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Les germanes Macau  
Molts de vosaltres deveu recordar Isidre Macau i Teixidor com un mestre d’escola que va fer 
estada a Verges entre els anys 1918 i 1927. Però Isidre Macau no va ser un mestre qualsevol; 
va ser una gran mestre que, des de l’escola pública, defensà un ensenyament de qualitat i 
innovador, a més de científic naturalista, arqueòleg i, per tant, una persona interessada en 
el coneixement i la divulgació del medi.

D i à s p o r a

A partir dels anys vint sorgí a les 
comarques de Girona un nucli de mes-
tres que, a més d’ensenyar als seus 
alumnes i impartir coneixements, es 
dedicaven també a diverses activitats 
i a l’estudi d’altres matèries que apro-
fitaven per a formar caràcters. Entre 
aquests mestres es troba Isidre Ma-
cau, un prestigiós, il·lustre i reconegut 
mestre empordanès que va participar i 
contribuir en la renovació pedagògica 
catalana i, conseqüentment, en la his-
tòria educativa del nostre país.
Isidre Macau va néixer l’any 1882 a 
Palau-saverdera (Alt Empordà). Va 
estudiar Magisteri a Girona i l’any 1906 
obtingué el títol de mestre amb quali-
ficació d’excel·lent i premi extraordi-
nari. La seva trajectòria professional 
com a mestre l’inicià a Piera (Anoia) 
en 1910. Entre 1918 i 1927 exercí a Ver-
ges. Després de passar per Sarrià de 
Ter, va anar a Barcelona, a les escoles 
del Patronat Escolar de l’Ajuntament, 
on ensenyà fins a la seva mort, l’any 
1946.  
«Com a vertader empordanès, com 

la confiança dels qui el tractaven. Va 
posar la seva intel·ligència a conrear 
no un sol camp d’investigació, sinó a 
donar vida a tot allò que veia, mirava 
tocava o sentia. Quan calia era poeta, 
arqueòleg, naturalista, botànic...» No 
hem trobat una manera tan exacta de 
definir el perfil personal, professional i 
humà d’Isidre Macau com aquesta de 
Josep Pi-Sunyer i Cuberta, descrita 
en la presentació del llibre d’Isidre 
Macau Nous monuments megalítics 
de l’Alt Empordà.
Per tal de conèixer amb més exactitud 
i amplitud l’aspecte personal i profes-
sional d’Isidre Macau, hem conversat, 
a Barcelona, amb les seves filles. 
Després de fer petar la xerrada amb 
les germanes Macau i Julià, ens hem 
adonat que el seu testimoniatge també 
és prou important per a entendre l’evo-
lució i la història de l’ensenyament 
a Catalunya. Totes han estat sempre 
relacionades amb l’ensenyament: de 
primer com a alumnes i després com a 
mestres, en un període històric que va 
des dels anys de la monarquia alfonsi-

la terra que el va veure néixer, culta, 
clara, noble i assenyada, així era Isidre 
Macau. De presència i parla agrada-
ble, respirava tota la seva persona 
simpatia i bondat. Amb la seva rectitud 
de paraula i de procedir es guanyava 

Isidre Macau amb la seva muller i les 
seves quatre filles (Carme, Pepita, Rosa 
i Maria Antònia) a Verges, davant la 
casa on vivien l’any 1926
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na fins la democràcia.
Cal recordar que Isidre Macau es 
casà amb Paquita Julià i que d’aquest 
matrimoni en van néixer quatre filles: 
la Carme, nascuda a Olot en 1911; 
la Pepita (Palau-saverdera, 1914); la 
Rosa (Piera, 1916), i la Maria Antònia 
(Verges, 1922). Totes quatre van fer la 
carrera de magisteri i han exercit com 
a mestres. Cal lamentar, però, la mort 
de la germana gran, la Carme, que ens 
va deixar fa poc anys.
La primera cosa que percebem de les 
germanes Macau és, sens dubte, el 
gran sentit de l’educació i el protocol 
que en tot moment demostren amb 
una particular i afable manera de 
ser, i també el gran respecte estima i 
admiració envers el seu pare, al qual 
sempre anomenen «papà». La seva 
presentació no és menys protocol-
lària i es presenten, per ordre d’edat, 
com a Carme, vídua d’Amorós (a. c. s); 
Pepita, vídua de Pi-Sunyer; Rosa, ví-
dua de Torrent, i Maria Antònia, vídua 
de Cadellans.
Les germanes Macau ens expliquen 
els reconeixements institucionals que 
va tenir el seu pare: «A Sarrià de Ter 
li van fer un homenatge impressionant 
i li van dedicar un carrer, i a Palau-
saverdera també li van fer un home-
natge amb una placa molt gran de la 
casa pairal on va néixer», ens apunta 
la Maria Antònia. 
Ens expliquen que el seu pare promo-
via una sèrie de conferències en les 
quals intervingueren diverses perso-

nalitats de l’època, entre les quals 
cal destacar, per exemple, Francesc  
Cambó. Ara bé, Macau també va 
fer conferències pedagògiques a 
Figueres, Piera, Palau-saverdera o 
Barcelona, entre altres poblacions. La 
Maria Antònia ens llegeix un document 
d’una d’aquestes conferències: «Con-
ferència dada en Palau-saverdera, el 
13 de Enero de 1921, con el tema “El 
optimismo en la educación del pueblo. 
Sus gestiones y medios para mejorar 
la cultura popular”.» 
Quan demanem a les germanes Ma-
cau que destaquin alguna virtut, algun 
tret característic del seu pare, tant 
des del vessant personal com des del 
professional, traspuen una admiració i 
estima difícil de transmetre, i ho mani-
festen de la següent manera i alhora: 
«Valorem, per damunt de tot, la seva 
bondat, la seva rectitud. Era guapo, 
elegant, afectuós, intel·ligent, un bon 
pare, un bon espòs... ho tenia tot. A 
més, es donava als altres». Una opinió, 
per tant, compartida i sentida per totes 
tres germanes. I, enllaçant en aquests 
sentits i sincers elogis, la Rosa ens re-
cita espontàniament un poema que li 
va dedicar al seu pare: Recordo com si 
fos ahir, intel·ligent, alt, elegant i fi. Els 
teus ulls d’aigua marí recorden l’horitzó 
sense fi. Fill de Palau-saverdera, / terra 
noble i riallera, / ja vas néixer amb la 
quimera / d’enlairar-la i fer-la meva. / 
Minerals i fòssils hi vas descobrir / i 
les teves filles des d’aquí / volen anar 
al Museu de Girona a oferir / perquè el 

teu treball no tingui mai fi.
Com ja hem dit, Isidre Macau, a més 
de ser pedagog, tenia una gran estima 
per les ciències naturals, cosa que 
l’havia fet participar en un munt d’ini-
ciatives naturalistes i arqueològiques; 
uns coneixements que, com també 
hem comentat, transmetia als seus 
alumnes. Ell mateix es va qualificar 
com «un naturalista i fervent admi-
rador de les ciències naturals». Així, 
doncs, va portar a terme un grapat 
d’estudis i investigacions, entre els 
quals cal destacar Nous monuments 
megalítics de l’Alt Empordà i l’abric 
neolític de la cova de Can Simon, del 
qual es va fer una segona edició, amb 
motiu de la donació de les seves filles 
a la Diputació de Girona d’objectes 
prehistòrics, mol·luscs, mineralogia, 
etc. Amb motiu d’aquesta donació, pel 
maig de 1985 es va inaugurar la Sala 
Macau al Museu Arqueològic de Sant 
Pere de Galligants.
Fruit d’aquests estudis i investigaci-
ons, Isidre Macau va rebre diversos 
premis atorgats per la Junta de Ciènci-
es Naturals i el Consell de Pedagogia 
de Barcelona.
De les moltes excavacions que feia, 
les seves filles destaquen la descober-
ta, prop de Caldes de Malavella, d’un 
mineral que fins llavors no es coneixia 
a Catalunya i que és l’òpal noble, 
així com també, a prop de Piera, del 
primer giràfid descobert a Catalunya, 
que donà al Museu Arqueològic de 
Sabadell. 

D i à s p o r a
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També ens expliquen que el seu pare 
va obtenir diversos premis d’herbaris, 
va descobrir nombroses destrals pre-
històriques i que disposava d’una col-
lecció numismàtica molt important i 
d’una altra de cargols, la qual cosa ens 
indica el seu tarannà científic i intel-
lectual; una manera de ser, d’apreciar 
la terra i la natura no gaire freqüent en 
aquella època, i una passió per l’ar-
queologia que li venia, sens dubte, del 
seu mestre, Manuel Cazurro, i que ell, 
posteriorment, va saber desenvolupar, 
com es demostra de manera més que 
notable.
Per a dedicar-se a l’ensenyament, l’es-
tudi, la investigació, l’arqueologia, etc., 
és necessitava molt de temps, molta 
dedicació i, consegüentment, molta 
comprensió per part de la família. «La 
mamà sempre el va ajudar i li va donar 
suport en tot. Li agradava veure’l con-
tent», ens afirmen les filles. I és que la 

Paquita Julià, la seva esposa, sempre 
li va fer costat, i ell corresponia a 
aquesta actitud fent excursions pel 

camp o la muntanya amb la família. 
«Cada pas que feia, tot el que sabia, 
ens ho anava dient, ens ho ensenyava. 
Ell era feliç anant a la muntanya amb 

Les germanes Macau. D’esquerra a dreta: Maria Antònia, Carme, Pepita i Rosa 
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el seu bastó i ho érem tots nosaltres», 
ens confessa la Pepita.
Les germanes Macau tenen molts 
records de la seva estada a Verges. 
«Mentre els papàs estaven reunits 
entre ells, nosaltres jugàvem amb en 
Paco Quer, amb en Ricardo Ros... i 
esperàvem el diumenge per a poder 
jugar més. Recordo també de traves-
sar el molí tot corrent», ens explica 
la Pepita. Per la seva part, la Maria 
Antònia, la més petita, fent memòria, 
ens diu: «Recordo una mica la meva 
dida Teresa. Si tanco els ulls, sento i 
veig com m’estimava, com em venia 
a buscar...». I la Rosa ens comenta: 
«Jo recordo els brunyols, la il·lusió 
que tenia quan els fèiem. També em 
ve a la memòria la Processó i un home 
anomenat Ritorta que deia “Jesús de 
Natzaret, ben lligat i ben estret...”»
L’època de turbulències polítiques i de 
la guerra civil no va influir en les idees 
catalanistes, progressistes i obertes, 
ni creences catòliques d’Isidre Ma-
cau. Segons les seves filles, només 
obeïa al seus coneixements, idees i 
creences, i es considerava una perso-
na del tot apolítica. La Maria Antònia 
ens explica un incident ocorregut 
durant la guerra: «La mamà era molt 

valenta. Un dia va entrar a l’escola, on 
hi havia asseguts diversos homes que 
eren del Comitè i que havien estat, al-
guns, alumnes del papà. La mamà els 
va dir “escolteu: entra la senyora del 
senyor Macau; és aquesta l’educació 
que us va ensenyar el vostre mestre?”, 
i immediatament es van aixecar.»
El testimoniatge i el coneixement que 
tenen les germanes Macau del seu 
pare, a més de contribuir en l’edició 
del llibre de Salomó Marquès L’escola 
a Catalunya durant el segle XX, ens ha 
servit per a poder donar a conèixer el 
perfil professional i humà d’una per-
sona que va participar i contribuir en 
l’evolució de l’ensenyament al nostre 
país i que, com a mestre de l’escola 
de Verges durant alguns anys, hem 
volgut recordar, a més de fer un petit 
homenatge a la seva figura, la figura 
d’un gran, reconegut i il·lustre mestre 
que anà més enllà d’exercir una sim-
ple docència i que, pels seus amplis 
coneixements, va aportar diversos 
estudis, investigacions i activitats cul-
turals durant una època en què aquest 
fet no era gens habitual. La vocació, el 
treball i el tarannà d’aquest home van 
impregnar les seves quatre filles, que 
van seguir la vocació docent del pare; 

vocació que han passat als seus fills, 
els quals han pres el seu relleu, creant 
així una nissaga dedicada a l’ense-
nyament: la nissaga dels Macau, que 
encara que pogués ser el títol d’alguna 
sèrie televisiva, és la història d’una 
família amb una forta i sincera vocació 
docent. Per molt anys!

CARLES B. GORBS

Portada del llibre d’Isidre Macau Nous 
monuments megalítics de l’Alt 
Empordà


