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D i à s p o r a

bé. Recordo que al poble feien ci-
nema dues vegades a la setmana i 
el diumenge ball. A Lalueza, però, 
només m’hi vaig estar un any: vaig 
tornar de nou a l’Escala, però a fer 
el servei militar.

Després d’aquestes curtes experi-
ències, estàveu content i segur de 
ser mestre?

Mai no vaig pensar que m’havia 
equivocat. Com més temps passa-
va, més convençut n’estava i més 
m’agradava. Sempre m’ha agradat 
aquesta feina. 

Com eren les classes: estaven divi-
dides per edats i sexes?

Això depenia de la població: si era 
petita o més gran. Normalment 
sempre hi havia un mestre que 
portava els nois i una mestra les 
noies, excepte en poblacions molt 
petites, en què el mateix mestre 
portava nois i noies; feia, doncs, 
classes mixtes.

Seguint el fil cronològic, després 

d’estar-vos a Lalueza i del servei 
militar, on vàreu anar a parar?

Tot fent «la mili» vaig sol·licitar una 
plaça vacant a Sant Sadurní de 
l’Heura, a la vora de la Bisbal; me la 
van donar i, acabat el servei militar, 
m’hi vaig incorporar i hi vaig estar 
durant uns quatre anys. Durant 
aquesta època, quan havia acabat 
les classes a Sant Sadurní, agafava 
la moto –una Montesa de segona 
mà– i anava a fer classes al Cor de 
Maria, a la Bisbal. 

Com era la jornada laboral en una 
escola d’un poble petit i en aquell 
temps?

L’horari escolar era pràcticament el 
mateix que ara: de 9 a 12 i dues ho-
res a la tarda oficials; a Catalunya, 
però, almenys a Girona, hi havia 
una hora més. 

Al Cor de Maria hi ensenyàveu de 
tot o alguna assignatura en con-
cret?

Matemàtiques i física i química.

Quan vàreu arribar a Verges?

Després de Sant Sadurní, ja vaig 
anar a Verges: era l’any 1959 i aquí 
m’hi vaig estar fins l’any 1978.

Una vegada a Verges, quina sensa-
ció vàreu tenir en veure l’escola?

El col·legi el vaig trobar bastant 
atrotinat. Jo venia de Sant Sadurní, 
que tenia una petita escola amb el 
seu jardí i bastant nova. Per una 
altra banda, recordo que calia es-
collir el grup, i amb l’altre mestre 
ens vam repartir els grups. Cada 
quatre anys, l’un portaria els petits 
i l’altre els grans, i així va ser. Jo 
vaig començar portant els petits i 
al cap de quatre anys vaig portar 
els grans, que eren, evidentment, 
els petits que ja havien crescut; per 
tant, continuava amb els mateixos 
alumnes.

Com s’estructurava l’escola entre 
els mestres i els alumnes?

Érem quatre mestres: dos homes, 
que portàvem els nois, i dues 


