Les dones d’Eramprunyà: passat i present.

El paper de la dona en la història
de l’escola pública de Begues
Xavier Parellada Viladoms
Centre d’Estudis Beguetans

Introducció
Aquesta recerca ja havia estat iniciada fa un parell d’anys, quan des de l’escola pública de Begues ens
van demanar la nostra col·laboració en la recerca dels seus orígens, atès que no sabien quan s’havia
inaugurat i quan podien celebrar-ne l’aniversari. El fet que el tema d’aquesta XII Trobada fos la dona
a Eramprunyà, ens va animar a aprofundir i accelerar la recerca, tot presentat aquí els resultats en el
vessant femení. Tanmateix, tant pel fet que a penes s’ha publicat res de la història de l’escola pública
de Begues com per la necessitat de contextualitzar-la el paper que la dona hi va tenir, en aquest
treball també parlarem del inici de l’escola pública al municipi fa 300 anys i dels primers 150 anys
durant els quals va ser una escola exclusivament per a minyons. La dona per tant, fos com a mestra
o com alumna, va ser exclosa i marginada de l’ensenyament públic fins fa 160 anys, forçant-la per la
manca de coneixements a una ignorància cultural i a una dependència del marit. En aquest treball per
tant farem especial incidència en el paper que van tenir les dones –quan les van deixar- en l’escola
pública beguetana.
L’ensenyament obligatori en escoles municipals de l’Estat no es produeix fins la publicació de la Llei
de Bases del 17 de juliol del 1857, seguida de la Llei d’Instrucció Pública del 9 de setembre del mateix
any (popularment coneguda com Ley Moyano) les quals incorporaven bona part de l’esborrany del
Projecte de Llei d’instrucció pública del 1855 elaborat durant el bienni progressista. Per a lluitar contra
l’analfabetisme imperant, aquesta llei establia la obligatorietat de l’ensenyança primària pels nens i
nenes de 6 a 9 anys, essent gratuïta pels que no la poguessin pagar. Certament aquesta llei va obrir la
porta a la emancipació de la dona en poder guanyar-se la vida fora de l’àmbit familiar, però mantenia
per llei importants discriminacions, com ara que les hi prohibia ensenyar moltes matèries tècniques
(agricultura, indústria, comerç, geometria, dibuix lineal, agrimensura, física i història natural) i les
substituïa per les «labores propias del sexo». Fins i tot establia que el seu sou no podia sobrepassar
les 2/3 parts del sou dels mestres.
Malauradament, el Llibre d’actes de la junta local de primera ensenyança 1867-1900, on podria haver
informació molt interessant d’aquell període, sembla que es va mullar i tot ell es troba en un estat
pèssim i irrecuperable, no essent possible llegir més que fragmentàriament la part de les línies no
malmeses per l’aigua i els fongs posteriors. Tot i així, gràcies a que fou fotografiat plana a plana hem
fet el possible per a llegir-ne la part intel·ligible a la recerca d’alguna dada d’interès.
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Les primeres referències a l’escola de Begues
A Begues, ara per ara el primer document que hem
trobat referent a l’ensenyament és del 30 d’abril del
1719, i es tracta d’un rebut del mestre de minyons
Joan Pau Horta pel curs 1717-18, on fa referència al
salari que el Terme (com també en deien al Comú, ara
ajuntament) li paga cada any, com si no fos el primer:

Figura 1. A
l’edifici de
l’esquerra amb
escales havia les
escoles antigues
de la plaça (foto
any 1918-19)

«Dich jo lo Baix firmat que Confesso aver rebut de Ramon
Sadorni com a jurat del terme de Begues del any 1718
dotze lliuras dich 12 las quals me paga per lo Salari me
dona dit terme de Begues de dotze lliuras cada Anÿ per la
Ensenÿansa dels minÿons de dit terme, y dita anÿada se
comensa als 18 de 8bra anÿ de 1717, y dites dotze lliuras
son per lo Anÿ 1718 Inclusive. ÿ per ser lo ver fas la pt. rebuda de ma propria vuy als 30 de Abril Anÿ de
1719. Joan Pau Horta mestre de minÿons del terme de Begues».
A partir d’aquest rebut (localitzat al Fons Municipal de l’Arxiu de la Parròquia de Begues) se’n van
localitzant d’altres de forma regular, pel que és evident la continuïtat de l’escola municipal almenys
des d’aquella data. Sorprèn que en un poble rural tan petit com era Begues en aquella època (l’any
1718 només tenia 169 habitants), ja existís escola pública quan encara no era obligatòria.
Segons el diccionari de Madoz del 1849, la casa consistorial tenia dos departaments, un per la presó
i l’altra per l’escola d’instrucció primària, dotada amb 900 reals anuals. Un document del 3.11.1934
ens confirma que l’escola estava situada a les cases del Comú des de temps immemorial (AMB, UI1966), és a dir, al camí ral, en un dels edificis que formaven el nucli original del poble anomenat La
Plaça situat des del s.XVI on ara hi ha la plaça Camilo Riu (Parellada 2019). Segons aquest informe, el
1934 ocupava la sala de reunions de l’ajuntament, pel que calia treure les taules dels alumnes per a
fer les reunions municipals.
Creació de l’escola de nenes
Com hem esmentat, l’ensenyament públic a les nenes no s’inicia fins aprovada la llei Moyano del 1857,
i arrel d’això la primera mestra de nenes de Begues, l’Antonia Molina, no va ser nomenada fins l’1 de
maig del 1860 pel rector de la Universitat de Barcelona (AHUB 02-1849/1). En la seva presentació a la
nova aula de l’escola de nenes situada a l’ajuntament, la mestra va expressar que «El seu únic desig
és correspondre a la confiança dipositada» (Acta AMB 10.5.1860), cosa que va poder fer fins l‘any
1867. D’aquesta mestra hem localitzat dos escrits amb els comptes de les despeses fetes durant els
seus dos darrers cursos. Tot seguit fem la relació dels materials objecte d’aquestes despeses:

Taula 1- Materials
contemplats en la
relació des despeses
dels cursos 186566 i 1866-67
elaborada per la
primera mestra de
Begues, Antònia
Molina (AMB, UI
2296 ).
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El 13 de març de 1884 el mestre Segismundo
Bergay va demanar l’ampliació urgent de l’aula dels
nens a causa de l’increment d’alumnes, petició que
atesa la importància i alhora incapacitat econòmica
de l’ajuntament, s’acorda discutir en una reunió
expressa a la qual es convocaria tots els veïns del
poble. Aquesta reunió es va celebrar tres mesos
després com recull l’acta del 29 de juny de 1884, en
la qual s’explica que les escoles públiques d’ambdós
sexes ocupen les oficines i habitació del secretari,
i que a l’aula dels nens hi havia uns 60 alumnes,
quan no n’hi cabien més de 40. Diu que l’ampliació
de l’aula dels nens es podia fer afegint-hi una altra
estança de la casa, però que la reparació de l’aula
de les nenes és més urgent encara atès el perill que
suposa l’estat de les voltes del pis. S’acorda fer les
obres reclamades, especialment i de forma urgent les obres de millora de l’aula de les nenes i de
l’habitació de la mestra pel perill en que es troben, finançant-les per subscripció popular entre els
veïns.
Per tant, en aquella data (1884) a les cases del Comú havia l’escola pública de nens i nenes (una
aula per cada sexe), així com l’habitació de la mestra, mentre que segons consta a l’acta de 11 de
novembre de 1883, el mestre Bergay vivia en una casa també en males condicions situada a 1 km de
l’escola, queixant-se a més del fet que amb temps de pluges la riera li barrava el pas pel camí.

Figura 2.- La
classe de les nenes
enfront de l’antiga
escola de la
Plaça a finals del
XIX. Al fons Can
Romagosa (cedida
C.Escofet de cal
Les obres a l’aula de les nenes i l’habitació de la mestra es van iniciar, però segons l’acta de 22 Míliu)
de novembre 1885 la mestra Teresa Artés es va queixar a l’ajuntament de la poca seguretat que
inspiraven les obres en execució, i un setmana
després (acta 29.11.1885) la Junta d’Instrucció
pública va recomanar que es busqués una casa
que oferís seguretat per ella i les alumnes sense
interrompre l’ensenyança, recomanació a la que
l’ajuntament va respondre dient que a Begues no es
disposava d’una casa d’aquestes característiques.
Any i mig després (acta de 16.3.1887), l’inspector
provincial va manifestar en una reunió de la junta
local d’ensenyança que en una inspecció feta havia
trobat en molt males condicions el local destinat a
les nenes, però també el dels nens, i requeria a que
un pèrit fes un seguiment estret i mensual de les
obres de reparació, i que en cas que el facultatiu no
assegurés la seguretat necessària se suspenguessin
les classes. Dos anys més tard (acta 15.12.1889),
s’exposa a la junta que la mestra de nenes Rosa Ximenis va informar l‘ajuntament de l’oferiment per
part del propietari Josep Petit Ferrer d’una casa amb les condicions necessàries per allotjar l’escola
de nenes i habitació de la mestra, cosa que es va comprovar amb una visita posterior, acordant-se
un lloguer de 110 pessetes. Sembla doncs que l’escola de nenes va romandre a les cases del Comú
fins l’any 1889.

Figura 3.- Al pis
de la casa central
amb balcó va
estar l’escola de
les nenes entre
els anys 1890 i
Aquesta casa del Sr. Josep Petit Ferrer és sens dubte la casa que consta com a establerta al carrer 1934 (Foto cedida
Major amb un cens al seu nom per can Romagosa l’any 1876 (Medina 2004), casa situada davant cal família Ventura
Julià i que fins el seu enderroc es coneixia com El Sindicat, atès que clausurat el sindicat vell que Ximenis)
estava a l’Hostal Vell, el nou sindicat es va ubicar durant la postguerra a la planta baixa d’aquest
edifici. En una postal de l’any 1928-29 del carrer Major es veu la façana d’aquesta casa identificada
amb el pal de la bandera al balcó (també n’havia una a la dels nens). El propietari, Josep Petit, era
el sogre d’en Josep Ximenis Betriu (germà de la mestra Rosa Ximenis), el qual s’havia casat amb la
Rosa Petit Amat, filla del propietari. Així sabem que als anys 20 del s.XX l’escola de nenes i la vivenda
de la mestra Rosa Ximenis estava en el pis del carrer de la República 48 (després carrer Major), pis
que els anys 1931-34 consta que Josep Ventura Viñas (cunyat de la mestra en haver-se casat amb
la seva germana Pastora Ximenis Betriu i que havia rebut la propietat hereditàriament) tenia llogat a
l’ajuntament (Acta CP). L’any 1934 però va ser el darrer que l’escola va ser allà, atès que el propietari
va demanar a l’ajuntament que li deixessin lliure la casa.
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La Rosa Ximenis, una mestra destacada

Figura 4.- Imatge
de la mestra Rosa
Ximenis Betriu
voltada de les
seves alumnes als
anys 20 (Arxiu
CEB, cedida
família Ventura
Ximenis).

Figures 5 i 6.Les germanes i
mestres Rosa i
Dolors Ximenis
Betriu (cedides
família Ventura
Ximenis).

La Rosa Ximenis i Betriu (1860-1929), nascuda a Sant Feliu de
Llobregat, era filla de Jaume Ximenis Subirachs i Sabina Betriu
Claramunt, ambdós de Sant Feliu. La senyora Roseta, que és
com se la coneixia, va arribar a Begues l’any 1886 —just quan
es va obrir la carretera de Begues a Gavà—procedent d’una
escola d’Avià, vora Berga, i aquí es va establir definitivament
exercint de mestra de nenes durant 43 anys. Amb ella van
venir altres germans i germanes que es van establir i casar
a Begues (ella va romandre soltera). Inicialment donava les
classes i tenia el domicili a les cases del Comú, vivint sens
dubte les obres de millora que s’havien iniciat anteriorment,
però com hem vist el desembre del 1889 va aconseguir que
en Josep Petit, pare del seu cunyat, oferís a l‘ajuntament la possibilitat de llogar una casa de la seva
propietat amb les condicions adequades per l’aula de les nenes. Probablement doncs el 1890 ja es
van instal·lar al nou espai. Segons el padró de l’any 1900 vivia al Camí Ral 24 amb la seva germana
Dolors Ximenis, (que l’ajudava fent de mestra de manualitats i labors), però en el del 1910 consta que
ambdues vivien al carrer Major 40, la casa del sr.Petit ja esmentada (probablement el canvi d’adreça
correspon al canvi del nom i numeració del carrer). El darrer any de la seva vida tenia un sou de 5.000
pta anuals (carta arxiu Ventura Ximenis).
Segons recordava en Jordi Guasch de cal Forner, que no la va arribar a conèixer, la seva mare i
algunes altres deixebles seves amb qui n’havia parlat «la consideraven una bona mestra, sols li
trobaven un petit defecte fruit dels anys en que vivien. Era religiosa amb excés, i el que deien les nenes
de cal Sadurní no es podia discutir, ja que sempre tenien la raó. A part d’això, es preocupava de les seves
alumnes i de les noies que ja havien deixat l’escola». De l’arxiu parroquial també va recopilar algunes
ressenyes, segons les quals «en tot temps va estar el braç del párroco en tot ço que tingués relació amb
l’església i l’escola i tot lo que pogués ser d’utilitat per a les noies o les dones del poble que havien estat
quasi totes deixebles seves». D’acord amb aquest caràcter religiós, «Fundà junt amb la seva germana
Dolors (la Doloretes) l’associació Filles de Maria i n’ha estat sempre l’ànima, el sosteniment i la força
directiva i impulsiva; la seva casa i col·legi fou a tot temps el quarter general de que se servia el Rector
per a actes de propaganda “ja que el Rector vivia tan lluny del poble», o d’organització i per a les juntes
d’associacions femenines. «Dona piadosa, ensenya la paraula i l’exemple d’aquesta pietat a mig poble,
és a dir, a dues generacions. Que el cel li premiï tot quan ha fet per la parròquia i el poble de Begues
(ACS). El seu funeral fou verament una manifestació de dol de tot el poble. Arxiu parroquial» (Arxiu de
cal Forner, cessió Assumpció Guasch).
L’any 1928 es va fundar l’escola de monges de les Dominiques situada a la Torra Bosch, fet pocs
anys posterior a la creació de l’escola religiosa de nens dels Pares de la Sagrada Família situada
a Can Amell (Rectoria). Aquestes noves escoles van començar a absorbir alumnes tant de l’escola
pública de nens com de la de nenes, afectant per tant tan a la mestra Rosa Ximenis com al mestre
de nens Ferran Muñoz Farràs, mestre coetani que com ella va exercir quasi 4 dècades (1891-1928)
i que va morir l’any anterior, havent passat pel mestratge d’ambdós tots els nens i nenes de Begues
d’aquells anys. Cal destacar que en ambdós casos tenien al seu càrrec de 60 a 70 alumnes, tots
junts en la mateixa classe malgrat les grans diferencies d’edat. Explica la família que aquesta
pèrdua d’alumnes li va comportar un gran disgust, morint l’11 d’abril del 1929 amb 69 anys essent
encara mestra activa. La mort quasi coetània de tots dos, seguida de la guerra i la postguerra,
amb molts problemes per l’escola pública com es veurà, va
suposar la fi d’una època de gran estabilitat pedagògica.
Ambdós mestres van ser homenatjats posteriorment posant
el seu nom a un carrer, però mentre que a en Ferran Muñoz
aquest homenatge li va arribar poc després d’acabada la guerra,
corresponent-li un dels carrers més importants del poble (en
el que s’havia construït la nova església i posteriorment es
construirien les noves escoles públiques), a la Rosa Ximenis no
li va arribar fins inicis dels anys 90 per les reclamacions dels
familiars, que encertadament consideraven una discriminació
que havent estat encara més anys de mestra que en Ferran
Muñoz no tingués cap carrer al seu nom. A més, el carrer
escollit fou un carrer petit i secundari, apartat del centre urbà.
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Figura 7.- Planta
de l’escola de
nenes del projecte
del 1928 (AMB, UI
1962)

Els projectes de la nova escola pública
L’antiguitat i precàries condicions d’aquest conjunt d’edificis anomenats “cases del Comú” entre els
quals havia l’escola, ja va fer que l’any 1928 s’hagués fet un projecte de noves escoles públiques, el qual
contemplava la construcció de dos edificis escolars, un pels nens i l’altre per les nenes, cadascun dels
quals disposava de les habitacions i vivenda dels mestres, sales de professors, material, guardarroba,
banys i una galeria coberta.
L’any següent (1929) Salvador Mas de les Valls (propietari de Can Romagosa) va cedir un terreny de
3.245m2 situat a la dreta de la nova església en construcció (entre l’actual carrer Ferran Muñoz, el
carrer Mn. Cinto Verdaguer i la riera de l’Alzina) per a construir la nova escola. El projecte no va tirar
endavant, però potser arrel del informe fet l’any 1934 per l’arquitecte municipal instant l’ajuntament a
enderrocar totes les cases del Comú (escoles incloses) pel seu mal estat, l’any 1935 es va fer un altre
projecte modificant l’anterior al disposar en un sol edifici els dos grups escolars amb capacitat per a
120 alumnes, i en dos edificis separats les cases dels mestres. Però l’any següent (1936) encara es va
fer un 3er projecte, el qual va mantenir els dos grups escolars en un sol edifici (nens i nenes en classes
separades), però va afegir una aula pels pàrvuls i va posar en un sol edifici les cases pels 3 mestres.
La guerra civil, enderroc de l’antiga escola i trasllats durant la guerra
Uns mesos abans d’esclatar la guerra (el 15 de maig de 1936) s’havien tancat per ordre ministerial
les dues escoles confessionals (la dels «Padres» o Germans de la Sagrada Família i la de les monges
Dominiques), pel que els i les alumnes corresponents es van integrar a les escoles públiques. Segons
consta a l’acta del 2 de setembre de 1936 en que s’acorda enderrocar les velles cases del Comú,
com que encara no s’havien fet les noves escoles projectades es va acordar que els alumnes es
traslladarien provisionalment a una de les dues cases recentment segrestades per la Generalitat: la
Torra de Teodor Bosch (on abans havia les monges) o la torra de Maria Illa (Hotel St Rafel). Sembla
ser que els alumnes grans es van instal·lar a la primera i els mitjans a la segona. La vella escola es
va enderrocar definitivament entre el 15 i el 31 de desembre del 1936 segons les actes. L’any següent,
ja en ple conflicte, s’acorda cedir a la Generalitat altres locals privats per tal d’acollir als fills dels
refugiats forasters establint noves escoles a l’efecte: un pis de l’Hostal Vell sobre el sindicat vell, la
casa Pi i el Casino de Begues (actes 13.7.1937, 5.10.1937 i 18.1.1938), mestra de la qual seria l’Alícia
Pardo Ceballos (anys 1937-39).
Pocs mesos abans de l’enderroc, però just després de l’aixecament militar, la Generalitat havia creat
el Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU).
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El CENU «era una institució creada a Barcelona amb la finalitat d’iniciar una escola nova, única, gratuïta,
laica, amb coeducació i en llengua catalana, inspirada en els principis racionalistes del treball i de la
fraternitat humana» (https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0019455.xml).
De seguida es van crear delegacions diverses comarcals, i seguidament subdelegacions locals, com la
que es va crear a Begues (AMB, UI 2296). Aquesta estava formada per quatre membres nomenats per
l’ajuntament i la UGT: en Ramon Batalla Solé (President), Lluís Surribas Romagosa (Vicepresident),
Josep Marcé Cartró (secretari) i Ferran Muñoz Parellada (vicesecretari), fill del cèlebre mestre Ferran
Muñoz Farràs. En un document del 12 d’octubre del 1936 que quasi podríem considerar fundacional
d’aquesta subdelegació i que és extraordinàriament interessant, expliquen que el 24 de setembre del
1936 van proposar a la delegació comarcal canviar els dos mestres anteriors, en Pere Dallarés Martí
(mestre dels nois) i na Maria Lluïsa Moreno Sánchez (mestressa de les noies), els quals considera
poc adequats per a estimular i formar els alumnes. Cessats els anteriors sense que es presentés cap
oposició, es van nomenar de forma interina tres nous mestres: Bernat Bonafè Cleríes, pels nois de 7
a 14 anys, Maria Miracle Izquierdo Ramon per les noies de 7 a 14 anys, i Francisca Llorente Llorente
pels nens i nenes de 3 a 7 anys. Aquests cessaments foren la resposta al alçament militar de Franco,
i afectaven als desafectes a la república.
La postguerra
Com tantes altres institucions modernes i democràtiques, el CENU fou dissolt pel govern franquista
en acabar la guerra el febrer del 1939. Amb la dictadura, i com ja havia fet anteriorment Primo de
Rivera, es va tornar a prohibir el català a l’ensenyament, estroncant el desenvolupament del país
i la cultura catalana durant decennis. La depuració de mestres republicans va ser molt més forta
en aquest cas, i pensem que a Begues fou això el que li va passar al Ferran Muñoz fill, que malgrat
constar l’any 1941 com a fuster, desapareix de Begues sobtadament junt amb tota la seva família. La
seva pertinença al CENU i el record d’haver fet classes de català (Miquel Vendrell com pers.) podria
estar al darrera de la depuració.
Retornats després de la guerra als seus propietaris els edificis segrestats on s’havien ubicat
provisionalment les escoles, els nois van anar —també provisionalment— al que havia estat l’Ateneu
republicà (ara segrestat per l’Estat), situat on ara hi ha l’anomenada en el seu record plaça de l’Ateneu,
i les noies havien d‘anar a les monges de la Fundació Bosch (que igual que els “Padres” del Sant Lluís
ja havien restablert l’ensenyament), però aquestes no les van voler i es van quedar a l’Hostal Vell
abans esmentat, al pis llogat a en Sadurní Vendrell. El 9 de maig de 1939 un informe estableix que
les escoles tenen un estat sanitari inacceptable per abandó i en demana la desinfecció. Totes quatre
escoles es mantenien encara l’any 1946, quan un informe de l’ajuntament fa constar que hi ha una
escola unitària de nens, una de nenes, i dues escoles privades: la de la Sagrada Família (els «Padres»
de Pla i Amell) i la de les Germanes Dominiques (a la Torre Bosch).
Això d’enderrocar les escoles i tota la resta d’edificis propietat del Comú abans d’haver construït les
noves escoles (projectades el 1928!), obligava a llogar edificis particulars que a més no tenien les
condicions necessàries a l’efecte, amb la inestabilitat i dependència que suposava. És obvi però que
la guerra i la postguerra van allargar 20 anys més de forma imprevista aquesta precària situació.
Certament el anys de postguerra van ser desastrosos, fins el punt que el 26 de novembre de 1952
es van tancar les escoles públiques per absència de mestres, resolent-se temporalment gràcies
a l’oferiment d’un beguetà que es va prestar voluntari per donar classes als minyons. I una cosa
semblant va passar amb les noies, doncs també una beguetana, la Maria Grau Vendrell de cal Tomàs,
amb tan sols 15-16 anys va donar classe de forma improvisada a les nenes més petites durant uns
mesos dels anys 1947-48, atès que el sr. Duran de l’Alzina (marmessor de la Fundació Bosch que
sostenia l’escola de monges) havia fet fora de l’escola Bosch les filles del personal de l’ajuntament
amb qui s’havia barallat. Aquesta mestra local circumstancial va seguir vinculada a l’ensenyament
uns quants anys, com ho demostra el fet que signés les actes escolars com a vocal de la junta entre
els anys 1953 i 57 (també l’Antonieta Térmens, àvia de l’actual alcaldessa, en formà part entre els
anys 1953 i 67), i més endavant (1992-2018) es va ocupar de l’observatori meteorològic oficial de
Begues, cosa que ha fet de forma exemplar i constant durant 26 anys fins que va complir els 86 anys,
havent estat proposada pel CEB per un premi comarcal de reconeixement l’any 2004.
Uns anys després, el 15 d’abril de 1953 la Inspecció Provincial de 1a Ensenyança va proposar a la
Junta municipal d’ensenyança primària la clausura de l’escola pública de nenes atès que l’escola
privada de la fundació del col·legi Bosch complia amb les necessitats per tot el poble, però la junta va
decidir per unanimitat rebutjar aquesta proposta justificant-ho amb el fet que si en qualsevol moment
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Figures 8 i 9.- Les
escoles finalment
inaugurades, amb
dues aules centrals
i dos despatxos
als extrems. A la
dreta les cases
dels mestres (arxiu
fotogràfic AMB).

algun pare desitgés portar les nenes a la mateixa no ho podria fer (AESC, llibre actes escola 195373). Aquell mateix any 1953 un informe estableix que havia 84 escolars (de 975 habitants censats el
1950), 39 nens i 45 nenes, un mestre de nens i una mestra de nenes, i una escola de nens i una escola
de nenes, ambdues en locals de propietat particular (llogades).
La clausura de l’escola de nenes es deuria endarrerir fins el 1957, ja que el desembre del 1957 hi ha
un acord de govern per a rescindir el contacte de lloguer a en Sadurní Vendrell pel local destinat a les
escoles de nenes (sens dubte el situat al Sindicat Vell) per no ser necessari a partir del 1 de gener del
1958. Probablement va ser llavors quan les darreres nenes que estaven a l’Hostal Vell van passar a
les monges, on hi serien obligadament fins el 1978, comportant un període de 20 anys sense que les
nenes tinguessin accés a un escola pública.
Construcció i inauguració de la nova escola
Durant els primers anys de postguerra hi ha molts documents que demostren que es cercava
finançament per a construir les noves escoles, i l’any 1948 fins i tot s’elabora un Plec de condicions
a l’efecte, però l’abril del 1957 les obres encara no s’havien iniciat, com queda palès a l’acta de la
junta de 5 d’abril de 1957 on es fa ressò de la una visita del inspector de zona en la que aquest va
manifestar que «cuando la escuela funcione en el nuevo edificio que se va a construir, se inicie una
biblioteca infantil a base de libros bien seleccionados».
El projecte definitiu no l’hem localitzat, doncs malgrat que el que es va aixecar té certa similitud
amb el del 1936, també té notables diferències: les cases adossades dels mestres serien només
2 i mirarien al migdia, quedant endarrerides respecte el bloc escolar, i la nau de l’escola també va
diferir, només hauria 2 aules i a cada extrem un despatx pels dos mestres. El perímetre dels edificis
definitius es pot observar al plànol del projecte de tanca del 1969 (UI 1966).
Segons l’acta de la junta de 16 d’abril de 1958 les obres de l’escola ja estaven avançades, atès que es
desitja una propera inauguració. Però sembla que les coses es van complicar i allargar: a l’acta del 25
de juny del 1959, s’acorda que el dia 28 de juny de 1959, només 3 dies desprès, se celebri una missa
solemne i un festival esportiu escolar per a la inauguració de les escoles i vivendes dels mestres, que
es facin regals a les autoritats civils i eclesiàstiques i se les convidi a un vi espanyol. Però tant segons
la memòria del Josep Tutusaus de cal Meliton, que recorda que com alumne va participar directament
en el trasllat del material de l’escola del Ateneu a les escoles noves durant la primavera del curs
1959-60, com segons la memòria d’en Jordi Vallès de cal Patxarino, que recorda que quan va entrar
a l’escola el setembre del 1960 (el curs següent) ja estava inaugurada, pensem que l’escola no es va
inaugurar funcionalment fins el maig del 1960.
Però per un costat encara faltaven dos anys per a que arribés l’aigua del pou municipal situat a Can
Martí (per això en Josep recorda que portaven l’aigua als lavabos amb galledes), i també calia reparar
uns quants defectes greus de les obres dels que s’en parla el febrer del 1961, pel que no és fins el 29
de març del 1962 que s’aprova la certificació del final de les obres. Havien passat més de 30 anys del
primer projecte (del 1928) i 20 anys des del final de la guerra, pel que en haver estat enderrocades les
escoles velles a finals del 1936, van haver d’estar 23 anys llogant locals provisionals.
Cal destacar que tot i que els tres projectes elaborats des de l’any 1928 al 1936 parlaven de fer
una moderna escola mixta, amb una aula per a nens i una altra per a nenes, els rígids costums de
la dictadura van impedir que les nenes hi anessin, destinant-les a l’escola de les monges, (gratuïta
per les alumnes locals per desig testamentari del sr. Borés). Per aquest motiu, durant molts anys de
la nova escola només es va fer servir una aula (on s’ubicaven tots els alumnes barrejats, de 7 a 14
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anys) i un despatx (per a l’únic mestre). L’aula lliure es va destinar a local d’esbarjo de la Falange,
mentre que al segon despatx pels mestres s’hi va ubicar un practicant, el qual llençava les xeringues
a la riera, amb el perill que suposava pels nens). Òbviament només s’utilitzava una de les cases dels
mestres amb aquesta finalitat.
L’any 1967 es proposa crear una 2a plaça de mestre per a poder atendre millor els nens, però a
resultes de la manca d’inversions i escàs interès del govern de la dictadura per l’escola pública,
aquesta va anar perdent alumnes progressivament a favor de la privada. Fou llavors que l’escola dels
«Padres» va intentar apropiar-se les dues places de mestres previstes per l’escola pública amb el
beneplàcit del darrer ajuntament franquista.
La lluita popular, liderada per una descendent de la família de la mestra Rosa Ximenis, la Roser
Gutiérrez Ventura (filla d’en Josep Ventura Ximenis) i el seu marit Raimon Romeo Fañanás, secretari
de la primera APA de l’escola, van aconseguir evitar-ho. En una acta del 7 de setembre de 1973 consta
que l’APA duia el nom de St. Cristòfol, nom que més endavant adoptaria l’escola. I amb el primer
ajuntament democràtic de l’any 1979, en Raimon Romeo passaria a ser regidor d’ensenyament.
Després de la davallada d’habitants causada per la guerra, la població començava a recuperar-se i
les aules es feien petites. Així, l’any 1967 s’havia aprovat una petició d’ampliació de l’escola que es
recull en la Ordre Ministerial del 4 de març de 1968 (BOE 5.10.1968), i l’any 1971 es va fer un nou
projecte que tampoc prosperaria.
Fi de la dictadura: retorn de les nenes i creixement de l’escola pública
L’acta del 13 d’abril del 1978 s’exposa informació del projecte d’ampliació dut a terme conjuntament
amb l’Associació de Pares dels Alumnes de dos aules més per a la creació el proper curs de l’escola
mixta, proposta que el mes de juny és autoritzada per la inspecció Provincial d’Ensenyament (acta
29.6.1978). Certament la incorporació de les nenes a les noves escoles va tenir lloc amb l’inici del
curs 1978-79, com es pot apreciar en els llibres de matrícula de l’AESC): va caldre esperar a la fi de
la dictadura, quasi 20 anys després d’haver estat inaugurades aquelles escoles pretesament mixtes.
La incorporació de les nenes però no va ser ocupant elles soles la segona aula, sinó que per
primer cop a la història les dues aules van ser realment mixtes: en una havia els petits (de 1er
a 5è de primària) i a l’altra els grans (de 6è a 8è), amb dos mestres cadascuna que en ser dos
matrimonis van ocupar cadascuna de les dues casetes adossades a l’efecte. Aquest primer
any només es van incorporar 10 nenes a l’escola (totes procedents de les monges), 7 a
l’aula dels petits i 3 a la dels grans. Tres anys després (curs 1981-82), el nombre de nenes
ja era paral·lel al de nens: 56 nenes i 57 nens (llibre relació d’alumnes 1981-84, AESC).
La població seguia creixent, doncs havia passat de 905 habitants l’any 1940 a 1.330 el 1981, pel
que el 1983 es fa i executa un nou projecte d’ampliació, amb dues aules noves annexes a les
cases dels mestres. L’any 1989 però s’acorda estudiar una altra ampliació, i el 1990 s’acorda fer
un edifici nou amb 4 aules i altres dependències, però com que la població no parava de créixer
i l’any 1991 ja havia superat els 2.000 habitants, es decideix fer 9 aules que finalment seran 11.
Per a fer-ho possible el nou projecte d’ampliació preveia enderrocar-ho tot, cases de
mestres incloses, aprofitant que l’any 1990 van marxar els darrers que hi vivien: en Julián
Luján Murillo i na Mª Carmen Garcia Cuevas. Les obres es van iniciar durant el curs 199192, programant-les de forma que malgrat els enderrocs els alumnes sempre tinguessin
aules funcionals (es van instal·lar dos barracons prefabricats anomenats «caracoles»).
Les noves escoles, força més grans que les anteriors gràcies a ocupar l’espai abans reservat
a les cases dels mestres, van ser inaugurades pel mateix President de la Generalitat Jordi Pujol.
Segons la placa que hi ha a la façana va ser el 17 de setembre del 1994, però en el butlletí
municipal de desembre del 1994 on es recull la inauguració, diu que va tenir lloc el mes d’octubre.
Encara es va fer una nova ampliació entre els anys 2006-09, cosa que va suposar assolir l’estat actual,
una ampliació que a l’antiga directora Lucinda Alonso ja jubilada li suposà un disgust en alterar
totalment l’escola feta l’any 1994 per un arquitecte a qui va pujar personalment de Gavà per a que
abans de fer el projecte conegués el bonic poble on s’havia d’aixecar, resultant una escola magnífica.
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Relació de mestresSES (1860-1957)
1860-67 Antonia Molina (la primera mestra).
1867-69? Magdalena Vendrell
1869 Jacinta Aragonés
1870 Catalina Puig?
1876 Gertrudis Amat
1881-85 Teresa Artés
1886-1929 Rosa Ximenis Betriu, de St. Feliu i Dolors Ximenis Betriu (manualitats i labors).
1930 Amèlia Iglésias Escofet, ajudada per la Concepció Esteve, unes 80 alumnes, substituïda
per defunció per Maria Otto.
1936 Maria Moreno Sánchez, cessada pel CENU
1937 Francisca Llorente Llorente, pàrvuls (proposada pel CENU).
1937 Maria Miracle (Milagros) Izquierdo Ramon, mestra nenes 7-14 anys proposada pel
CENU.
1937-39: Alícia Pardo Ceballos, mestra de l’escola unitària mixta per a fills de forasters.
1946-49 Josefa (Pepita) Fernandez Ortiz (pàrvuls)
1946 Agustina Ruiz Conejo
1947-48: Maria Grau Vendrell de cal Tomàs (Begues), mestra d’urgència quan tenia 15-16 anys
(veure text).
1949-51 Carolina Vidal Coris
1951 Emilia Coma Arnau
1953 Rosa Bastús Manós
1958-1978: No hi ha escola pública de nenes

MestresSES i directores de l’escola mixta
Directores
Quan només havia una mestra, qui dirigia l’escola era aquesta, però un cop inaugurada la línia mixta
i atès que havia dos mestres per a cada línia, la direcció requeia en una sola d’aquestes persones.
Centrant-nos doncs en aquests 41 cursos (del 1978-79 al 2019-20), hem de destacar que l’escola
pública Sant Cristòfor ha estat dirigida només per dones: Pilar Andreu (1978-80), Lucinda Alonso
Alonso (1980-86 i 1990-96), M. Carmen Garcia Cuevas (1986-90), Anna Angerri Auberni (1996-2000),
Maite Català Peiró (2000-05 i 2007-20), Trini Luján Murillo (2005-07).
Mestres de l’escola mixta (des del curs 1978-79 al 1989-90)
1978-80 Pilar Andreu (que marxa a Sitges) i Afrodísio Manuel.
1980-1996 Lucinda Alonso Alonso, Mª Carmen Garcia Cuevas, Julián Luján Murillo i Félix Garrido
Cobos. Entre tots quatre Formaven dos matrimonis que vivien a les dues cases dels mestres, fins
que marxen el 1990 i les enderroquen per a ampliar l’escola. En els 30 anys posteriors el claustre va
augmentar progressivament fins arribar als 35 mestres actuals, comportant uns llistats anuals tan
extensos que no tenen cabuda en aquest article.
Agraïments
A Josep Mª Ventura Fañanás (cal Pepet de les Planes), Assuncion Campamà Parellada (cal Figueres),
Maria Grau Vendrell (cal Tomàs), Maite Català (directora actual escola), Montse Ferrer Martí i Trini Luján
Murillo (mestres), Josep (Meliton) i Jaume (Mitus) Tutusaus Viñas, Ramon Guasch (cal Sacaire), Josep
Viñas (Can Figueres), Jordi Vallès Marcè (Patxarino), Lucinda Alonso Alonso (mestra i directora 198086, 1990-96), Jaume Viñas Ollé (Cataquero), Raimon Romeo i Roser Gutiérrez (cal Julià descendents
Ximenis), Miquel Vendrell (cal Pixafanals), Jaume Jacas Bellés (Barceloneta); a Neus Jaumot i M.
Àngels Esteban (Arxiu Històric UB) i a Vicente Moreno (Arxiu MB).
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