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L’Institut-Escola, Premi Ramon Fuster
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 Dies enrere, quan vaig parlar 
del nostre Institut-Escola, vaig referir-me al respecte que hi havia 
entre els alumnes i, sobretot, el nostre respecte envers els profes-
sors. Quant a això, més endavant en faré un petit aclariment. Però 
aquest respecte el teníem també a tot allò que ens envoltava.

Aquell primer dia d’un lluminós 3 de febrer de 1932, el Dr. 
Estalella, en acollir-nos, ens va dir que aquell edifici era la nostra 
escola i que podíem disposar de tot el que hi havia; ens va ensenyar 
les aules que serien nostres; tot net i polit; tot tan senzill: les cadi-
res, les taules, els armaris… I ens va dir: «Quan vosaltres acabeu, 
els alumnes que les ocuparan després de vosaltres ho han de trobar 
tot com si fos nou.»

Aquesta confiança, feta a uns infants i a uns adolescents de vuit 
a tretze anys, va desvetllar en nosaltres un gran sentit de respon-
sabilitat. No, no fallaríem. El Dr. Estalella i tots els professors van 
voler fer-ne una prova. Era una mica arriscada.

Els veterans del grup Puigmal, uns veterans de tretze a catorze 
anys que només feia set mesos que anàvem a l’Institut-Escola, vam 
organitzar una excursió a Girona, tots sols, sense cap professor que 
ens vigilés. Vam demanar consell a algun professor, però nosaltres 
vam fer el programa, vam telefonar al restaurant i vam contractar 
l’autocar. A les nou del matí vam sortir de l’Institut-Escola. Tot va 
anar com una seda. No els vam defraudar, com no ho hauria fet 
cap dels altres grups.

Tots estàvem convençuts d’allò que deia el Dr. Estalella: «Cal 
no oblidar que l’Institut-Escola no és un nom, ni només un edifi-
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ci. Sigui on sigui un dels seus grups o un dels seus alumnes, per 
més allunyats que estiguin del Parc de la Ciutadella, allí hi ha 
l’Institut-Escola, amb tota la seva alegria, però també amb les seves 
normes.»

Aquest respecte també es tenia a totes les llengües. No hi va 
haver mai cap conflicte. L’Institut-Escola era català i tot ho fèiem en 
la nostra llengua, però, com que hi havia alguns alumnes castella-
noparlants, ells s’expressaven i feien els deures en la seva llengua.

L’Institut-Escola era una escola laica. Molts de nosaltres érem 
creients. Mai no vam sentir cap paraula que pogués ferir els nostres 
sentiments. Mai. És més, si anàvem d’excursió i s’esqueia ser diu-
menge, anàvem a missa; mai no ens ho van impedir.

I els qui a l’estiu anaven a Can Surell, la nostra colònia d’estiu, 
guarden un bell record de l’esperit de germanor i convivència que 
s’hi respirava; els qui volien anaven a missa a St. Pere de Vilamajor 
i, quan tornaven, com que hi havia una bona pujada, trobaven 
ben preparat un bon esmorzar. I, quan a l’estiu del 1936, el rector 
de St. Pere de Vilamajor, amenaçat de mort, va pujar a Can Surell 
a demanar aixopluc, el Dr. Estalella no va dubtar ni un moment. 
Però primer va voler consultar-ho als alumnes, i tots, creients i no 
creients, no van dubtar ni un moment. I li van salvar la vida.

Sempre aquest exemple de respecte envers els altres, de diàleg, 
de comprensió.

Un altre aspecte que també es tenia molt en compte era la 
polidesa. Fins a l’exageració, perquè sempre tenim la tendència de 
baixar el llistó.
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Polidesa personal: nets i endreçats. Un dia el Dr. Estalella que, 
durant els esbarjos, solia passejar-se per la galeria per tenir contacte 
amb nosaltres, va aturar una noia i va posar el seu peu al costat del 
d’ella i li va preguntar quina sabata trobava més bonica. La noia li 
va dir: «La de vostè.» «Doncs si vols, la teva pot ser igual», li res-
pongué el Dr. Estalella. Ella va entendre perfectament la lliçó. No 
l’havia renyada, no era el costum de l’escola. Ens animaven, això sí. 
No volien que creixéssim com els arbres de la Rambla.

Les tovalloles dels lavabos sempre eren netes: «Si són brutes 
és que s’hi ha eixugat un brut.» Mai no hi havia papers per terra; 
fins i tot quan anàvem d’excursió o dinàvem fora, no solament no 
embrutàvem el bosc, sinó que recollíem les deixalles dels qui hi 
havien dinat abans. Perquè «havíem de fer sempre allò que cal i un 
bon tros més».

Un dia, al mig del pati central de l’Institut-Escola hi va aparèixer 
una escopinada, ho recordeu? Vam sortir tots, professors i alumnes, 
a la galeria del primer pis que envoltava el pati central, i el Dr. 
Estalella, proveït d’una galleda plena de desinfectant, permanganat 
potàssic i una escombra, ho va ben netejar. Crec que mai a ningú 
de nosaltres no li ha passat pel cap de fer una cosa semblant.

I com que els crits són una falta de polidesa i de respecte envers 
els altres, no cridàvem mai; ni quan jugàvem, i ho fèiem amb tota 
l’ànima, no se sentia ni un xiscle.

Això es va anar assolint de mica en mica, perquè no érem uns 
adolescents d’una altra galàxia, ni uns peixets sense sang.

Com que m’allargaria massa i no vull cansar l’auditori, acabo 
aclarint allò que he dit en començar. He dit que vam estimar molt 
els nostres professors, però que, alhora, els vam tenir un gran res-
pecte, un respecte que no era por, sinó que estava tot amarat de 
confiança, d’admiració i d’agraïment. Vull aclarir, breument, per 
què els vam admirar.

Com es basquejaven per despertar el nostre interès, la nostra 
sensibilitat! Perquè sabien que «si en l’ànima del professor no hi ha 
caliu, no podrà encendre la flama de l’entusiasme en l’alumne».

Amb la Srta. Ferrer anàvem al moll a buscar castanyes de mar 
i, un cop a l’escola, preparàvem una fecundació artificial per des-
prés mirar al microscopi les primeres fases de l’evolució de l’òvul 
fecundat, o anàvem a pescar plàncton i després, també amb el 
microscopi, observàvem les amebes, les vorticel·les, tan elegants 
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elles. I quina diferència entre veure-ho al natural o dibuixat en 
un llibre!

El Dr. Estalella ho aprofitava tot per desvetllar el nostre interès. 
Un dia ens féu sortir de la classe perquè un alumne –em sembla que 
un dels germans Ribera– havia observat a la barana de la terrassa 
un bonic cas de miratge. Naturalment ens va explicar en què con-
sistia i com, en gran, s’esdevenia als deserts.

I hi havia les classes de música, de dibuix i de treballs manuals, 
que a l’Institut-Escola tenien tanta importància com la física, el llatí 
o la filosofia.

Ara s’organitzava una vetllada en memòria del mestre Nicolau, 
l’autor, entre moltes altres, de la música de La mort de l’escolà o 
de la Cançó de la Moreneta; ara celebràvem el segon centenari de 
François Couperin, en què el mestre Joan Salvat ens va obsequiar 
amb un concert de clavicordi. O el Sr. Ros ens invitava a plasmar 
en el paper què ens suggeria la poesia «Com el Vallès no hi ha res» 
de Josep Carner. I els treballs de fusteria o d’impremta i els treballs 
manuals…

I la literatura, tan viscuda! Fèiem de tant en tant representa-
cions teatrals per fer-la més viva. La Xita Sugranyes ens podria 
parlar de La farsa del mestre Patelí. I l’Oriol Casassas ens podria 
explicar alguna anècdota sobre El conde sol, ja que fou el grup Taga 
qui el va interpretar. I es va representar l’Antígona de Sòfocles en la 
bella traducció de Carles Riba. I La llegenda del cor menjat, que ens 
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va escriure el Sr. Aramon. Recordo que en Josep Teixidor, que feia 
de mestre de cerimònies, tot d’un plegat es mira el rellotge (l’acció 
passava al començament del segle xiii) i diu «Senyors, és l’hora...»

Tot això ens ajudava a interessar-nos per les bones obres i autors 
de la literatura universal.

I cal esmentar també el Sr. Bagué, amb les seves classes d’història, 
tan delicioses que semblava que t’hi trobaves. Ens va escriure una 
comèdia, Les Corts Catalanes, en la qual havíem de sortir els quinze 
alumnes de Puigmal. Ell era el nostre tutor. D’una manera ben real 
vam comprendre què eren les Corts catalanes. En acabar de parlar, 
cada un dels membres dels tres braços de què constaven les Corts 
(el militar, l’eclesiàstic i el poble), el rei ens condecorava.

Com que gairebé tot ho acostumàvem a fer nosaltres, ens vam 
fer les condecoracions. I quan havíem de fer la meva, la del pare 
abat del Puigmal, que era l’epitafi d’Arquimedes (el quadrat amb 
la circumferència i el triangle circumscrits), a la Mercè Romeva i a 
mi –val a dir que les matemàtiques i la geometria no eren el nostre 
fort– ens va semblar que quedaria més bonic posar el quadrat i el 
triangle dintre de la circumferència. I dit i fet. La vam daurar i la 
vam trobar molt bonica. Però, lo Senyor Rei, en Joan Ainaud, que sí 
que hi entenia, quan em va condecorar, em va dir que ho feia amb 
el «pitafi» d’Arquimedes.

I les excursions! Però acabo perquè no vull cansar. Els nostres 
estimats professors van fer tot el possible per incrementar la nostra 
sensibilitat física, intel·lectual, estètica i moral.

Per això, quan vaig acabar la carrera, vaig anar a veure la Srta. 
Ferrer. I ella, que sabia que em volia dedicar a l’ensenyament –la 
meva il·lusió hauria estat ser professora de l’Institut-Escola–, em va 
dir: «Maria Rosa, prepara’t sempre les classes, sempre.»

Naturalment jo li ho vaig agrair, però per dintre meu vaig 
pensar: «No em calia pas aquest consell, perquè vostè i tots els 
altres professors han estat per a nosaltres un exemple viu de com 
s’imparteix una classe i de com ens estimaven.»

Ens el van tancar amb pany i clau. Però no van poder apagar-
ne l’esperit de renovació. Es van crear una sèrie d’escoles privades 
–la pública no podia fer-ho– que, malgrat els entrebancs que els 
posaven, van tirar endavant amb esperit de renovació.

A més, molta gent s’hi ha interessat. La Maria Cardús, una anti-
ga alumna, va escriure una petita biografia del Dr. Estalella, editada 
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per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. L’Avenç va publicar un 
treball sobre l’Institut-Escola. Perspectiva Escolar, revista de Rosa 
Sensat, hi dedicà tot un número.

I també s’hi han interessat Salvador Domènech, Imma Rius, 
Carme Carrau, Marta Avixanda i Núria Mateu.

I l’esperit, tampoc no el van poder apagar. Tots els qui vam viure 
aquella meravellosa aventura hem intentat transmetre aquell espe-
rit de respecte, de diàleg, de superació, de posar tota l’ànima en tot 
el que fèiem, als nostres familiars, amics, companys de treball, i als 
nostres alumnes; els qui hem tingut la sort de dedicar-nos a la feina 
més bonica del món: l’ensenyament.

Abans d’acabar, en nom de tots els alumnes de l’Institut-Escola, 
vull agrair a la degana i a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya 
la concessió del Premi Ramon Fuster d’enguany a l’Institut-Escola 
de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies, moltes gràcies!




