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ASSAIG FERRAN AISA

90 aniversari del patrimoni escolar barceloní
estres i alumnes de la República es
publica amb motiu dels 90 anys
de la constitució del Patronat Es-

colar de l’Ajuntament de Barcelona, però se
centra més en el funcionament d’aquestes
escoles municipals durant el temps de la Se-
gona República Espanyola. El llibre, escrit
per Encarnació Martorell (Barcelona, 1924),
alumna del Grup Escolar Ramon Llull, i el
doctor en pedagogia per la UB Salvador Do-
mènech (Barcelona, 1955), es complementa
amb fotografies i il·lustracions que perme-
ten veure la riquesa de l’educació dels anys
republicans. Domènech aporta la part més
ideològica dels continguts de les escoles
d’aquell temps, i aleshores descriu els aspec-
tes més renovadors de l’ensenyament mo-

M dern situat en Palaus d’Infants. Eren mestres
d’una gran professionalitat i uns grans entu-
siastes de l’obra educativa amb un gran res-
pecte pels alumnes. Les classes eren mixtes
només al parvulari, després només ho eren
en algunes assignatures. No va ser fins a l’es-
clat revolucionari del 1936 que amb el CE-
NU es va acordar que les classes no es po-
dien separar per sexe.

La llengua catalana i la castellana en per-
fecta harmonia, tres dies a la setmana les
classes es feien en català i tres en castellà. En-
senyament actiu i renovador amb l’alumne
com a centre motor de l’escola. Ni exàmens
ni notes. La renovació de les escoles barcelo-
nines i les catalanes en general van tenir el
seu punt de partida en la iniciativa dels

grans pedagogs del nostre país que van tro-
bar en Manuel Ainaud la gran ànima cons-
tructiva de l’educació renovada a Barcelona.
I amb el terreny abonat per la Mancomuni-
tat de Prat de la Riba l’obra es va estendre a
altres indrets de Catalunya.

L’obra pedagògica del Patronat Escolar va
ser tallada per la dictadura de Primo de Ri-
vera, però restablerta el 1930, va continuar
fins al final de la Guerra Civil. El 1931 es van
inaugurar onze grups escolars, entre els
quals el Ramon Llull. Encarnació Martorell
va ser la cronista oficial d’aquesta escola. El
llibre recull aquest valerós testimoni que
l’enriqueix totalment amb l’aportació de la
ploma d’una nena de la República que com-
pleta la visió oferta per l’historiador. ❋
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L’amistat, la glòria, la mort
questa nouvelle d’Alzamo-
ra, una brillant recreació li-
terària de l’amistat entre

Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Salva-
dor Espriu, arriba en bona hora: la
del centenari de naixement dels dos
poetes. Peça continguda, cenyida,
amaga, això no obstant, una calcu-
lada complexitat estructural. La
veu narrativa correspon a la d’Es-
priu. Un Espriu jove i un pèl arro-
gant –o potser fóra millor escriure
petulant–, que encara no ha publi-
cat cap llibre de poemes (la mort de
l’amic faria que abracés el vers: fins
llavors només havia tret novel·la i
narracions); un Espriu una mica
gallet de panses, pudibund amb les
noies, que sembla que ho hagi llegit
tot, i que recorda ara la primera tro-
bada amb el poeta mallorquí i les
seves dues amigues de l’ànima,
Amàlia Tineo i Mercè Muntanyola,
adés l’aventura del creuer d’intel-
lectuals republicans catalans i espa-
nyols pel Mediterrani, a bord del
Ciudad de Cádiz, o, una mica més
endavant, el grup de poetes format
per ells dos, Marià Manent, Joan
Teixidor i Joan Vinyoli. Són, totes aquestes,
pàgines d’un innegable interès literari, en
què no manca la ironia d’Alzamora a l’hora
de retratar –o de deixar ben retratat– l’autor
de Cementiri de Sinera: per exemple, en des-
criure la seva al·lèrgia davant el mestre Carles
Riba, la “mandonguilla sàvia”.

S’intercala en aquest relat el dels presump-
tes desvaris de Rosselló-Pòrcel en les seves
últimes hores de vida, quan, en la penosa
agonia al sanatori del Brull, amb prou feines
veu ombres i és incapaç de parlar, i quan, de
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fet, l’amistat entre ell i Espriu
s’havia refredat notablement. La
causa del distanciament: la pro-
clamació que en Tomeu havia fet
del seu comunisme i, potser enca-
ra més, l’enamorament de tots
dos per la mateixa noia, Mercè
Muntanyola. Aquesta part –que
amaga un enginyós truc ficcional
que es resoldrà al final– dota la
narració d’un aire diferent, més
fondo, al·legòric.

    La semblança de Rosselló-Pòr-
cel no és tan completa com la del
seu amic, però té moments es-
plèndids. Fins a cert punt antitè-
tic d’Espriu, oscil·la entre l’exul-
tació i la malenconia, i és un espe-
rit artístic fervent que creu de de-
bò en la glòria literària: “La glòria
no ens espera, ens empara”, repli-
ca a l’Espriu, una tarda que aquest
havia pretès aigualir la seva ígnia
exaltació. ❋
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literària de la relació
d’amistat que van
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L’apunt
Uns vuit anys va
durar l’amistat entre
Salvador Espriu
(1913-1985) i
Bartomeu
Rosselló-Pòrcel
(1913-1938), a
partir del 1930.




