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D i à s p o r a

dones, que portaven les noies. 
Estàvem totalment separats. Per 
part dels alumnes, la ràtio, com es 
deia, era de quaranta més o menys 
per mestre. 

Això fa uns 160 alumnes aproxima-
dament 

Sí, sí. Aproximadament hi havia uns 
quaranta alumnes per mestre. Això 
es devia al fet que a Verges venien 
també alumnes dels pobles veïns.

Com s’organitzaven les classes: se 
seguia l’enciclopèdia i s’anava fent 
o bé el mestre també tenia la seva 
pròpia iniciativa?

El mestre tenia molta autonomia. La 
meva metodologia i el meu sistema 
es basaven en un programa que ja 
m’havia preparat de temps, però 
després em preparava les classes 
setmana a setmana. Calia, però, 
una preparació prèvia, encara que 
fos diària. En l’organització de les 
classes el mestre sempre havia tin-
gut força iniciativa i autonomia. Te-
níem prou llibertat per programar-
nos les matèries d’estudi, dins uns 
certs límit i la intensitat d’aquestes, 
segons ens semblava més adequat 
en cada moment.

Així com les matemàtiques, la ge-
ografia, la física, etc., per exemple, 
són matèries bastant objectives, 
n’hi havia d’altres que, per les ca-
racterístiques polítiques d’aquell 
període, havien de ser, lògicament, 
molt més subjectives...

Bé, sí, és clar. Aquí sí que ja, com 
es diu en castellà, “entramos en 
terreno resbaladizo”. Tothom té la 
seva ideologia i això és perillós: per 
a alguns els Reis Catòlics haurien 
de ser santificats i per a d’altres 
eren uns tirans. Hi havia matèries 
en què no hi ha ideologies que val-
guin, però en d’altres, com l’ètica o 
la història, és evident que sí.

Quina opinió teniu de l’escola de 
Verges, amb la vostra experiència 
com a mestre a  la vila?

Molt i molt bona; en tinc un gran 
record. I pel que fa als alumnes, 
en general, també molt bona –i no 
ho dic per quedar bé–: no recordo 
haver tingut cap alumne que sortís 
de la norma general.

Quina imatge creieu que ha de tenir 
un mestre d’escola?

Crec que la imatge del mestre hau-
ria de ser sempre positiva, encara 

que el mestre no s’ho mereixi; ho 
dic sempre pel bé de l’alumne: no 
pot haver-hi contradiccions entre 
pares i mestres. Recordo que hi 
havia un llibre de pedagogia que 
explicava que un mestre no pot 
educar ni ensenyar un alumne si 
aquest no l’aprecia. Vull dir que cal 
un afecte, encara que sigui subtil, 
vers la figura del mestre.

I al revés: com s’ha de veure l’alum-
ne per part del mestre?

Vejam: un noi que s’està formant és 
com la figura que fa l’escultor: la va 
arrodonint, la va modelant, fins que 
surt la figura acabada i ben feta. 

A Verges vàreu acabar la vostra 
etapa docent?

No, no. Jo vaig continuar primer 
a Girona, al col·legi Bruguera, i 
després al col·legi Migdia, també 
de Girona, que ara farà el vint-i-cin-
què aniversari. Vint-i-cinc anys i ja 
ho veieu: jo el vaig estrenar... Com 
passa el temps!

Després del col·legi Migdia acabeu 
l’etapa docent i passeu a la inspec-
ció...

Sí. Vaig fer un concurs de mèrits, 
com es deia, i vaig passar a la ins-
pecció; per tant, s’acaba la meva 
etapa docent, la d’ensenyar. En tot 
cas ensenyo el qui ha d’ensenyar...

Per acabar, com veieu el món de 
l’ensenyament, cap on camina?

Hi veig unes diferències bastant 
significatives en relació a la meva 
època. Normalment, abans la rela-
ció entre pares i mestres era millor. 
Avui, segons crec –i sobretot a les 
ciutats–, s’ha afeblit molt. Crec que 
actualment –insisteixo a dir que 
sobretot a ciutat– no hi ha gaire 
comunicació entre pares i mestres. 
Haurien de fer pinya; hauria d’ha-
ver-hi una col·laboració més estre-
ta entre tots: pares i mestres han de 
tenir una major complicitat.
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