miralles, i el del costat de la porta de I'església. Mentrestant, I'edifici dels 
Estudis Nous era netejat i arranjat: es tornaren a posar vidres a les fines- 
tres; es compraren dotze crucifixos (a 20 pessetes cadascun) per a cada 
classe. Restava per resoldre la qüestió de la calefacció, estufes; i aixb ja 
trigaria més a solucionar-se. 

7.3. Professorat dels Estudis Nous. El senyor Mas. 

Respecte al personal docent, ccEI seiior Ruscalleda pone en conoci- 
miento de la Gestora, que fodos 10s maestros sujetos a depumcidn están 
rehabilitados provisionalmenfe para ejercer sus cargosdS8'. 

Realment, ara per ara, no tenim cap notícia de mestres en propietat 
que exercissin a I'escola pública de Sant Feliu que haguessin estat san- 
cionats, llevat el cas de Galo Mallol -que havia estat mestre de 1'Escola 
Horaciana de 1929 a 1936. 

Un cop examinats els expedients de depuraci6, el Ministeri d'Educa- 
ci6 i Ciencia confirma el 1940 en llurs carrecs, com a mestres, Josep Mas 
i Dalmau, Gertrudis Masgrau i Caseras, Francesca Tarrats i Rebull i h- 
gels Vifias i Berta'19'. 

'hmbé els mestres Joan Vidal -que ja havia estat a I'escola pública 
de la nosta ciutat- i Joan Compaab, varen ser nomenats provisional- 
ment. 

(57) L.D'ANDRAITX, Los estudios medios en San Feliu de Guíxols, uAncoma, 8-X-1959. 
(58) M.A.. 1940. 
(59) AHMSFG. Boletin de EducacMn. Suplemento. 



Alumnes del senyor Mas i del senyor Compafio dcl curs 1940-41 



El senyor Mas i la senyora Viilas eren els qui, de fet, portaven la di- 
recci6 de I'escola de nois i de noies respectivament. 

Cecília Cateura exercí com a mestra elemental auxiliar a la classe de 
1'd;ngels Viilas; Isabel Vivas com adjunta de Francesca Tarrats; Magda- 
lena Serra com a auxiliar de phrvuls en haver estat cessada temporal- 
ment Mf Lluisa F'érez, i la senyora Audet com a eventual. 

Fins I'any 1944 no tingueren lloc canvis importants dins el claustre 
de professors, en ser traslladats els mestres Vidal i Compaa6, que foren 
substitui'ts per Ramon Guardiola i Jaume Lloveras. 

També se n'anaren Francesca a r ra t s  i Pilar Navarro, places que van 
ser ocupades per Antbnia Aguilar i Maria Bosch. 

Aixi, doncs, s'incorporaren a I'escola dels Estudis Nous dos profes- 
sors que d'alguna manera marcarien molts anys la trajectbria d'algunes 
classes de I'escola: el senyor Lloveras i ctDoAa Antonia)). 

Aqui és precís de recalcar que en els concursos per a provisi6 de pla- 
ces de mestres se seguiren altres criteris que no tenien res a veure amb 
els estrictament acadkmics. Addictes al nou regim, ex-combatents, ex- 
captius i ferits de guerra del costat rebel, familiars de militars, etc., te- 
nien prioritat. 

La situaci6 econbmica dels mestres era verdaderament dolenta 
-com ho era, en general, la de tots els treballadors-, perb amb les clas- 
ses particulars i permanencies podrien completar el seu sou. 

Sense pretenir amb aquestes linies una idealitzaci6 de la figura del 
senyor Mas -puix que s6c conscient que el mestre és una persona com 
una altra i, per tant, no pot estar abellit exclusivament de tons bondado- 
sos i intel.ligents-, tanmateix tots els seus ex-alumnes i els pares que el 
tractaren -i que jo he pogut consultar- convenen a afirmar que ha es- 
tat un dels millors mestres que ells han conegut, un excel.lent pedagog 
i una gran persona. El que he llegit d'ell, a través de les llibretes dels seus 
alumnes, dels setmanaris locals i dels seus llibres corrobora aquesta 
impressi6. 

El usenyor Masa -que així era com se'l coneixia- sembla que tin- 
gu6 el rar do de saber ensenyar, de fer agradable I'estudi de les assigna- 
tures més abstractes. Amb ell la realitat de la vida en td  a I'escola, i la 
seva classe esdevinguC estimulant i divertida. El mestre es féu un com- 
pany més dels seus alumnes, jugava a futbol amb ells, feien sortides ple- 
gats, i el professor s'anava convertint en I'educador i I'amic estimat dels 
seus deixebles. Aquesta proximitat, el frec quotidia mestre / alumne no 
va restar-li gens d'autoritat a I'aula, ans el contrari. 
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Més enlla de la seva professionalitat i de  les hores dedicades a I'en- 
senyament, com un ciutada més, no solament participL en moltes activi- 
tats del poble sin6 que anima i en crea d'altres. Va fer teatre amb I'Agru- 
pació Romea, dirigí I'Agmpació Artística, jugava a escacs, feia excursions, 
etc. A més, tingué I'humor i trobe el temps necessari.per divulgar a tra- 
vés de la premsa local temes pedagbgics (reflexions pedagbgiques a d í m -  
b o l o ~ ,  ['aspecte educatiu del teatre al tcButlleride IXgrupaciÓ Romea,, 
la interpretaci6 moral del paisatge a ct~ncora),, etc.). 

El senyor Mas era un bon coneixedor dels infants, un pediatre que 
sabé aconsellar molts pares guixolencs. 

Va ser nomenat director en propietat del Grup Escolar, pero el 1962 
se n'ana a Barcelona com a director del centre pilot aArccingel Gabrieb 
per a recuperació de nens i nenes paralítics cerebrals. Així i tot, mai no 
perdé el contacte i la relació amb els seus ex-alumnes, ja adults, de Sant 
Feliu. 

Arran d'aquella experikncia, publica conjuntament amb el Dr. J. Pe- 
re116 el llibre ccExploraciÓ Audiofoniatrican. 1 ens deixa, com a postrem 
testimoni i llegat, el llibre aPsicopedagogia de la parcilisi infantil)), on 
hi escrivi coses tan actuals sobre pedagogia com aquesta: 

ctEn les muntanyes de la Gdcia antiga, diuen que vivia un personat- 
ge mitolhgic anomenat Procusto. 

Homenatge al senyor Mas per part dels seus antics alumnes dels anys 19394942, pel juliol 
del 1951. 
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Quan aquest trobava, en fer-se fosc, un caminantperdut entre els ca- 
minois del bosc, I'invitava a sopar i a dormir a la seva cabana. 

Desprek d'un frugal sopac I'hoste era acompanyat a la cel.1~ on hi 
havia un llit de ferro preciós, i aquisorgia el problema. 

Procusto exigia que I'individu dont!s la mesura justa o sigut que 
s'adaptt!~ perfectament al llit. Si tenia les cames massa curtes i sobrava 
llit, Procusto les hi lligava amb una corda i les hi estirava fins que arri- 
bessin als limits del llit; perd si faltava Nit, si les cames sobresortien, Pro- 
custo les hi tallava. 

La pedagogia de les nostres escoles ha estat durant segles un tcllit de 
Procuston i, encara avui, moltes continuen sent-ho. 

Exigim que la nostra pedagogia no ho sigui!dsOl. 
Malauradament, el senyor Mas mori el 1981 deixant els seus amics 

de Sant Feliu afligits, deixant també, per¿+ la llavor d'una tasca ben feta 
que amb seguretat ha anat donant els seus fruits. 

7.4. Esdeveniments mts importants. 

El 18 de setembre de 1939 es féu la inauguraci6 oficial del curs esco- 
lar amb una missa a I'església parroquial, en no disposar d'un permis 
especial per fer-ho -missa de campanya- als solars de I'escola, ctcur- 
sándose invitación a la Comondoncia Militar de la Plaza, Ayudantia de 
Marina, Jefatum Local de Falange Espariola Tradicionalista y de las 
J.0N.S y Juzgado MunicipaI, debiéndose munir las Autoridades en Ayun- 
tamiento a las diez y media de la mafianad6'). 

I ,  pel maig del 1940, la presencia als Estudis Nous del senyor bisbe 
Josep Cartafia corona I'estrena del nou trajecte de I'ensenyament a la 
nostra poblaci6. 

Els nois i noies de les escoles reberen el prelat amb aquesta canq6: 
ctBienvenido a mestra escuela, Ilustrisimo Pastor. 
Vuestms tiernas ovejitas os saludan con amor. 
;Ay qut! dicha! ;Qué alegria!, recibir tan alto honor. 
Bendito seu el que viene en nombre del Sefion,. 
Lletra que es canta seguint la cdebre melodia de ttl'oda a I'alegriaa 

de la novena sinfonia de Beethoven. 
L'escola de noies s'instal.la a la planta de I'edifici, i la dels nois al 

(60) JOSEP MAS I DALMAU, Psicopedagogia de la padlisi cerebral Infantil. Generalitat 
de Catalunya. Barcelona. 1981. 

(61) M.A. 1940 i Sec. XV, n h . 2 l .  



pis de dalt, constituint tres escoles nacionals de nois, dues unitaries de 
noies i dues de parvulari. 

En comenqar el curs 1939-1940 ja es manifesti un mal -que esde- 
vingué crbnic els primers decennis d'aquesta nova etapa: la manca d'as- 
sistencia a les classes a causa del treball dels nois i noies més grans a 
les fibriques, tallers, etc. tot i que la llei regulava el treball de menors. 
Pero les necessitats familiars manaven. 

'iambe es constata el primer curs que als Estudis Nous hi havia de- 
sordre i indisciplina i, entre altres causes, hom ho atribuí a la manca de 
direcció. 

Per aquesta ra6, a partir d'aleshores, s'estudia la possibilitat de gra- 
duar les escoles, i el 1942 ja hom sol.licith el corresponent permis. Fins 
l'any 1948 no s'aconsegui formalment el reconeixement de les escoles com 
un Grup Escolar, encara que ja abans, de fet, funcionava en aquest &girn. 

Llavors foren nomenats director i directora Josep Mas -que exercia 
de director a les escoles de Palam6s- i Angeis Vifías, respectivament. 
I alhora s'incorporaren al claustre mestres nous: Ramona Pla, Pere Gon- 
zalez i el senyor Joan Ferrer com agregat. Bmbé s'incorpora el mestre 
Josep Rigau, perb el 1949 va ser destinat al preparatori d'ingrés de I'lns- 
titut Ramon Muntaner. El senyor Lluís Esteva, mestre de Begur, vingui 
a substituir-10. 

Curs de 194647 amb el senyor Lloveras. 



Pel que fa a la pedagogia -sempre dins el marc de la tradicional-, 
cal destacar que els alumnes utilitzaren molt poc els llibres de text. Cex- 
plicaci6 del mestre i la pissarra esdevingueren elements essencials a la 
classe, quan tota mena de material didactic era escas. En aquest sentit 
es feren famoses les explicacions d'histbria del mestre Mas, per I'apas- 
sionament que hi posava. 

Per part dels alumnes, la cbpia i el dibuix foren les tbcniques mes 
utilitzades. 

Tot i els condicionaments polítics i religiosos del nou regim, les Ili- 
bretes escolars (any 1940) d'alumnes del senyor Mas -de Josep Gay i 
de Lluis Palahi- s6n, encara avui, realment exemplars i revelen una tas- 
ca docent bona, un alt nivell de coneixements i un ensenyament digne 
i exigent. 

El senyor Mas -que va tenir cura dels nois mCs grans-, junt amb 
els altres mestres, es va proposar d'aixecar el prestigi de I'escola pública 
a forca de treball i de plena dedicaci4 amb reunions i conferbncies als 
pares, amb festivals i vetllades teatrals. 

Es feren excursions amb els alumnes, com aquella de Plana Basarda 
que hem trobat explicada en una redacci6. Sortides que s'aprofitaven per 
explicar historia local als nois, tot rastrejant el terreny. 

S'organitzaren campionats de futbol i d'escacs, amb participació dels 
mateixos mestres. 

Mes tard, el 1949 el senyor Mas presenta a I'Ajuntament la necessitat 
que els nois mCs grans fossin preparats per al m6n del treball, per a la 
feina practica i manual. Proposa la creaci6 d'uns tallers de treballs 
artesans-artístics que es podrien fer amb fusta i suro; fer joguines, treba- 
llar amb marqueteria, etc. En fi, que calia iniciar-10s en el m6n del tre- 
ball, cosa que no feia ni podia fer I'escola. 

8.- CREIXEMENT ECONOMIC (1950-1970). 

8.1. Cens escolar als anys de la immigracid 

A partir de 1950 s'incid arreu del pais un procks de desenvolupa- 
ment econbmic. 

A Sant Feliu el turisme comen$& a ser important i, lentament, pren- 
guC un caricter massiu, de volada industrial. El turisme, des del punt 
de vista laboral, vinguC a incidir d'una manera providencial i positiva 
en un moment que la industria surera i la pesca feia crisi. Es crearen llocs 





els seus Wls tinguessin mes oportunitats de promocib social que no pas ells. 
Segons I'esmentada evoluci6 demografica, el cens escolar es modifi- 

CA absolutament. Es trenca I'estancament del període anterior i el nom- 
bre d'infants en edat escolar a poc a poc s'enfiltc. 

El 1955 el cens escolar de la nostra ciutat es distribuia aixi: 

De 2 a 4 anys 167 nens 133 nenes 
De 4 a 6 anys 126 nens 100 nenes 
De 6 a 12 anys 397 nens 314 nenes 
De 12 a 15 anys 150 nens 149 nenes 

840 nens 696 nenes 

Amb un total general de 1.536 infants. 
Els d'assistincia escolar obligatbria, de 6 a I2 anys, 548 (337 nens 

i 211 nenes) es matricularen a I'escola nacional, als Estudis Nous; i a I'es- 
cola privada 509 (256 nens i 253 nenes) a rab de: 

150 als ctHermanosn 
127 a les Carmelites 
124 al Cor de Maria 
108 al Liceu Abat Sunyer. 

(En efecte, el 1952 el mestre Josep Mas i la professora M?Llu'isa Llorens 
de I'antiga Acadhia  s'havien fusionat amb un altre grup de llicenciats 
i crearen el Liceu Abat Sunyer -Centre Reconegut Elemental d'Ensen- 
yament Mitja- amb totes les atribucions d'examens fins a quart curs, 
llevat dels de Grau, que es feien a Girona, per obtenir el titol de Batxille- 
rat Elemental. 

'Itlnmateix, els altres col.legis tambe es dedicaven o feien quelcom de 
I'ensenyament mitjtc, cosa que dificultava els esforcos per a la creaci6 
d'un sol Institut Nacional). 

CAjuntament, conscient dels problemes d'escolaritzaci6 que es co- 
mencaven a plantejar a I'ensenyament públic, als Estudis Nous, s'adrec$ 
a Inspeccib Provincial exposant que el nombre d'alumnes matriculats al 
Grup Escolar -atribuit a la immigraci6 i al prestigi que aquest havia 
aconseguit- exigia una soluci6 ripida i, de moment, mestres de suport. 

Realment, el problema era ja preocupant per I'octubre de 1961, quan 
el nombre d'infants que volien anar als Estudis Nous arriba als 600, i 
es comptava amb quinze mestres i tres ajudants. 

('Itlmbé, per& anh en augment la matrícula dels col.legis privats - 
llevat del Liceu, per les raons abans exposades. El mateix any de 1961 
el d a n t  Josep, tenia 260 alumnes i vuit professors: el Cor de Maria 208 
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Cimpacte del turisme es comenqi a reflectir al Passeig. El Passeig amb el al levanih.  El 
Passeig amb el #Reino Elisendar. 



i set professors i les Carmelites 200 i vuit professors. El Liceu 83 i cator- 
ze professors, perb 142 el curs 1964-65). 

Tot i que pel curs 1962-1963 ja s'havien construi't les aules de Vilarta- 
gues --que absorberen f o r p  matrícula de phrvuls-, el creixement de la 
demanda als Estudis Nous no s'aturP pas. Pel curs de 1966 els inscrits 
van ser 726. S'admeteren alumnes fins al límit, perb aixi i tot trenta in- 
fants es quedaren sense escola. 

I és que la política seguida era la d'anar posant pedaqos als proble- 
mes d'escolaritzaci6; i no arribaven les solucions. Com digué el director 
del Grup Escolar, Joan Rutllan, d o  que necesita la Ensetianzaprimaria 
en nuestm ciudad son ruedas nuevas y no parches viejosd6". 

Al següent curs (1967)eIs alumnes eren 787, amb quinze mestres per 
atendre'ls. Hi havia, doncs, un excés de 333 infants. 

Un nou pedaq fou el d'habilitar els passadissos dels Estudis Nous, 
i convertir-10s en aules. Cosa que es feu amb el vist-i-plau d'Inspecci6 
i com a mesura provisional. Perque, mentrestant, el consistori havia de- 
cidit ampliar I'escola, amb la construcci6 d'un nou edificiís3'. I, a més, 
s'iniciaren les obres del carrer Capmany, i a comencaments de 1969 
-finalitzades les obres- s'ocuparen aquells locals. Aixi es pogueren de- 
sallotjar els passadissos i es descongestionP una mica el Grup Escolar. 

El curs 1969, un cop feta la matricula dels alumnes que assistiren al 
CoLlegi Nacional, es distribu'iren aixi: 

Ir  A nens-mestre J. Roura 
1: B mixta-mestra Mf Teresa Cufí 
21 A nens-mestre Jaume Calabuig 
2: B mixta-mestra Dolors Cororninas 
3: A nens-mestre Narcís Masferrer 
3: i 4! mixta Miquel Lope 
4! A nens mestre Joan Compafi6 
5!, 6$, 7! i 8: Jaume Lloveras 
I: Batxillerat TomPs Rosés 
2r Batxillerat Joan Mateu 

1: nenes-mestra Nati Sureda 
2? nenes-mestra Rosa Noguer 

50 alumnes 
40 nens i 7 nenes 
55 alumnes 
37 nens i 14 nenes 
45 alumnes 
15 (39 18 (4!) 5 nenes 
45 nens 
42 alumnes 
38 mixta 
30 mixta 

50 alumnes 
SO alumnes 

(62) dncomr, 20-X-1966. 
(63) M.A. 1%7. 



3: nenes-mestra Montserrat Serra S0 alumnes 
4! nenes-mestra Carme Camps 46 alumnes 
5t i 6t nenes-mestra Elena Roca 47 alumnes 
4, 7t i 8t nenes-mestra M? Rosa Dalmau 32 alumnes 

Un total de 716 alumnes, sense comptar els pPwuls de 3 a 5 anys que 
Carme Gallego, Pilar Bonavia i Isabel Albertí tenientw'. 

La poblaci6 escolar total (de 2 a 14 anys) a Sant Feliu, era de 2.300 
I'any 1970. 

El 1968, efectivament, comencaren les obres d'ampliaci6 del Grup Es- 
colar. Consistiren en la construcci6 de vuit aules amb un pressupost de 
quatre milions i mig. A la planta baixa hi anava un vestíbul, pati cobert 
i dues aules de 48 mf cadascuna. A la planta pis, hi farien les altres sis 
aules, també amb 48 mf cada una i amb una capacitat de 30 alumnes 
per aula; a més dels serveis i de la sala de professors. 

Fou en aquesta epoca també quan el Liceu Abat Sunyer brega de va- 
lent, no tan sols per sobreviure com a centre escolar sin6 per emprendre 
el camí que ments al reconeixement d'lnstitut Nacional d'Ensenyament 
Mitja. Calia, perb, abandonar el vell casalot de la Divina F'astora per 
instal.lar-se en un lloc mes adient, a la muntanya de Sant Elm. El senyor 
Eduard Cros i Rojas cedí desinteressadament els terrenys. El Municipi 
i el Patronat feren la resta. Perb I'autintica promotora del centre nou 
va ser la directora del Liceu, Margarita Wirsing i Bordas, capdavantera 
de l'ensenyament mitjP a casa nostra. 

L'estiu de 1963 es col.locP la primera pedra de I'edifici dissenyat per 
I'arquitecte Francesc Suris. i I'octubre de 1965 ja ~'inagura'~". 

8.2. Claustre de mestres 

Sense pretendre de fer una relaci6 exhaustiva de tots els mestres que 
han passat pels Estudis Nous en aquests vint anys -que han estat molts-, 
em limito a ressenyar els més importants pels anys que hi han dedicat- 
i que alguns encara hi dediquen! 

(64) Llibre d'actes de I'escola Ganel. 
(65) dncomr. 7-VII-19M). 15-IX-1960; Rimavcra 1961; 24-VIII-1%1; 8-VIII-1963: 21X1%5: 

28-X-1965. 



Instilur de Batxillemt Liceu Abat Sunyer. El 1963 es col.loca la primera pedra i el 1965 va 
ser inaugurat. 

Quant a les mestresses, el decenni dels anys cinquanta formaren el 
cos docent Angels Viilas, Antbnia Aguilar, Rosa Vidal i Mt  Rosa Dal- 
mau. Més tard, s'incorpora ja Carme Gallego. 

Al principi la direcci6 la porta Teresa Vifiolas, a qui substituí tempo- 
ralment la senyora Dalmau. 

I, com a auxiliars, continuaven Cecília Cateura, Magda Serra i Fran- 
cesca Audet. n m b &  per un temps, ho fou Pilar Thomas. 

EI 1962 tingueren lloc alguns canvis notoris. M.1 Carme Agustí i Bar- 
ri prengué possessi6 com a directora de I'escola de noies; Nativitat Sure- 
da i Vill com a mestra de segon curs. Mentre que Josepa Rivas i Raso 
i M? Rosa Noguer i Joli foren nomenades per a les noves aules de Vilar- 
tagues, a punt de ser inaugurades. 

Ma Rosa Noguer, per& aviat torna al Grup Escolar i, successivament, 
s'anaren incorporant al claustre Carme Camps, Pilar Bonavia, Elena Roca 
i Montserrat Serra. 

A adoila Anthnias li arriba la jubilaci6 el 1966. 
Pel que fa als mestres, del primer grup seguia el senyor Mas i el senyor 



Mestres del 1952 (d'esquerra a dreta): Miquel Juhera, Narcir Maslerrer. Jaume Lloverar, 
üenet Brugue i Lluis Esteva. Mestresses: Rosa Vidal, Teresa Viaalas. Antbnia Aguilar i Angels 
Viñas. Davant: Magda Serra i Cecília Cateura. 

Lloveras. Lluís Esteva ja hi era i Narcís Masferrer s'uní ben aviat 
al claustre, així com Joan Compafió, que tornh a I'escola. 

D'interins i substituts en passaren molts pels Estudis. De tots aquests, 
potser, cal remarcar la preskncia de I'antic mestre de I'Escola Horacia- 
na, Galo Mallol, els cursos 1959-1961. 

Al grup masculí de mestres s'hi anaren sumant consecutivament Joan 
Rutllan, Tomlls Roses i Anselm Sinchez. 

Entretant, el senyor Mas, com ja he dit, a comenpments del 1962 
de id  l'escola. I Lluís Esteva es jubilh a finals de 1966. 

A partir del curs 1963-1964 el col.legi es converti en Agrupació Esco- 
lar Mixta i, des de llavors, ja no es pot parlar d'escola de noies i d'escola 
de nois, ni de mestresses i mestres, etc., sin6 d'un sol equip pedagbgic 
que, despres de dirigir40 Mt Carme Agustí i, provisionalment, Jaume 
Lloveras, el por& Joan Rutllan a partir de 1964. 



Meirrrs dirlrcwats: Masferrei. Llovcras i Juhcra, amb els srnyorr Escriba i Soler. lmimtt 
un famós programa de rhdio, el 1952. 

Sembla que la presencia, dins del claustre de mestres, de guixolencs 
i de matrimonis docents, féu possible la constitucib d'un nucli de I'equip 
pedagbgic que li dona una certa estabilitat i cohesi6. 

La bona harmonia, entre aquests, es reflectí en algunes de les sorti- 
des que feren. 

Els sous dels mestres continuaren essent baixos, la qual cosa d'algu- 
na manera els obliga a seguir fent classes particulars i permankncies, en 
detriment de la qualitat de I'ensenyament públic, com ho ha& de reco- 
nkixer la directora MP del Carme Agus tP .  

(66) LLibrc d'actes d ' ln spc id  Escola Gaziel. 
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Joan Rutllan i Pla fou molts anys director dels Estudis Nous. 

Els mestres d'ucursi6 a Roman* 
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No era possible una dedicaci6 plena a la seva feina d'educadors. I 
la professi6 de mestre exigeix una actualitzaci6 constant de la seva for- 
maci6 tebrica, didactica i tknica. La seva formaci6 havia de ser -ha 
de ser- permanent, i no tan sols pel que fa als coneixements sin6 també 
pel que fa a la seva prbpia actitud davant els alumnes. 

8.3. La tasca dels inspectors. 

En iniciar-se aquest període, la tasca dels inspectors en les seves visi- 
tes a I'escola es movia en el terreny del mes purament formal i retbric: 
felicitacions, recordar lleis, informar de I'existtncia de llet i formatge a 
distribuir entre els alumnes, etc. 

Les ressenyes literiries del Llibre d'Inspecci6 fetes per I'inspector mos- 
stn Dorca son realment delicioses. Vegeu-ne algunes: 

<<Visita ordinaria de 1nspeccidn.- Maestm: Dfia. Rosa Vidal 
A 10s Iauros anteriores, quese leen sabrosamente en 10s informespre- 

cedentes, el Inspector que hoy suscribe quisiem unir 10s suyos. i a u m  
abundantes pam tejer, cua1 laurelesperfumados, una primorosa corona 
con que premiar la dilatada labor, de paciencia benedictina, la sabia ta- 
rea, de eficacia indudable, la difícil profesidn de maestra parvulista, en 
donde 10s nifios son aún ángeles, por la Sm. Vidal. 

Cuando, al atardecer de un dia lleno de sol y de hermosura, se con- 
templa, a veces, la luz crepuscular, uno siente en el alma la tristeza de 
la brillante jornada que se va y el presentimiento de las sombras que ya 
amenazan. 

Y uno piensa para s f  ;Qui lástima que en este mundo no hayan dius 
eternos! 

No, 10s dius eternos. 10s lauros eternos, 10s premios eternos no caben 
en las escasas dimensiones de una jornada. Necesitan la anchum infini- 
ta de la mima Eternidad>>. 

uMaestro: D. Luis Esteva Cruafias. 

De antiguo conociamos a este excelente maestro; en la escuelira de Ba- 
gur, donde en el orden cultural realizd maravillas. Verdaderas filigmnas, 
que en su dia admiramos y aplaudimos. 

Y la flor no puede desprenderse de su hermosum y de su perfume, 
mientras vive lozana. ie siguen por doquier, como el rayo de luz es inse- 
parable del sol. 

El Sr. Esteva continúa en S. Feliu de Guhok, la labor pedagdgica 



de siempre, que hasta en 10 material deja huellas: su aula nP 4, en el in- 
mueble que ocupan las Unitarias Nacionales de esta Ciudad, destaca por 
su belleza. 

Recordemos siempre, y no 10 perdamos nunca de vista, que matiana 
elsiervo que recibid cinco talentos debem' dar menta de 10s cinca A quien 
se le dió mis, más se /e deberá exigirn. 

c<Maestm: D. Narciso Masferrer. 
Girada visita a esta Unitaris, nos sentimos complacidos de la actuación 
de su maestm, hondamente impresionados de la perfecta disciplina en 
que se desenvuelve el hacer escolar. 

Su maestm, expert0 dibujante, ha de ir gmbando en el alma de sus 
alumnos una imagen, la mas exacta posible, del eterno modelo de pre- 
destinados, Cristo Jesús>). 

A partir del 1960 sembla que I'actuació dels inspectors havia canviat 
for@. Amb I'inspector Josep M t  Castro, almenys es tractaren qüestions 
greus de I'ensenyament, com la problemtttica del bilingüisme. (Encara 

Uescola de nois pels volts de I'any 1957. 
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que era de I'opini6 que el castelli s'havia de parlar sobretot als primers 
graus de I'ensenyament, i de reservar I'estudi del catala -com 
assignatura- per als últims anys de I'ensenyament!). Perb també, el ma- 
teix inspector, tracti de la necessitat de la programaci6 i de fer proves 
objectives. Advertí els nostres mestres de la seva excessiva preocupaci6 
per la instrucció, deixant de banda I'aspecte educatiu. I es parla d'edu- 
caci6 integral, etc. 

El 1963, I'inspector Lluís Bastons continua en aquella direccid, ani- 
ma els mestres a posar el <con) en la seva professi6. I comptant amb 
la seva presencia, el claustre desenvolupa temes d'evident interts peda- 
gbgic. El senyor Mas exposa el tema del d?ebaN en equip en la didactica 
de les ci2nciesa; Jaume Lloveras el de la  metodologia de la geografia),; 
Carme Agustí el del avalor deldiirleg en el camp educatiu. Eldialegpsi- 
copedag6gic)); Lluis Esteva, amb diapositives, exposa el tema de la pre- 
historia a la comarca guixolenca, etc. 

Per a mi, un dels treballs realitzats pels mestres que desvetlla mes in- 
teres fou el de la mestra Carme Agustí, titulat ccEl treball escolar i la 
seva comprovacid)). Es tractava d'un treball elaborat a partir de les da- 

Excursid a San1 Baldiri i Pedralta amb els mestres Mar i Lloveras, el 19 de febrer de 1958. 
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des obtingudes, d'octubre a desembre de 1963, de 390 alumnes dels Es- 
tudis Nous. 

El resultat de I'estudi de la directora fou aquest: només el 25% dels 
alumnes dels Estudis Nous, objectivament, podria promocionar. e s  a dir, 
que hi hauria un 75% de cgracis escolam, com en diríem avui. 

I establí les causes d'aquest ufmc6sx la immigraci6 que determinava 
en molts alumnes un escas desenvolupament fisiolbgic i tares heredita- 
ries, desplacament dels nois i noies immigrats i el bilingüisme. Sobre els 
immigrats deia: uel derroche a que se lanzan al disponer de dinero y te- 
ner con que gastar10 les Neva a un desenfreno que les distme de rodo 
tmbajo intelectual medianarnente eficazn. La majoria dels alumnes eren 
fills de pares analfabets, que sovint comencaven tard I'escolaritzaci6 i 
I'acabaven abans d'hora a fi de poder anar a treballar. 

Una classe del Grup Escolar, aquell any, comptava amb 24 alumnes 
immigrats i només 9 autbctons. 

I, finalment, s'apuntaven altres motius, com el descontentament que 
hi havia entre els mestres, els inconvenients de no poder tenir plena de- 
dicaci6 a la feina escolar i a la manca de preparaci6 en tkniques moder- 
nes sobre didactica. 

6s  clar que avui es pot dubtar molt que la causa d'aquell frachs fos, 
sobretot, el fenomen de la immigració, perb en tot cas representa -aquest 
estudi- la mentalitat dels educadors i reflecteix una impressi6 genera- 
litzada entre la població catalanoparlant. 

No 6s Ibgic pensar que el primer factor que condueix al frachs sigui 
el propi alumne, sense qüestionar I'actitud dels educadors, I'escola, els 
programes, el sistema educatiu i la mateixa societat. 

Tanmateix, ja era molt positiu que els mestres es plantegessin aquests 
problemes educatius, pedagbgics, i s'allunyessin una mica de la proble- 
matica economica i legalista. 

8.4. Qüestions i recursos pedagbgics. 

No crec que es pugui parlar d'una línia pedagbgica comuna ni d'un 
projecte eductatiu, compartit per tot el col.legi, durant aquesta etapa. 

En tot cas, i molt genericament, es pot dir que es continuava treba- 
llant dins I'enquadrament de la pedagogia tradicional; és a dir, centrada 
en els interessos de la societat adulta. Com el llit de Procusto -de que 
en parla el senyor Mas- I'alumne s'havia d'adaptar al sistema educa- 
tiu, i no al revés; preocupada només per I'ordre i la disqiplina , i desen- 



volupant com a valors -i únics- I'obeditncia, la submissió, el respecte 
a I'autoritat, la competivitat, etc 

Les aNormas Escolaresw que els alumnes havien d'apuntar a la Ili- 
breta en comengar el curs de 1962 revelen quelcom d'aixb. 
UI" Es obligación de todos 10s alumnos presentarse a la escuela debida- 
mente limpios, aseados y peinados. Los nitios que no reunan esras con- 
diciones no s e ~ n  admitidos a clase. 
2" Como la puntualidad es necesaria pam el buen funcionamiento de 
la clase 10s alumnos que lleguen 20 minutos tarde sin causa justificada 
no les será permitida la entmda. 
3" Dumnte el canto del Himno Nacional y mientms se iza la bandera, 
todos 10s alumnos tienen la obligación de mantenerse en actitud defir- 
mes y en el mas completo silencio. 
4'Está terminadamenteprohibido jugar, correr y grifar en elpasillo del 
Grupo Escolar. 
5' Se considera una falta muy gmve y serán sevemmente castigados 10s 
nitios que escriban, dibujen o ensucien las paredes. 
6" Como que por el lenguaje se conoce la cultura de las personas todos 
10s alumnos deben abstenerse de blasfermar y usar palabms feas y 
asquerosas. 
7" No está permitido bajar a la riem sin motivo justificado. 
8'Los árboles deben respetarse. Los niflos que suban a un árbol o rom- 
pan sus mmas seran castigados. 
9" Cuando el Sr. maestro renga que ausentarse de la clase, 10s alumnos 
no deben alterar el orden, ni armar alboroto, pues a losculpables se les 
anotará una folia a la Cartilla de Escolaridad. 
IOR Como es una falta gmve de educación pelearse y timrse piedras, se 
considem una falta grave el alumno que haga uno de dichos actos. 
11' No debe timrse ningún papel en ninguna de las dependencias de la 
escuela, excepro en las papeleras designadas para ello. 
12' El alumno que por imprudencia rompe un cristal de la escuela está 
obligado a pagar su importe. 
13" Los nitios que cometan varias folros y no se corrijan serán juzgados 
por el tribunal de maestros y p o d ~ n  ser expulsados de la escuela. 
14' Teniendo en cuenta que la matrícula de la escuela está completa y 
existen nifios en espem de vacante, se ha dispuesto que el que cometa 
10 faltas de asistencias no justificadas ser& expulsado de la escuela y su 
plaza sem ocupada por otm alumna 
15 ' Todos 10s alumnos están obligados a comportarse tanto fuem como 
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Fraga lribarne visits la ciutat. El r&gim franquista no permetia que es qüestiones el seu mun- 
tatge politic. 

dentro del edifici0 del Gmpo Escolar de acuerdo con las normas, a fln 
de enaltecer a sus maestros y el buen nombre de la escuela donde se /e.'. 

instruye y educa,,. 
Val a dir, perb, que el greu problema de I'escolaritzaci6 obligatbria 

predominava per sobre de totes les altres qüestions peciagogiques. He d'in- 
sistir: la necessitat de no deixar infants sense escola exigí dels mestres 
del Grup autentics esforcos. Aules amb excés d'alumnes, classes als pas- 
sadissos, etc., tot plegat feia impossible I'observacid i el seguiment del 
ritme i maduració de cada nen. En aquelles condicions, amb mancanp 
de material didlctic, amb problemes d'insfraestructura i havent d'orga- 
nitzar els mestres el menjador, no es podien pas fer filigranes 
pedagbgiques. 

Molt o bona part de I'esforq i del temps del director -i del claustre- 
s'esmercava en gestions per anivellar i tancar el pati, fer la paret de la 
riera, pintar les aules, neteja, estufes, pati dels phrvuls, etc. 

6 s  evident que, tot i que aquests condicionaments o limitacions ge- 
nerals -que no afectaren només al nostre Grup Escolar sin6 totes les 
altres escoles-, cada mestre a la seva classe gaudia de suficient llibertat 
per aplicar la seva   filo so fia^ de I'educació, per poder fer bona aquella 



dita castellana ctcada maestrillo tiene su li brillo^. I així en unes classes 
hi havia mts ordre i disciplina que en altres; cada professor tenia la seva 
prbpia didactica de les diferents assignatures, etc 

Un altre tret de I'educació tradicional que es continuava reproduint, 
va ser el de transmetre una cultura allunyada de la realitat dels infants 
-no s'estudiava ni geografia ni histbria local-comarcal, ni cap contin- 
gut catali-, i el voler comunicar una ideologia religiosa i política 
dogmatica ... 

Malgrat els canvis socioeconbmics que tenien lloc, el r&im franquista 
no permetia que es controvertís o posés en dubte el seu muntatge ideolbgic 

Comencava I'any 1969, i les reivindicacions del moviment obrer i es- 
tudiantil es continuaven intensificant i propagant. El claustre, en sessió 
extrabrdinaria, acorda de trametre al Cap d'Estat i al Ministre dlEduca- 
ció i Ciencia una carta d'adhesió a la politica del ccCaudil10 y su equipo 
ministerial~P7'. 6s  de suposar que els mestres, com a funcionaris, es 
veieren compel.lits a fer-ho. 

D'altra banda, els escolars a les seves llibretes seguien ressenyant les 
conegudes crConsignas)>. Enumero alguns títols: (<El Genemlisitno)>, <<Dia 
de la Hispanidad)>, < c i a  vocación de Espiian, <t ia  gmndeza de Espa- 
fia,,, aias bandemsm, <<El e m d o  nacional>), nEl yugo y lasjlechasn, *Por 
el imperi0 hacia Dios~, depunto)>, etc. La histbria d'Espanya continuava 
essent monolítica, no presentava ni una esquerda. 
Una d'exemple: &ausas del Alzamienton 

duando Espafia se aparta de su vocacidn, de su destino en e1 mun- 
do que es el de propagar la civilización cristiana, enciéndese en su inte- 
rior la hoguem fatal de las luchas y de la anarquia. 

Dumnte 10s afios de la República la curva de descens0 fuP tan pm- 
nuncioda que nuestm Patria encadenada por 10s partidos políticos, las 
luchas de clases y la persecución religiosa tuvo necesidad de un remedio 
heroic0 que cristalizó en el Glorioso Movimiento Nacionah (1953). 

Pel febrer de 1954 I'Ajuntament acorda uestablecer con el titulo de 
Premios de Libemción de la Cuidad de San Feliu de Gurkols sus pre- 
mios anuales de 100ptas. cada uno y otros tantos de 50 ptas. pam aque- 
llos alumnos de las Escuelas de esta ciudad que mák se hayan distingui- 
do por su estudio, aplicacidn y asistencia a las clases dumnte el curso 
escolarP'. Premis que serien lliurats el u18 de Juliow. 

(67) Llibre d'actes del claustre, 29-1-1%9. 
(68) M.A. 1951-56. 



Lliuramenl de premis al8 de julkm, I'any 1959. 

Alumnes dels Estudis a la processo de Corpus del 1954. TambC hi anava en Toni Cruz de  
la Trinca. 

Hi havia un premi especial per al millor alumne de cada centre, i di- 
versos d1aplicaci6 i educaci6. 

Se seguien fent les classes de religi6 i es participava igualment, com 
a escola, en les festes de 1'Esglesia Catblica: I'explicaci6 de 1'Evangeli 
del dissabte al mati, I'assisthcia a missa, confessions massives, proces- 
sons de Corpus, Santa Missi6, etc. Si, els alumnes de les Escoles Nacio- 



~- ~ - wi 
Grup d'alumnei parlicipanl en  la Sama Missi6 de 1959, 

nals prengueren part -com els altres col.legis, 6s clar- en la Santa Mis- 
sió del 1959. Despres de la missa de comunió asiguid una algre manifes- 
tacidnpor las callesn. Els nois del Grup imitaren un Ajuntament; alcal- 
de i regidors, precedits per la rbonderan, en llurs parlaments invitaren 
a tothom a la Mi~si6"~'. 

Cap a finals dels anys seixanta, perb. es not i  una certa relaxació quant 
a les practiques religioses. A partir del 1967, la catequesis s'organitd d'una 
altra manera, fora de les escoles, i a les processons, confessions i misses 
s'hi aniria particularment. 

uConsidemndo que el liempo empleado en izar banderas, cantar y 
rezar, maiiana y tarde, teniendo que formarfilas es considerable y que 



muchas cluses rezan en el interior de las aulas. se acuerda sólo cantar 
e izar la bandera por las mufiunas*. 

1956. Inauguraci6 de la Ribliotcca dc la Caixa de Pensions. 

Hissar i arriar la bandera es feia ucon todos 10s alumnos formados 
en el pasillo. Los dos primeros de cada clase por rotación se encarga~n 
de izarla y arriarlan'70'. 

La cdpia i el dibuix a la llibreta de cada alumne persistiren com a 
eines fonamentals del treball escolar. 

Tanmateix, en aquest temps es comenqaren a utilitzar molt més els 
llibres de text. La majoria d'ells eren de I'editorial Dalmau Carles, Pla, 
S.A.: les memorables enciclop6dies. aEl Nuevo Camamdom, etc. 

Cal destacar-ne, perd, las aLecciones de cosas -método completo 
de lectura-N i ~Infancia)>, il.lustrats per Narmas, el mestre de I'escola, 
Narcís Masferrer. 

(70) Llibres d'actcs dels clausfre, 5-X-1969 i 17-111-1969. 
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Per altra part, entre donacions i adquisicions, als Estudis s'anava for- 
mant una biblioteca escolar, que els alumnes podrien utilitzar. 1, a més, 
amb la inauguració de la biblioteca de la Caixa (1956) es completi aquest 
servei als estudiants. 

Respecte als recursos didictics emprats a I'escola, en temps del se- 
nyor Mas es feren algunes sortides amb els alumnes, a Sant Baldiri i Pe- 
dralta, per exemple. 

Després, amb la massificaci6 de les aules, no tingueren continu'itat. 
En tot cas, esporidicament, es feia alguna excursió per mar, aprofitant 
la invitaci6 dels propietaris dels (&ruceros Costa Bravan. 

En canvi, s'anaren institucionalitzant algunes festes, sobretot la de 
final de curs. 

A partir del 1950 la ddio  i els seus programes entraren a I'escola. 
Tant és així que el 1952 professors i alumnes conjuntament, a la Cate- 
quística, imitaren un programa radiofonic, el famós examen d'en Magi- 
net. D'aquesta representaci6, n'ha restat testimoni fotogrAfic. 

I el 1968 algunes classes participaren en el concurs ~ A s í  es la 
provincia)). 

Sovint I'escola aprofiti, com a recurs pedagbgic, les qualitats de bon 
dibuixant del senyor Masferrer, per muntar murals o per animar dife- 
rents campanyes, com la de circulació. 

1952. Els mealres, Eslwa. Hrugué. Lloveras (dret), ivlasferrer i Juhera. El merlre Benel Bru- 
guk i Riera (1889-1971) havia lornal a I'escola el 1947. 
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Alhora, comencaren a entrar lentament al centre els mitjans audiovi- 
suals: projectors de diapositives, tocadiscos, magnetbfons i televisió. A 
mes, les maquines d'escriure i la multicopista farien possible la confec- 
ció d'una revista i d'arribar mes fhcilment als pares. 

Pel que fa a I'estudi de les ciencies, ben aviat es compta amb diversos 
equips d'ENOSA. 

Paral.lelament es fomentava I'esport. El 1967 s'estrenh el camp de 
futbol. Escacs, bhsquet i atletisme eren activitats normals a I'escola, i 
es competia amb altres equips de fora. 

Al final d'aquesta epoca també, el claustre reemprengué temes com 
el de la coeducació i el de fer a I'escola graus paral.lels. S'utilitzaven me- 
todes més actius, com el de fer estudiar aritmetica a partir d'una esta- 
dística feta a la mateixa escola. 

Alguna vegada, s'introdui a les aules el teatre infantil. 
El 1968 s'institui al col.legi la cdesta de I'urbre,, amb participació 

de tots amb poesies i cancons. Cada classe hi plantaria el seu arbre i en 
tindria cura. Llavors, caldria aprofitar-la, aquella festa, com a recurs 
educatiu. 

S'insistia en la importancia del pati, com a lloc ideal per observar 
i conkixer els alumnes, donat que alli era on es manifestaven amb més 
llibertat, en els jocs. 

En una enquesta feta pel febrer de 1969, sobre el nom que voldrien 
per a la seva escola, sortí segons nombre de vots i per aquest ordre: ctGa- 
zieh, Juli Garreta, Garbí i Catalunyan", com a mCs importants. 

Tot aixb liltim, indicaria que d'alguna manera els aires de la renova- 
ció pedagbgica entraven a I'escola. 

9. DELS ANYS SETANTA ENCA. 

Abans d'acarar aquesta nova etapa de I'ensenyament a Sant Feliu cal 
advetir que la manca de perspectiva histbrica suficient, la rapidesa amb 
que s'han produi't els darrers canvis en aquest camp i la manca de mol- 
tes dades fan dificil una interpretació --en realitat, la histbria Cs inter- 
pretació i no acumulació de dades- i, per tant, hi restaran uns buits. 

'hnmateix, aquest intent d'aproximació a la histbria de I'ensenyament 
estaria mes mancat si, malgrat les dificultats, no s'hi ressenyessin els fets 
més importants de la vida de I'escola, que han tingut lloc últimament. 

(71) Llibre d'acles del claustq 21-11-1969. 



Els petits de I'ercola fent Ieatre. A partir dels anys setanta I'escola &ariel,, intenta d'intro- 
duir una metodologia més activa. 

El 1970 la LLei General d'Educaci6 comporta un canvi en I'ensenya- 
ment, puix que restructurava els estudis generals, tbcnics i superiors. En 
la Llei I'ensenyament pre-escolar no era contemplat com a obligatori ni 
gratuil, i es deixava a mans de la iniciativa privada. Un cop acabat el 
període obligatori d'EGB, uns alumnes obtindrien el Certificat Escolar 
per a ingressar a una devaluada Formaci6 Professional; altres sortirien 
amb el Graduat Escolar per accedir al BUP. Despres, la llei de Selectivi- 
tat acabaria de fer-ne la tria. És a dir, que I1&xit o el fraciis escolar no 
faria altra cosa que reproduir les desigualtats o diferencies socials -més 
o menys- de la societat. 

D'altra banda, la política de subvencions a I'escola privada aniria en 
augment. 

Les contradiccions d'aquesta Llei d'Educaci6 s6n a bastament cone- 
gudes per tothom. No cal, doncs, ara i aquí explicar-les. 

Tot i que el reconeixement legal de I'ensenyament del catall estava 
previst a la Llei, Ans a l'any 1975 no s'autoritza de forma experimental 
el seu ensenyament. 

Cany 1975, amb la mort de Franco, s'iniciA una etapa de transici6 
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politica i de canvi que desembocaria en la Constituci6 de 1978, de la qual 
I'article 27 establiria el marc bhic en mattria d'ensenyament; i la Llei 
Orginica Reguladora del Dret a l'Educaci6 (LODE, 1985) en seria el des- 
plegament legislatiu. 

Alhora, amb I'Estatut de 1979 la Generalitat de Catalunya recuperi 
les competbncies plenes -no exclusives- en mattria d'ensenyament en 
tots els seus nivells. 

De forma paral.lela, a partir del 1970 s'anA engruixint el moviment 
d'ensenyants que des dels anys seixanta lluitaven per la renovacid peda- 
gbgica del nostre ensenyament, que enllaqva amb la tradici6 escolar ca- 
talana de la pre-guerra i que tenia com a eix la instituci6 Rosa Sensat. - - 

En la novena Escola d ' ~ &  (1975) hi participirem 2.850 ensenyants. 
Aquell moviment, avui, conflueix cap a un Moviment de Renovaci6 

pedag&ica que t t  com a objectiu una Nova Escola Pública Catalana de 
qualitat per a tothom. 

Perb, despres de deu anys d'experihcia democritica, les coses han 
canviat molt. El voluntarisme dels mestres -sembla- ha anat de baixa, 
ja que, mes conscients de la seva professionalitat -encara de poc presti- 
gi social-, esperen que sigui 11Administraci6 la qui, amb I'augment de 
pressupostos, faci possible la seva formaci6 permanent. 

El projecte de carrera docent elaborat darrerament pel Ministeri d'Edu- 
caci6 ha estat refusat per una gran majoria del professorat, sense que 
s'hagi presentat una altra alternativa. I, per tant, ha incidit en I'incre- 
ment del desconcert que regna entre els educadors. 

6 s  indubtable que el desencís i el desinim s'ha generalitzat, i afecta 
tambC els altres col.lectius que integren la instituci6 escolar. 

Mentre s'estaven produint tots aquests canvis politics, legals, etc., a 
Sant Feliu arribaven les solucions al problema d'escolaritzaci6 que s'ha- 
via plantejat en I'etapa anterior: es crearen dues escoles públiques mes, 
la del Baldiri Reixach i la de I'Estaci6. 

El Grup Escolar o els Estudis Nous canvih de nom, fent seu el pseu- 
dbnim aGAZIELn de l'il.lustre escriptor guixolenc Agustí Calvet, i ha 
esdevingut una escola pública mCs. 

En tot aquest proces, realment posititu, de transformaci6 de I'ensen- 
yament guixolenc, I'Associaci6 de Pares d'Alumnes hi ha jugat un paper 
importantíssim. 



Grup d'alumncs fent treballs manuals. 
Avui, grup del parvulari treballant a classe 



9.1. En cami de resoldre el problema d'escolarització. 

La corva ascendent de poblaci6, durant el decenni dels setanta, no 
es detudi. Per tant, I'excCs de matricula a I'única escola pública -ara 
Col.legi Nacional Mixt- s'incrementava, agreujant la situació. 

EI curs 1970-1971 eren 924 els alumnes, que els distribuken d'aquesta 
manera: 

E.G.B. 1: nenes 58 alumnes. 
1: nens 60 alumnes. 
1: mixt 60 alumnes. 
2: nens 55 alumnes. 
2? nenes 55 alumnes. 
2: i 3 : 41 mixt. 
3: nens 48 alumnes. 
3: nenes 48 alumnes. 
3: mixt 48 alumnes. 
4! nens 45 alumnes. 
4! nenes 45 alumnes. 
4! mixt 45 alumnes. 

Mestra: Nati Sureda. 
Mestre: Antoni Agustí. 
Mestra: Josepa Canedo. 
Mestre: Jaume Calabuig. 
Mestra: MS Rosa Noguer. 
Mestra: Dolors Corominas. 
Mestre: Narcís Masferrer. 
Mestra: Montserrat Serra. 
Mestre: Miquel Lope. 
Mestre: Joan Compafió. 
Mestra: Carme Camps. 
Mestre: Tomis Ros& 

Ensenyament primari a extingir: 
5! mixt 50 alumnes. Mestra: Elena Roca. 
6:, 7.(, 81 38 nenes. Mestra: M! Rosa Dalmau. 
6f, 7.(, 81 48 nens. Mestre: Jaume Lloveras. 

Batxillerat de 1: 33. Mestre: Joan Mateu. 
Batxillerat de 2? 12. Mestre: Joan Rutllan 

Pirvuls nens: 65 a chrrec de Pilar Bonavia i Srta. Audet. 
Pimuls nenes: 65 a carrec de Carme Gallego i Srta. Serra. 
PBmuls mixta: 70 a cirrec de Srtes. Ponts i Lloveras. 

I el curs que comen* el 1974, el col.legi tenia un total de 1.298 alumnes 
(167 a preescolar; 780 a la  etapa i 351 a Za etapa d'EGB). Ocupaven en 
total 32 aules. D'aquestes, cinc eren a I'antic convent de les  vetllad do- 
rem del carrer del Mall i tres al carrer Capmany. 

I, al curs següent, s'arribh als 1.448 alumnes. 
La petita escola graduada, també mixta, de Vilartagues l'any 1974 

tenia un total de 194 alumnes. Dos cursos de preescolar (de 51 i 46 alum- 
nes) i dos d'EGB (1: de 48 alumnes i 21 amb 49). De les quatre aules 



ocupades, una era molt petita ja que era el resultat d'adaptar el porxo 
com a aula, donada I'emergkncia que hi havia. 

Mentre, el panorama de I'ensenyament a la nostra Ciutat s'anava mo- 
dificant profundament. 

Els religiosos de la Doctrina Cristiana havien deixat el col.legi Sant 
Josep, i el bisbat de Girona n'assumi la titularitat. Era un centre privat 
subvencionat per I'Estat, amb un total de 301 alumnes distribu'it en vuit 
aules d'EGB i amb vuit professors, pel que fa a I'any 1974. 

El mateix any, el col.legi Cor de Maria -privat subvencionat- tenia 
550 alumnes; quatre cursos de preescolar i vuit d'EGB, amb un promig 
per aula de 40 alumnes. Comptava amb 12 aules i 13 professors. 

El centre que les religioses Carmelites tenien al carrer Capmany, que 
impartia classes de preescolar, ensenyament primari i secundari, tancii 
les swes portes en iniciar-se aquesta etapa. 

Pel que fa a I'ensenyament secundari, el Liceu Abat Sunyer, ja Insti- 
tut Nacional d'Ensenyament Mitjl, tenia 343 alumnes el 1974; ocupava 
14 aules, amb 21 professors. 

I el curs 1975-1976 comenci l'ensenyament de Formaci6 Professio- 
nal. S'hi podien seguir estudis administratius i d'electricitat, amb conei- 
xements teorics comuns i, ensems, t h i c s  i prictics. 

Cal esmentar també que a Sant Feliu, de temps, venia funcionant una 
guarderia Infantil Municipal al carrer de Sant Domenec, que com els al- 
tres centres anava incrementant el nombre d'infants que sol.licitawn els 
seus serveis. Si el 1974 hi havia 30 infants, el 1978 en tenia 7OV2'. 

Per fi, el 1974 s'aconsegui I'aprovaci6 definitiva d'un altre centre es- 
colar públic d'E.G.B. que s'emplawria a Vilartagues. 

El febrer de 1975 comencaren les obres, i un any després s'inaugurii 
-no oficialment- el col.legi, al qual es don& el nom del pedagog de 
segle XVIII, mosdn Baldiri Reixach, per ser fill de Bell.lloc, de les nos- 
tres contrades. 

Ara si que es pogueren suprimir les aules habilitades del carrer 
Capmany. 

El 1978, la poblaci6 escolar guixolenca, de centres oficials, es rea- 
partia aixi: 
Guarderia Municipal 70 alumnes i 2 professors 
Escola pública GAZIEL 827 alumnes i 25 professors 

(72) LLibre d'actes del claustre, foli 54 i 5% rdncomn. Nadal 1974. Butlleti de I'Associa- 
ció, nlim.49 i 85. 
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Escola pública BALDIRI R. 927 alumnes i 27 professors 
Ensenyament Professional 326 alumnes i 21 professors 
Ensenyament Batxillerat 375 alumnes i 26 professors 

Solar on s'hi construiria I'escola priblica de Vilarlagues. El 1975 cornencaren les obres. 

- , , , , , . , , . ,  ~- b: . ~-~z. ,. . li. . . . . *  .&= , - 

El col.legi Baldiri Reixach inaugurat el 1976. 
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En total, 2.525 alumnes i 101 professors integraven aqtiell any el nos- 
tre ensenyament públic; 325'més que el curs anterior. 

Pero el problema d'una plena escolarització no estava del tot resolt. 
Al Baldiri Reixach, el 1979, se'n registra un total de 126 alumnes mks 
que el curs anterior; i al Gaziel 154. I tornem-hi, a cercar noves aules! 
El Gaziel, a mes, haguk d'instalJar provisionalment una aula al labora- 
tori. I el Baldiri Reixach hagué d'improvisar tres aules de preescolar a 
I'esglisia de Vilartagues, a carrec del Municipi. 

Un cop resolt el problema de les tres aules del Baldiri, de nou s'ini- 
ciaren gestions per aconseguir el Ktercem col.legi d'EGB públic. 

En efecte, el 1979 el BOE anunciava ja la subhasta per a la construc- 
ció d'un altre centre d'Educació General Basica de setze unitats a la nostra 
Ciutat, amb un pressupost de 56.704.227 pessetes, i en un termini d'exe- 
cució d'onze mesos, amb capacitat de 640 places. 

Pel marc del 1980 s'emprengue les obres de la tercera escola pública 
als terrenys de ['antiga Estació del %n. 

El curs 1981-1982 s'estrenh, essent la primera directora del centre la 
mestra Carme Camps i Martfi"). 



D'aquesta manera el nombre d'estudiants que assistirien al Gaziel s'ani- 
ria normalitzant. 

En data d'l d'octubre de 1985, en els nivells de preescolar i d'EGB, 
les escoles públiques de Sant Feliu tenien la matrícula següent: 

MATRfCULA ESCOLAR EN ELS NIVELLS DE PREESCOLAR I E.G.B. A LES ESCOLES P6BUQUES 
DE SANT FELIU DE GUiXOLS. EN DATA 1 D'OCTUBRE DE 1985: (CURS 1985186) 

(Les escoles subvencionades, el mateix any 1985, tenien: Sant Josep 
485 alumnes i Cor de Maria 437). 

Quant a I'ensenyament secundari, la xifra de matrícula dels Instituts 
anava amunt: 

Institut de Batxillerat 415 alumnes 1983/84 
446 alumnes 1984/85 
493 alumnes 1985/86 

I I'lnstitut de Formaci6 Professional, ampliades les seves possibili- 
tats en perruqueria i puericultura, el 1986 tenia ja 422 alumnes. 

I, per acabar aquest apartat, vegeu I'evoluci6 de la poblaci6 escolar 
guixolenca dels últims anys: 



9.2. Els ensenyants 

A I'apartat 9.1 ja s'ha citat el claustre del Gaziel corresponent al curs 
de 1970. 

En general hom pot dir que el nucli inicial de mestres de I'etapa ante- 

Un ex-alumne. Pere Mirel. torni a la seva antiga escola com a mestre. 
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rior es mantenia; i que, al voltant seu, s'ana ampliant I'equip d'acord 
amb el nombre creixent d'alumnes. 

S'ha de fer notar que molt aviat s'incorportt al centre, com a mestre, 
I'ex-alumne Pere Miret i Delforn. 

El 1974 I'equip de professors estava integrat per trenta-cinc mestres, 
sota la direcció de Joan Rutllan, qui continuava en el carrec -després 
d'onze anys-, fins que al 1975 va ser substitu'it per Jaume Calabuig. 

(Quatre mestres hi havia aleshores a Vilartagues, centre que encara 
portava adofla Josefinan Riva, la qual es jubila el 1977). 

El 1976, per ocupar el servei de direcci6 del nou col.legi ctBaldiri Rei- 
xachn va ser designat 1'Antoni Agustí i Jornet, fins llavors professor del 
Gaziel; qui, juntament amb altres vint-i-un mestres, constituiien el pri- 
mer nou claustre. 

De fet, el comenqament de curs de 1976 va ser una mica diferent dels 
altres; més mogut i accidentat, en no estar del tot acabat el Baldiri. 

La mestra MfCarme Gallego, aquell mateix any, es trasllada a Cer- 
danyola, perb torni uns anys més tard a I'escola de I'EstaciÓ, on avui 
exerceix com a parvulista. 

El juny de 1978, als 51 anys, morí el mestre Joan Mateu i Ruiz, quan 
ja portava deu anys al Gaziel. (També havien finit durant aquest període 
les mestresses, ja jubilades, ctdofla Antonian Aguilar i Angeia Vifias). 

Mentrestant tenia lloc un fet insblit -no s'hi estava acostumat!- 
en la histbria dels nostres ensenyants: la vaga de mestres estatals. Gaire- 
bé tot el professorat dels centres oficials d'E.G.B. de Sant Feliu anaren 
a la vaga des del 18 d'abril fins al 5 de maig de 1978. 

Les juntes directives de I'AssociaciÓ de pares d'alumnes dels col.legis 
nacionals Baldiri Reixach i Gaziel feren manifest el seu total suport al 
conjunt de les reivindicacions que plantejava la vaga de professors esta- 
tals d'E.G.B. Pero, d'altra banda, també lamentaren que el fet no s'ha- 
gués anunciat amb temps suficient per escoltar I'opini6 dels pares, i per- 
quk no es tingueren en compte casos d'especial gravetat. 

Tot amb tot, un any despr&, I'AdministraciÓ no havia complert 
-fent-les llei- les promeses fetes per acabar amb la vaga. 

El curs de 1979-80, el moviment de mestres va ser considerable. Del 
C.N. Baldiri Reixach en sortiren onze, destinats a altres tants col.legis. 
Del Gaziel en sortiren només dos: Maria Mira i Joaquima Llovera'"'. 

(74) Quaderns d'Informaci6 Municipal, ndm. 5. 10-X-1979. 
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Atesa la nova normativa, arribi la jubilacid a quatre mestres, ben 
coneguts de tots nosaltres. Francesca Audet, que provenia del col.legi Vidal 
i després de quaranta anys de tenir cura dels escolars més petits, deixa 
el centre el 1979. %bé arribi el moment de retirar-se a Narcís Masfe- 
rrer, Jaume Lloveras i Joan Compafíd. Els tres hi dedicaren molts anys 
-mis de trenta- a l'escola. Per les seves classes hi passaren centenars 
de nois, que avui els recorden, cadascun amb el seu peculiar taranni. 
Evoquen el silenci, la caligrafia i el dibuix del senyor Masferrer; la bon- 
homia i la música tranquil.litzant del senyor Compafí6; i els compassos 
dels himnes cantats als passadissos, les llicons pdctiques de comerq i ccl'úl- 
rima Ilicd del senyor Lloveras~, apuntada a la pissarra: 

uLLúltima Ni& del Sr. Lloveram 
Esteu en la miilor edat de la vida. 
Ara teniu pocs problemes perque els vostres pares tenen cura de resol- 
dre'ls per vosaltres. 
Us alimenten, us compren els vestits, ur cuiden, ur defensen i treballen 
per a vosaltres. No sempre serd uix[ 
Arribari un temps que sereu grans i els problemes els haureu de passar 
vosaltres. 
Si voleu viure contents tingueu en compte aquests consells que proba- 
blement seran els Últims que us donare: 
Estimeu molt els vostres pares i avis. 
Ajudeu-10s tant com pugueu. 
Mai no podreu pagar-10s els sacrificis que han fet per vosaltres. 
Respecteu-10s sempre i seguiu els seus consells, perque volen el vostre 
benestar. 
No vulgueu ser grans abans de temps. Quan m6s temps sereu petits, feli- 
cos sereu. Procureu jugar molt, a I 'aire lliure, fer excursions i practicar 
els esports. 
Perd feu tot el bé que pugueu. 
Ajudeu els necessitats. Sigueu sempre honrats. Conformeu-vos amb el 
que tingueu, mai el dels altres. 
L'enveja produeix malestar. 
No agafeu mai el que sigui dels altres. 
Els lladres sdn despreciats. No sigueu ogullosos. 
L'orgull fa perdre i allunya els amics. Aparteu-vos de les males companyies. 
Si aneu amb viciosos us tornareu com ells. Tingueu en compte la dita 
(<Digues-me amb qui vas i et diré el que ets,,. 
Els vicis costen poc d'agafar i moitt'ssim de deixar. 
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Sigueu nets i educats. 
L'educacid reporta simpatia i obre amistats. 
Fugiu de la mentida. Els mentiders sdn uns covards. 
Respecteu els vells i tingueu llastima dels subnormals i dels esguerrats. 
Estimeu Espanya, Catalunya i Sant Feliu de Gukols. 
No feu res dolent que les puguin deshonrar. 
La religid ds un gmn consol durant la vida. 
Les persones que creuen en Déu viuen més conformades i contentes que 
les que no hi creuen. 
Complint aquests consells, demostrareu que heu aprofitat les meves en- 
senyances i serri la millor manera de pagar els meus e s f o ~ o s  per fer de 
vosaltres uns patriotes, persones bones, feligos i exemplars~~'"). 

Realment fou la seva Última Ilicó. Pocs dies després mori sobtadament. 
Finalment, el claustre de I'escola publica aGaziel)), estructurat en fun- 

ció de la legalitat vigent, I'any del cinquant* aniversari de la seva inau- 
guració -curs 19864987- ha estat format per: 

CLAUSTRE DE PROFESSORS 

Equip directiu 
Director 
Cap d'Estudis 
Secretari 

Coordinadors 
Preescolar 
C. Inicial 
C. Mitja 
C. Superior 

Professors 
Preescolar 

E.G.B. 

Antoni Agustí i Jornet 
Mf LluLa de Rojas i Manera 
Pere Miret i Delforn 

MP Rosa Dabau i AngeIats 
Maria Ciurana i Costa 
Tom& Ros& i Pijoan 
Josepa Canedo i Fuentes 

1 M? Lluba de Rojas i Manera 
Anna Wrez i Martí 

2 Pilar Bonavia i Arias 
MP Rosa Dabau i Angelats 

1' Nativitat Sureda i Vila 
Maria Ciurana i Costa 

2" Montserrat Serra i Baldoira 

(75) Associaci-5 de Pares d'Alurnns del Col.legi Gaziel. Full informatiu n? 4. Gener 1982 
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M? Rosa Noguer i Joli 
Maria Carles i Campafia 
Montserrat Feliu i Barnes 
Dolors Plans i Valls 
Jaume Calabuig i Vifias 
M t  Rosa Canadell i Planas 
Tomas Roses i Pijoan 
Elena Roca i Flix 
Pere Miret i Delforn 
Dolors Sala i Herrero 
Fina Geli i Cristbfol 
Josepa Canedo i Fuentes 
Fina Rodríguez i Gay 
Joan Rutllan i Pla 
Salvador Calabuig i Serra 

Claustre de professors. Curs 1987-1988 
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9.3. L'AssociaciÓ de Pares. ccGAZIEL)), nom de l'escola. 

No hi ha, aquí, espai suficient per explicar fil per randa tot el que 
I'AssociaciÓ de Pares d'Alumnes ha representat en la darrera etapa de 
I'ensenyament a Sant Feliu. 

Entre els anys de 1970 a 1973 els mestres dels Estudis Nous havien 
tractat sovint de I'interbs i utilitat que podia tenir per a I'ensenyament 
el que els pares s'organitzessin. L'experibncia d'algunes associacions, ja 
existents en d'altres pobles, ho feia aconsellable. 

Doncs bé, 1'11 de juliol de 1974 es constituí una Comissió Gestora 
per tramitar l'autoritzaci6 de I'entitat i per redactar un projecte d'esta- 
tuts de I'AssociaciÓ de Pares dlAlumnes i Amics dels Col.legis Nacionals 
(APAACN). Un cop aprovats els estatuts pel Govern Civil -2 d'agost- 
i constitu'ida formalment, I'entitat engega tota mena d'accions per a la 
millora de I'ensenyament, no solament per solucionar els problemes d'in- 
fraestructura --que eren molts-, sinó també per millorar la qualitat de 
I'ensenyament públic Efectivament, I'AssociaciÓ col.laborA a obtenir mes 
aules provisionals i aconseguir mes mestres per aquelles aules; acondi- 

hlaig de 1983. Tancamrnt dels Jacs Escolars. 
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ciar les instal.lacions de Vilartagues; fer que comencessin les obres d'un 
nou centre a Vilartagues i les de I'escola Professional; organitzar reu- 
nions entre professors i pares d'alumnes; obtenir subvencions per a mi- 
llora de I'escola nacional; organitzar confekncies, etc La llista seria llarga. 

Per6 no comptaven nomes amb la seva forqa. La cooperacib del pro- 
fessorat i de les autoritats locals hi suma esforqoso6). 

Els membres de I'Associaci6 que formaren la primera Junta Directi- 
va foren: Lluís Palli, president; Jordi Bolafio, vicepresident; Josep Vi- 
cente, secretari; Manel Monfort i Ferran Bosch, vicesecretaris; Jaume Bar- 
neda, tresorer; Joan Ribas i Josep Llad4 vicetresorers; Iolanda Albertí, 
Concepció Colls, Carme Soler, Josep Aiguaviva, Joan Alemany, Rafael 
Basart, Arcadi Casas, Joan Cobod, Rafael Delgado, Josep Gay, Agustí 
Ibars i Maurici Mallol. 

Per I'octubre del mateix any, I'Associaci6 feia pública una Circular 
per als socis -ala cornunicacid 6s vincle de lespersones))-, amb el co- 
negut ninot d'en Cesc a la seva capqlera. 

A finals d'any -1974- amb el recolzament de Jordi Verrie es munta 
una exposici6 de llibres pedagbgics escolars: ctElproc6s educatiu a Ca- 
talunya dels segles XVIII, XIX i XX reflectit en els llibres de text i de 
la lectura infantila. Exposici6 que fou visitada per 1170 persones. Aquells 
mateixos dies Josep Pallach dona una confertncia sobre <<Els mestres i 
la renovacid pedagdgica a Catalunyas. 

Sanaren creant diferents comissions per estudiar i gestionar altres 
activitats, com la de I'ensenyarnent de catala i la de preparar el uDia de 
I'escolan; un dia de festa en qut professors, alumnes i pares poguessin 
conviure en un ambient de fraternitat. I b& el 29 de maig de 1975 ja es 
celebrA el primer <<Dia de I'escolan del Col.legi Nacional Mixt. 

Thnmateix, no tot eren flors i violes entre pares i mestres. L'Associa- 
ci6 anava prenent conscitncia que I'escola pública, te6ricament gratu'i- 
ta, en la realitat no ho era (ni avui, encara no ho es!). Respecte a aixh 
hi hague un estira i arronsa entre mestres i pares per la qüesti6 de les 
uperman8ncies~~. El 1977 s'incrementh el cost de I'hora ctextran -400 
pessetes mes/alumne-, la qual cosa provocit que alguns alumnes no s'hi 
quedessin. Hi havia, doncs, uns alumnes que feien una hora menys d'es- 
cola. Els pares es preguntaven que si I'hora aquella, de més, era necessa- 
ria, ho era per tothom; tots els alumnes havien d'assistir-hi. No hi havia 
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- Valorem positivament la contribució per logmr una escola catalana 
inici de la qual IXssociaciÓ va &ser peonem. 
- Valorem positivament /'intent de consecució d'un centre per a la ju- 
ventut i &una guarderia infantil, fets en els quals nosaltres hem comen- 
gat a  treballa^ 
- Valorem positivament /'ajut que pensen donar tots a les oportunitats 
culturals a la nostra ciutat (festes i manifestacions de cultum popular, 
així com activitats teatmls, cinematografiques i musicals), com també 
/'estímul i protecció a la premsa local. 
- Demanem que com aprimer senyal de cultum i educacid, tots elspar- 
tits, en la mida que els pertoqui, netegin la ciutat dels pasquins ipape- 
mssa que envaeixen tots els indrets. 
- Donem públicament les grircies a totes les opcions perquP ens varen 
tenir presents en els seus parlaments electorals i els prometem que tots 
podmn comptar amb nosaltres per al bé educatiu i cultural de Sant Feliu 
qüestió aquesta que TOTS volem per sobre de tots"". 

El nombre total d'associats a I'entitat era de 1180 I'estiu de 1979. Des 
de la primera cUula  que va ser I'AssociaciÓ del col.legi aGazieln (1974). 
amb la incorporació del Baldiri Reixach, el Centre Nacional de Forma- 
ció Professional, Institut de Batxillerat i Guarderia Municipal, per I'oc- 
tubre de 1979 s'havia passat dels 180 socis a 1217: dels 1031 alumnes als 
2673 i dels 53 mestres als 109"". 

Perb, del juny de 1980 al febrer de 1984 es produi un buit. I comenci 
aquell any una nova etapa de I'Associació que, ara, agrupani tots els centres 
educatius de la Ciutat. Els centres privats, concertats, tambC hi formen 
part. 

La EE.D.A.P.A., Federacib d'Associacions de Pares d'AIumnes dels 
Centres Oficials, Municipals i Concertats d'Ensenyament, sembla dis- 
posada a marcar una singladura nova amb les Jornades sobre I'ensenya- 
ment celebrades enguany, del 10 al 14 de mar$ Patricia Tschorne, psicb- 
Ioga i assessora de la F.A.P.A.C., parli dels ctPares i la institució esco- 
l a r~ ;  Jaume Aguilar i Antoni Martinez dels moviments de renovació pe- 
dagbgica; Ramon Juncosa, Joaquim Triadú i Francesca Martín de les 
competencies de les administracions; Antoni Domhec i Josep M.' Te- 
rricabras d'un ensenyament de qualitat i Pere Sola de la reforma de I'en- 
senyament mitji. 

(77) Butlletí nlim.54, marc 1979. 
(78) Butlleti 57 i 61. 
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El nou repte de I'AssociaciÓ se*, sens dubte, cercar la continuiiat 
d'aquelles Jornades. 

aGAZIELw, nom de I'escola. 

Des de la seva inauguració al 1937, a I'única escola estatal de Sant 
Feliu se la conegué popularment amb el nom dkEstudis Nousn. A nivell 
oficial se li assigna altres denominacions, com la de Grup Escolar, Col.legi 
Nacional Mixt, etc. 

Com s'ha dit en un altre lloc d'aquest treball, pel febrer de 1969 I'es- 
cola realitza una enquesta per posar nom al col.legi. El resultat, segons 
nombre de vots, va ser el següent: 
Ir.~Gaziel)>, Zn.Juli Garreta, 3'.Garbi. 4'.Catalunya, etc. 

Pel desembre de 1971 arribi a I'escola una sorprenent comunicacid: 
segons la senyora Inspectora al nomenclator de Madrid el nostre centre 
ja posseya un nom, el de *San Antonio MP  claret^. La confusi6 del claus- 
tre va ser gran. El senyor Rutllan recordi que en I'enquesta feta el 1969 
sortí el nom de aGazieb i que, per tant, tot feia pensar que es tractava 
d'un error, confusió amb el nom del carrer. Narcis Masferrer va fer constar 
el seu més energic desacord pel nom que s'assignava a I'escola i per la 
manera de fer-hom'. 

Pel febrer el professorat s'assabentg que, realment, tot plegat havia 
estat fruit d'un trist malentes; i el claustre féu constar de nou que el nom 
desitjat havia de ser uGazieln o Juli Garreta. 

Un altre espant, quant al nom. El 7 d'agost de 1974 el Consistori gui- 
xolenc acorda: eProponer al Ministeri0 de Educación y Ciencia, quepre- 
vios trámites pertinentes, otorgue su preceptiva autorización, pam que 
el colegio nacional Mixto de esta Ciudad, en 10 sucesivo se denomine 
uColegio Nacinal Mixto Carmen Ledn Fusth. Tots els regidors votaren 
favorablement I'acord, llevat del regidor senyor Bud6 Pujol. 

En una altra sessió de ]'Ajuntament en Ple (7 de febrer de 1975) es 
llegi un comunicat de Carme León en qu.5 renunciava a I'anterior pro- 
posta municipal, de donar el seu nom a I'escola. I en la mateixa sessió 
se'n llegí un altre de I'AssociaciÓ de Pares i Amics dels Col.legis Nacio- 
nals proposant -després de fer una mica d'histbria de la personalitat 
del pedagog- el nom de mossen Baldiri Reixach per al nou centre pú- 
blic en construcció. ia proposta dels pares, per6, queda sobre la taula. 

(79) Narcis Masferrer el 1967 ja havia proposat el nom de xGarieb per a I'Escola (,CAN- 
CORA*. 19-X-1967). 
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nliazieln. Pany 1926. Fotografia d'cn Mur. 
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J 
Y Sant Feliu de Guixols. 6 de Setembre 63. 

Estimat Torrent: 

Res no snha sabut (o, a l  menys, no he sabut jo) 
de vostb, d'enpb que va deixar-nos en aquest Sant Fe- 
l i u  desconegut i emplujat. 

Mentrestant, he rebut ca r ta  de l  meu amic Uiquel 
Forteza, president de l*-hrmiun Cultural de Mallorca-. 
I en e l la ,  entre  a l t r e s  coses, em diu textualment e l  
que segueix: 

-La denomimoi6 de Costa Brava fou inventada per 
Costa i Llobera, i Ferran Agull6 no feu m6s que aplicar- 
l a  a l a  vostra Costa. Efectivament: h Costa va escriure 
en 1907 una poesia sobre Formentor que va t i t u l a r :  "Cos- 
t a  Brava de Mallorca-, amb e l  sub t í to l  de "Ribera de 
tramuntana-. Va publicar-se e l  mateix 1907 en e l  l l i b r e  
"Noves poesies-, i pots l legir- la  en e l  tom dedoes les  
Completes- de Costa i Llobera, de 1 'Edi tor ia l  Selecta. 
pbgs. 63 i 64. Es una poesia no de l e s  millors del nos- 
t r e  poeta. L1Agul16 degu6 l l eg i r - la  a l  l l oc  que tu  dius  
- (es refereix a l  passatge de l  meu "Sant Feliu de l a  
Costa Brava: on conto l a  versi6 DEL FAMbS I INEXISTENT 
aATEIG, segons va donar-me-la h Maril Vinyas) -; l l o c  
que deu ten i r  una cer ta  semblanpa amb l a  costa N. de 
Formentor, que no pot se r  mes brava". 

i Com que suposo que vostb segueix esbrinant quina 

X pogu6 ser  l a  r e a l i t a t  d'aquell bateig Cantastic, i com 
que de l a  tartarinada guixolenca entorn de Ferran Agull6 
nom6s en quedarb l 'es ta tua de Rebull i e l  t reba l l  de 

.f;l vostb, li comunico e l  que m'escriu Forteza. 

J I Esteva segueix t reba l lan t  com sempre, i jo tamb6. 5 3  ,*al t re  dia  em va f e r  con6ixer personalment Pere Palol, 
l'arquebleg, que a hores d'ara ja torna a s e r ,  e.n penso, 
a Valladolid. Es un hone magnific, que f a  aoig de trac- P tar .  Si  e l  tingubssim aquí, e l s  B mosqueters Ja f6ren 4 ,  * és a d i r ,  complets. 

I 
~n Fnguany penso tornar a Barcelona pels vol ts  de l a  

Mercb, i potser abans i to saluyA P nostre. n o n  b * F  e v : ~ ~ ~ ~ ? : ~ c $ " . " Q  

Carta de Ganel amb el seu anagrama, a I'amic Joan lbrrent. 



Després d'haver informat favorablement els centres, claustres, junta 
municipal d'ensenyament i Consell assessor dels Estudis Nous, pel maig 
de 1975 fou aprovada la proposta de donar el nom de ctGazieln als Estu- 
dis Nous i el de Baldiri Reixach al col.legi de Vilartagues. 

Ben aviat l'escola aGazieln adopta, com a seva, la insígnia de &a- 
zieb: sobre un fons blau cel, la divisa o anagrama que Agustí Calvet 
havia fet imprimir en el seu paper de cartes. 

Enguay han coincidit el cinquante aniversari de l'escola i el centenari 
del naixement de I'il.lustre escriptor guixolenc 

9.4. La renovaci6 pedagbgica. 

Els lleugers aires de renovació pedagbgica que havien comengit a bufar 
a les darreries dels anys seixanta, ara -en aquest període- han ventejat 
amb mes forgi. 

Els moments polítics de transicid i de canvi, amb la carrega esperan- 
qadora que comportaven, el moviment d'ensenyants que anava ampliant 
el cercle de la seva influhcia, I'AssociaciÓ de pares, etc., ho feien possible. 

Lentament anaven desapareguent alguns trets de I'escola autoritaria 
i tradicional: els premis al8 de julion, el mes de Maria ..., i des del punt 
de vista ideolbgic s'anava normalitzant. Esdevingue mes plural i oberta 
a tothom. 

Classe de rnlisica a I'escola. La renovacid pedagogica e s  un fel 
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bbviament, havia de ser així, esclatA un moviment incontenible a fa- 
vor de la llengua catalana. Des de comenpments dels anys setanta el pro- 
fessorat del sGazieh venia estudiant la conveniencia de l'ensenyament 
del catala a I ' e s~o la [~ .  Perd fins el 1975 no s'autoritzh de forma expe- 
rimental el seu ensenyament. 

Pel gener de 1975 els pares crearen una comissi6 per estudiar aquest 
tema; i un mes després el regidor Bud6 Pujol, en I'apartat de precs i pre- 
guntes, proposa al Ple de I'Ajuntament de realitzar les gestions oportu- 
nes davant el MEC perqu* el catall s'ensenyés a I'escola. Proposta que 
va ser aprovada. 

Tanmateix, com molt bé féu observar Narcís Masferrer des de les pa- 
gines dkAncora>>, el que realment interessava i calia reclamar era ICes- 
cola en cota la^ o I'escola catalana, més que no pas el ctcatah? a I'escolaw; 
la qüesti6 no era tant el poder ensenyar catala, com una altra assignatu- 
ra qualsevol, sin6 fer-ho tot en catala"". 

Era un fet, aquell any, que I'escola ccGazieb estava en cami de passar 
a ser ben aviat un dels centres-pilot de I'ensenyament en catala. I en aquest 
sentit, els mestres es comenpren a preparar, estudiant la didílctica del 
catala. El consistori, per la seva part, hi posi el material demanat per 
I'associacid: 55 diccionaris i 1.200 quaderns d'exercicis. 

D'aquesta manera, per I'octubre de 1975 comenpren les classes de 
catalb al Gaziel i a I'Agrupaci6 Mixta de Vilartagues. 

L'Associaci6 de Pares organitza un curs intensiu de catali l'estiu de 
1976, i el seu Butlletí aparegué bilingüe. 

A poc a poc s'anava entenent que I'escola catalana -i no el catal$ 
a I'escola- no era altra cosa que fer un pas important, elemental i previ, 
per a la millora qualitativa de I'ensenyament públic. 

Un altre aspecte pedagbgic que es comenca a treballar a fons fou el 
de posar I'alumne en contacte amb la seva realitat més immediata. L'es- 
cola conectava I'estudi de les ciencies naturals i socials amb la realitat 
que envolta els nois i noies. Es fugia una mica de tanta abstracci6 i de 
tant d'aprenentatge a partir només dels llibres. Els aprenentatges havien 
de ser més concrets -d'acord amb el tipus de pensament dels infants- 
i no molt llunyans dels seus interessos. L'alumne havia d'observar, a tra- 
vés d'una sortida, d'informar-se, de pensar pel seu compte, etc. 

(80) Llibre d'acfes del claustre. 
(81) uAncom*. 13-11-1975. 



Els infants de quart de parvulari. La matricula cn aquestci classes ja s'ha normalitzat. 

Aixi que professors i pares d'alumnes, amb col.laboració sovint del 
Montclar, comencaren una nova tasca de recuperació de fonts i camins 
dels voltants de la nostra població. Es crea la ctSetmana de /a natura)), 
celebrada a partir del 1976, amb plantada d'arbres, conferencies, con- 
curs de dibuixos i projecció de pel.licules. I les sortides del Dijous Gras 
s'aprofitaven per prendre conscibncia de I'estat dels nostres boscos. 

Al mateix temps, els mestres a classe feien I'esforc d'ensenyar la geo- 
grafia a partir de I'estudi de la realitat física, economica i social mes a pmp 
dels nois. Els aspectes geografies es treballarien primer a nivell cornar- 
cal. I un cop assolits els conceptes, es portarien a unes realitats més am- 
plies: Catalunya i ]'Estat Espanyol. 

R r  fer tot aixb possible, els mestres del Gaziel Pere Miret, Tomas Rosés, 
i Joan Rutllant, amb altres mestres de les comarques gironines, elabora- 
ren un material per aquell aprenentatge de la geografia a segona etapa. 
Material que, en fase experimental, es posa a mans dels seus deixebles del 
Gaziel. Cada alumne disposava del seu dossier de treball. Es fomentava 
el treball en grup i es feien excursions relacionades amb els temes estu: 
diats: a Puig d'Arques, Cau del Duc, Ullastret i Empúries, a Sant Pere 
Pescador (magatzematge de pomes), a museus i fabriques, etc. 



Jugant davant I'escola. 

També els petits estudiants del col.legi participaven a I'escola d'una 
manera més activa. Feien el seu Butlletí, els seus llibres que despres van 
ser exposats a la Biblioteca de la Caixa, treballs manuals, etc. 

%ant les activitats complementaries com les extraescolars s'amplia- 
ren. S'organitzaven cursets de fotografia, de teatre escolar, etc. i es mun- 
taven equips en tota classe d'esport per competir amb altres. 

I dia a dia, s'ha anat demanant més coses a I'escola, més als mestres. 
Ja en plena democnicia i després de més de deu anys, es continua dema- 
nant mes svoluntarismes i més wocacids a uns mestres que encara no 
han rebut tot el recolzament esperat per part de l'Administraci6, ni el 
reconeixement social de la seva tasca, ni I'esperada i necessaria formaci6 
permanent. 

Avui a la instituci6 escolar no solament se li demana que imparteixi 
coneixements basics, sin6 que també eduqui i que ho faci integralment; 
que converteixi I'infant en persona, que desvetlli en ells les seves infini- 
tes possibilitats, etc. 

La manca de recursos econbmics suficients, d'un projecte educatiu 
coherent ..., no poden ser suplantats sempre per la voluntat reivindicati- 
va dels ensenyants. 



Així és que una mica el desencís ens ha tocat a tots. 
Malgrat tot, la lluita per a la millora qualitativa de I'ensenyament pdblic 

continua. Aquesta voluntat de caminar endavant per aconseguir la uto- 
pia realitzable de la nova escola 6s el millor homenatge que podem fer 
en el cinquantt aniversari del Col.legi Públic NGAZIELN. 

Conjunt de I'edifici de I'eseola Gaxiel en I'actualitat, amb problemes encara de rernodelacid 



Tinc presents en aquest apartat les informacions orals i documentals 
que m'han facilitat: 

Claustre de mestres de I'escola publica ccGaziel>) 
Francesc Bañeras 
Josep Gay 
M1 Carme Lloveras 
Narcís Masferrer 
Lluís Palahi 
Enric Pardo 
Magda Serra 
Joan Vellvehi 

PROCEDeNClA DE LES FOTOGRAFIES 

%n de I'Arxiu histdric Municipal les fotografies de les planes 13, IS, 16, 27 (sota), 29, 31, 
32, 34, 44. 47, 48, 51, 54, 62, 64, 74-75. 78, 80 (dab), 82, W i 99. La de la portada i k s  de 
les planes 46.48 (sola). 70 (dalt), 83, 87 (sou), 90 (sota), 98, 108 i 110 les ha fetes Jordi Galkgo 
de I'Associaci6 Fotogrifica de Sant Rliu. Les de les planes W, 68. 69. 73. 83 i 95 (sota) s6n 
de M? Carme Llweras. D'en Joan Ferrer (p. 87 (dalt). 91, 106 i 109); de LluYsa Calvet (p. 17, 
21 i 104); de la familia Biga (p. 27 (dalt) i 67): de la famflia Bonet (p. 36); de Lluis Palahi 
(p. 38, 40 i 56 (dalt); de Josep Gay (p. 58); de Josep Escortell (p. 56 (sota); de Pilar Thamhs 
(p. 54 (dalt); de Lluis Esteva (p. 70 (sou); d'Enric Sala (p. 72): de Narcis Masferrer (p. 80 (sota) 
i 101): de Santiago Basar1 (p.81); de Pere Miret (p. 93); de Tomas Rosés (p. 85 i 95 (dalt) i d'An- 
gel J imtna (p. 32). 
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