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En aquest nou quadern de La Guíxola hem volgut fer un 

recull dels records que encara es conserven del que va 

ser l’Escola a Sant Salvador de Guardiola des dels anys 

1880 fins al 1990. 

 

Hem intentat reunir el màxim d’informació, estris, 

quaderns de treballs, llibres i sobre tot records dels 

que van viure l’experiència d’assistir als centres 

escolars o be van sentir-ne parlar als seus pares, avis... 

 

Del segle XIX tenim molt poca informació fotogràfica, 

però si hem trobat registres d’alumnes, i altres 

documents que es conserven a l’Ajuntament de la 

nostra Vila. 

 

Els documents són registres d’alumnes, controls 

d’assistència a classe, inventaris de material que es 

feien al canviar de mestre... 
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1880-1920 
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La “Junta Local de Primera Enseñanza” estava for-

mada per l’alcalde i 4 ó 5  persones  mes, algunes de 

les quals no sabien escriure, però vetllaven pel bon 

funcionament de l’Escola. 

             

Hem intentat esbrinar els noms dels mestres que hi 

van haver al llarg del temps a l’Escola del poble i 

aquest és el resultat de tots els que hem trobat: 
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1880: Josefa Ballester-José Albert 

1881: Raimunda Torremade-José Albert 

1883-86: Francisca Vidal Tapies 

1891-00: Felipe Vilaplana 

1901-05: Marcelino Bambó 

1905: (interi) Jose Benigno Losada 

1905: (interi) Domingo Gallego 

1905: Domingo Vera 

1923-28: aprox. Sr. Valero 

1930-34:aprox. Guadalupe Guisasola 

1936-38: aprox. Ramón Soldevila Tomasa 

1940-42: aprox. Pau España 

1943-52: Gaspar Giner 

1947-54: Maria Sospedra 

1952-53: Carlos Sueca Nuñoz 

1953: (interi) Antonio Rodriguez Vazquez 

1953-59: Salvador Alapont Sanz 

1955-61: Teresa Alonso 

1956: (substituta) Pilar M. Tàñez 

1960-65: Albert Ripoll 

1961-62: Adela Esteban Montesinos 

1962-63: Raimunda Mateo 

1963-64: Mª Carmen Fanjul 

1964-65: Mª Luisa Noguera 

1965-1966: Clodomiro Crespo Sosa 

1965-72: Mª Luz Fernandez   

1966-69: Juan Cortes Font 

1969-75: Gabriel Bravo 

1972-84: Maria Mallafre Guinovart    
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També hem recollit informació sobre els diferents 

llocs on l’Escola va ser ubicada durant els anys que 

tractem en aquest quadern: 

 

1880-1912: 1er pis del c. de Dalt, 1 (actualment                    

La Caixa) 

 

1912-1936: 1er pis del Casino La Unió, c. Can Batlle                    

(actualment c. Pesarrodona, 7 sobre                     

Correus) 

 

1936-38: Local La Sala (la mateixa actual) 

 

1939-40: (provisionalment) Local del c. Creu, 1-3-5 

               (mes tard va ser Cooperativa Agrícola)                  

 

1940-59: 1er pis de l’antic Casino La Unió 

 

1960: Inauguració de la Nova Escola c. Dalt, 19 

          (actualment Ajuntament)  

 

En el primer quart del segle XX també va fer les 

funcions d’escola el 1er pis del número 15 del carrer de 

la Creu just a sobre d’on existia el Consistori de 

l’època, però no sabem amb exactitud en quins anys. 

 

En aquesta època (principis del segle XX), per assistir 

a l’Escola es pagava una quota que oscil·lava entre 2 a 6 

pessetes segons la classificació que la junta local 
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d’ensenyament fes dels alumnes. En casos excepcionals 

podia ser gratuïta l’assistència. 

 

El curs escolar durava tot l’any però l’any 1881 trobem 

un document en el que diu: “Degut a la forta calor 

queden suspeses les classes del 15 de juliol al 15 

d’agost”. 

 

L’assistència era força baixa,  així ho indica un llistat 

dels alumnes en edat escolar i els que realment hi 

assistien. 

 

Els pares en èpoques de molta feina  volien que els fills 

els ajudessin en el camp, pasturant el ramat o altres 

treballs i no els amoïnava que no assistissin a classe. 

 

Una àvia ens explicava que de ven petita cuidava del 

ramat i mentre les ovelles i cabres pasturaven ella  

brodava els enagos, que totes les noies preparaven per 

quan es casessin, altres dies abans d’anar a escola 

passava per altres masies per repartir la llet de les 

seves cabres . 
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Tots els marcats amb X no assistien a classe 
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Escola 1880- 1912 aproximadament. 

 

 

 

En un inventari fet pel mestre Marcelino Bambó l’any 

1905, observem la quantitat de material de que 

disposa l’escola però ens crida l’atenció  el número de 

cadires “4, 3 en bon estat i 1 de deteriorada”  

Curiosament no  es mencionen taules o pupitres, tenint 

en compte que en un altre llistat de l’època els nens 

son 45, ens demanem,  on seien? 
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L’actual escola ja no pot encabir els alumnes que tenen 

d’assistir-hi es decideix rehabilitar el local del Casino 

la Unió que havia quedat en desús des de la inauguració 

el 1912 de l’actual “La Sala” de ball. 

 

Aquest local s’habilita  per Escola, partint pel mig la 

sala de ball. A la classe de les nenes si accedeix per 

una escala des de l’actual Carrer Pesarrodona i a la 

dels nens pel passatge del mateix nom, a peu de 

carrer. 

 

La classe de les nenes encara conserva el “palco” on 

tocaven els músics. 
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Casino La Unió rehabilitat per Escola  

 

 

 

 

Aquesta Escola és mes amplia i mes lluminosa, també 

disposen de mes material escolar tot i que encara hi ha 

forces mancances, sobretot pel que fa a l‘intens fred 

de l’hivern, ja que en moltes ocasions no es disposava 

d’estufa o combustible. 
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Els alumnes portaven de casa seva un petit braser amb 

nansa  per escalfar-se els peus.  

Els que vivien molt allunats de l’escola quan arribaven 

al centre del poble anaven a casa de algun parent o 

amic perquè els omplis el braser. 
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1920-1940 

 

 

 
Interior Escola del antic Casino 1926 

 

La disciplina era molt rígida i els càstigs segons el 

mestre de torn podien ser molt cruels, clatellots, 

bufetades i cops als dits amb el punter, fins i tot algun 

mestre havia esqueixat mes d’un l’orella a tibades. 

 

Molts recorden haver sentit a parlar del mestre Sr. 

Valero com un dels millors de l’època, el vespre feia 

repàs a noiets mes grans i també a algunes noietes ja 

que la mestra no ensenyava gaire. 
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Nens davant les cases que més tard es van enderrocar per fer el 

pati. (1926) 
 

 
Alumnes any 1932 
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   Fila darrera 

01- Joan Vila Llobet(Ca l’Isidre Parrot) 

02- Salvador Llobet (Ca la Dolores) 

03- Ton Calsina (C. Barquissá)  

04- Ramiro Vila (Cal Ruan) 

05- Josep Trullàs Piñot (La Cooperativa) 

Fila del mig 

01-  ? 

02-  

03- Rosendo Roca Altimiras (C. Roca) 

04- Ramón Seubas (c. Codorniu) 

05-  Francisco Barnaus (El Calvet) 

06-  Ramiro Trullàs Piñot (la Cooperativa) 

07-  Miquel Francitorra (C. Isidre)  

Fila de davant 

01-  Francisco Trullàs (C. Pexu) 

02-  Andreu Gamisans (C. Vilumara) 

03-  Salvador Baró (C. Baró) 

04-  Florian Trullàs (C. Pexu) 

05-  Josep Oller (C. Colomer) 

06-  Josep Roca (C. Roca) 

07-  Simón Cots Brunet (El Graell) 
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En els anys 30 alguns mestres ja feien classes de 

gimnàstica,” només als nens”. 

 

Llistat de alumnes  amb "Dña" Guadalupe. 
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01: Maria Sellarès Sellarès (C. Pau) 

02: Conxita Llobet (El Brunet) 

03: Maria Vila Seubas (Ca la Marcelina) 

04: Angeleta Canudas (C. Canudas) 

05: Cisqueta Albert (C. Pasqual) 

06: Dolores Muntaner (C. Batlle) 

07: Palmira Bacardit(C. l’Albert) 

08: Antonia “ acompanyant de" Dña". Guadalupe” 

09: Rossita Sellarès (Les Tines) 

10: Laieta Oliva (La Caseta) 

11: Pilar Gamisans (C. Vilomara) 

     Fila del mig: 

01: Lourdes Francitorra (C. Isidre) 

02: Angeleta Brunet (C. Nano) 

03: Josefina Oller (C. Mitjà) 

04: Palmira Francitorra(Comasua) 

05: Dolores Parrot (El Parrot) 

06: Antolina Llobet (C. Francisquet) 

07: Margarida Servitja (C. Espardenyer) 

08: Montserrat Altimira (C. Siló) 

09: Maria Barnaus (El Calvet) 

10 : Teresina Llobet Vila (C. Celdoni) 

11 :  Maria Sospedra (mestra) 

       Fila de davant: 

01: Rosar Llobet (Ca la Dolores) 

02: Angeleta Sellarès (C. Cinto) 

03: Maria Servitja (C. Cotoliu) 

04: Consol Muntaner (C. Batlle) 

05: Mercè Sellarès (Les Tines) 

06: Maria Oller (C. Mitjà) 

07: Palmira Llobet (C. Francisquet) 

08: Maria Vila (C. Vila) 

09: Maria Bonvehí (C. Fuster) 

10: Tereseta Llobet (Ca la Dolores) 

11: Montserrat Francitorra(Comasua) 
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L’any 1936 amb l’inici de la Guerra Civil els governants  

del poble transformen en Escola “La Sala” i enderro-

quen les cases de la part posterior, Cal Valent, Cal 

Mestre i Ca La Teresa, per fer-hi el pati escolar, les 

Festes i el ball passen a celebrar-se  a l’altre Sala del 

Poble al davant mateix d’aquella.  

 

 

 
Al fons l’Escola de 1880 

A la dreta La Sala (la mateixa actual)  

A l’esquerra l’altre Sala (mes tard Coop. Agrícola) 

 

 

 

Acabada la Guerra Civil l’edifici de La Sala torna a fer 

les funcions per les quals es va construir Festes locals 

i Ball. 
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L’escola passarà provisionalment al local del davant on 

havia existit l’altre Sala del poble mentre duri la 

rehabilitació de l‘Antic Casino La Unió, malmès per 

d’instal·lació de cavalleries durant la guerra, i conver-

tir-lo altre cop en Escola. 

 

Un cop pintada i decorada amb els retrats del 

Generalísimo Franco, de Jose Antonio Primo de Rivera 

i el Crist al  mig ja esta a punt per fer les classes i 

cantar el “Cara al Sol” amb el braç alçat abans de 

plegar. 
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  Nenes amb la mestra Maria Sospedra 1947 

 

 

De la mestra Maria Sospedra totes les seves alumnes 

en tenen molt bon record, diuen d’ella que les va 

ensenyar a portar un bon ordre, a ser senzilles, 

respectar i estimar, així ho reflecteix un fulletó del  

homenatge que anys mes tard li varen fer.  
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Fila darrera 

01: Rosa Cubells(C. Ton Gros) 

02: Rosa Relat (C. Balegas) 

03: Desconeguda 

04: Elvira Cots Mercadal (C. Teixidor)  

05: Llúcia Trullàs (C. Barber) 

06: Maria Sospedra ( Mestra) 

07: Maria Viladrosa (C. Rei) 

08: Genoveva Pujolà (C. Pujolà) 

09: Maria Vila Font (La Caseta de l’Església) 

10: Maria Alsina Parrot (C. Valldeperes) 

11: Teresa Enrich Sellarès(C. Corraler) 

 

Fila del Mig 

01: Maria Enrich (C. Simón Santpare) 

02: Carmencita Giner (filla del mestre) 

03: Anita Almuzara (C. Almuzara) 

04: Desconeguda 

05: Montserrat Servitja Bonvehí (C. Fuster) 

06: Rosa Pujolà (C. Pujolà) 

07: Teresa Serra Vila (C. Serra) 

 

Fila Davant 

01: M. Angels Servitja Bonvehí (C. Fuster) 

02: M. Angels Sellarés Biosca (C. Cabanas) 

03: Angela Trullàs (C. Barber) 

04: Maria Viladoms Sellarés (C. Maipó) 

05: Maria Lladó (fàbrica) 

06: ? 
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El ball del Mocador amb la mestra Maria Sospedra 
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1950- 1960 

Els mestres estaven mal retribuïts la dita ja ho 

reflectia “passa mes gana que un mestre d’escola”, els 

que es dedicaven a l’ensenyament ho feien per vocació, 

però en els pobles rurals veien recompensada la seva 

feina per l’agraïment dels pares dels alumnes que els 

oferien productes de l’hort i del corral. 

 

També en el àmbit rural el mestre formava part “de 

les forces vives del poble” junt amb el metge i el 

capellà. 

 

Alguns nens i nenes de cases mes importants rebien 

l’educació primària del capella del poble fins que tenien 

l’edat adequada per anar a un internat.   

 

Els mestres al vespre feien repàs a nois i noies que ja 

no estaven en edat escolar, també els ensenyaven a 

escriure a màquina. 

 

En la dècada del 1950 l’ ensenyament es basava en la 

disciplina l’obediència i la religió. 

Tots ben formats per entrar a classe els nens amb 

bates ratllades blaves i blanques i les nenes totes de 

color blanc, uns i altres amb les lletres inicials del nom 

i cognom al butxacó.  

En aquests anys de gimnàstica no en feien ni nens ni 

nenes. 
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El matí era l’hora de la Aritmètica i la Geometria, 

també de la Llengua Espanyola, Història de Espanya, 

Geografia, Ciències Naturals i Formació Política. 

Per les tardes era el torn de Religió o Història 

Sagrada del dibuix i de las labors per a les nenes. 

 

De llibres ben pocs en feien falta, un de lectura i  una 

enciclopèdia que servia per a tot. 

 

Tots els treballs es presentaven escrits amb ploma 

amb molt de compta de fer-hi taques, era tot un 

repte. 

 

Els càstigs seguien sent durs i sobretot humiliants, 

molts recorden els cops de punter o regla a la punta 

dels dits o estar de cara a la paret amb els braços en 

creu i un llibre a cada mà. 

 

Resar el parenostre o l’Ave Maria era obligatori abans 

de plegar de classe tant el matí com a la tarda i segons 

el mestre es cantava el “Cara al Sol”. 

 

A l’hora del pati els nens jugaven a futbol, boles, 

patacons i també els agradava tirar amb el petador i 

fer córrer la rutlla. Les nenes a saltar a corda, a la 

setmana, al mocador, a passar l’anell o al joc dels 

disbarats. 
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Fona, boles, petacons i petador 

 

A l’hivern tant els nens com les nenes es reunien al 

voltant de la estufa de llenya tot escalfant la presa de 

xocolata a la paret de l’estufa per estovar-la i desprès 

passant-la per sobre del pa (era el precursor de 

l’actual Nocilla), la pega dolça també era bona torrada 

de la mateixa manera i els xiclets eren molt escassos 

per això quant arribàvem a l’Escola els enganxàvem a 

sota el pupitre per reutilitzar-los quan sortíem i així 

els fèiem allargar força dies 

 

El mes de maig és el mes de Maria i a l’escola es 

muntava un petit altar, els alumnes eren els encarre-

gats de buscar flors per fer uns bonics rams. 

Quan algun mestre estava malalt el capella del poble el 

substituïa. 
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Les sortides fora de l’Escola eren escasses i tant sols 

per anar a celebrar el “Dijous Llarder” a Can Batlle, a 

la Font del Cucut o la del Calvet i per separat nens i 

nenes. 

 

Els alumnes també tenien  altres obligacions a  mes  de 

fer  els deures i  d’estudiar, la neteja  era feina seva i 

a l’hivern carregaven en coves la llenya per l’estufa  

que un camió deixava a peu de carrer, la pujaven per 

l’escala i l’emmagatzemaven en un recó de la classe. 

També feien torns per anar a buscar pinyes al bosc 

per encendre l’estufa, sempre fora d’hores escolars. 

 

 

 
Nens amb el mestre Salvador Alapont, 1955 
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    Fila del darrera: 

01: Ricardo Trullàs Servitja (C. Peret) 

02: Ignasi Servitja Vilaseca (C. Espardenyer) 

03: Sebastià Vila Guerrero (L’Hostal) 

04: Salvador Alapont Sanz  (mestre) 

05: Jordi Muncunill(C. Pinyot) 

06: Marcel Tatge (C. Canudas) 

07: Jaume Vila Faixó (C. Ruan) 

08: Josep Arderiu (Els Colomers) 

09: Francisco Francitorra Llobet(C. Francisquet) 

10: Jaume Vila López (C. Jaume de la Caseta) 

 

      Fila del mig: 

01: Josep Vila Torras (C. Vila) 

02: Josep Mª Dabant (C. Sastre) 

03: Francisco Sellarès Biosca (C. Cabanas) 

04: Joan Vila Ambrós (La Casanova del Brunet) 

 

      Fila del Davant: 

01: Joan Llobet Boixeda (el Parrot de la Carretera) 

02: Pera Viladrosa Gamisans (C. Picons) 

03: Isidro Caberol (C. Pujolà Vell) 

04: Jesús Mª Feliu Sellarès (C. Pau) 

05: Agustí Trullás Llobet ( La Cooperativa-forner) 

06: Josep Sallent Arderiu (C. Tonet Ferrer) 

07: Fermí Servitja Altimira (C. Siló) 

08 :Miquel Martínez Montcunill (C. Cotoliu) 

09: Josep Miralda Salvans (C. Miralda) 

10: Josep Pesarrodona Altimiras (C. Trenca) 

 

 

 



 32 

                                               

 Alumnes 1950-1960                                              
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Fona, boles, petacons i petador 

 

A l’hivern tant els nens com les nenes es reunien al 

voltant de la estufa de llenya tot escalfant la presa de 

xocolata a la paret de l’estufa per estovar-la i desprès 

passant-la per sobre del pa (era el precursor de 

l’actual Nocilla), la pega dolça també era bona torrada 

de la mateixa manera i els xiclets eren molt escassos 

per això quant arribàvem a l’Escola els enganxàvem a 

sota el pupitre per reutilitzar-los quan sortíem i així 

els fèiem allargar força dies 

 

El mes de maig és el mes de Maria i a l’escola es 

muntava un petit altar, els alumnes eren els 

encarregats de buscar flors per fer uns bonics rams. 

Quan algun mestre estava malalt el capella  del   poble 

el substituïa. 
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1960-1990  

 
 

Al 1960 es va inaugurar la nova Escola al carrer de 

Dalt, 19 (actual Ajuntament).  

 

L’Edifici de la nova escola constava de dos espais 

separats un per nens i un altre per nenes i dos habi-

tatges pels mestres. 
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Inauguració Escola 1960 

 

 

Varen assistir les autoritats amb l’alcalde Joan Rosell 

Arnau al cap davant i els mestres del moment Albert 

Ripoll i Teresa Alonso. Després d’haver-la beneït el 

Rector del poble Mn. Jaume Tuneu Blancafort. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

Es van fer parlaments i també es van recitar poesies i 

cantar cançons. 

 

 

          
        El mestre Albert Ripoll 
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Inauguració Escola 1960 
 
Alumnes: 

 

01: Rosa Trullas Servitja (C. Peret) 

02: Carmelina Llopart Alonso (filla de la mestra) 

03: Lidia Sellarès Freixa (C. Ferrer) 

04: 

05: M. Assumpció Cots Vila (El Graell) 

06: Carmen Martínez López (C. Joan Cabanas) 

07:  

08: darrera Maria Vila Ambrós (La Casa Nova del Brunet) 

09: Carme Bacardit Servitja( C. Albert) 

10: Montserrat Barturo Faine (C. Pinyot Vell) 

11: Maria Vila Oller (C. Colomer) 

12: Angelina Viladrosa Cabanas (C. Salvador)  
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  Nenes amb la mestra Maria Sospedra 1947 

 

 

De la mestra Maria Sospedra totes les seves alumnes 

en tenen molt bon record, diuen d’ella que les va 

ensenyar a portar un bon ordre, a ser senzilles, 

respectar i estimar, així ho reflecteix un fulletó del  

homenatge que anys mes tard li varen fer.  
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Alumnes 1960-61 
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Les aules eren espaioses , molt alegres i lluminoses. Hi 

havia lavabos pels nens i pels mestres, despatx, i un 

quarto pels estris de neteja, que corria a càrrec dels 

alumnes, cada dissabte al matí.  

 

Els càstigs seguien estant a l’ordre del dia, i no 

solament per les coses mal fetes dins l’Escola, sinó 

també, si el mestre s’assabentava que algun alumne 

havia fet alguna malifeta com: robar cireres, trencar 

vidres o tirar un roc al cap d’algú amb la fona, (que 

això passava sovint)... 

 

En arribar a l’escola un parell de bufetades no els hi 

treia ningú als culpables, que després tenien d’anar a 

casa del perjudicat a demanar-li perdó i a mes els 

pares dels implicats rebien una carta explicativa que 

els mestres feien arribar a través d’un altre alumne.  

 

Els interessats tenien d’interceptar la carta fos com 

fos pagant al portador boles, patacons o els molt 

apreciats còmics d’aventures “El guerrero del antifaz” 

o “El capitán Trueno” o el que els demanés ja que si 

arribava a mans dels pares tornarien a rebre i de 

valent. 
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Amb l’arribada de la Senyoreta Adela el 1961, les 

nenes deixen enrere els uniformes de color blanc per 

uns de mes alegres de cuadrets grocs i blancs que ella 

mateixa s’encarrega de tallar. A les mes grandetes els 

feia cosir la seva pròpia bata. 

 

 

 

 
Excursió amb el mestre Albert Ripoll 

 

L’escola es va obrint a noves activitats, es fan sortides 

culturals a diferents indrets de la comarca o en altres 

de properes, a final de curs les exposicions dels 

treballs realitzats son visitades pels pares que poc a 

poc es van involucrant en el funcionament de l’Escola. 
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Nens amb el mestre Juan Cortes 1967 

 
Fila del darrera 

01: Anselm Bacardit Vila  

02: Francisco Enrich Bisbal 

03: Josep Mª Junyent Cols 

04: Ramón Roca Sellarés 

05: Salvador Sellarés Masferrer 

06: Juan Cortés Font (mestre ) 

07: Esposa del Sr. Mestre 

08: Jaume Sellarés Vila 

09: Pere Masferrer Costa 

10: Josep Barturo Faine 

 

Fila del mig 

01: ?        Hurtado 

02: Antonio Martinez 

03: Josep Prats 

04: Antonio Hurtado 

05: Julio Carrasco Matillas 
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06: Jaume Baraldes 

07: Domingo Baraldes 

08: Joan Vilaseca Muntaner 

09: Serafin Martinez López 

10: Andreu Barnaus Tarrades 

11: Jordi Sellarés Masferrer 

12: José A. Romero 

 

Fila de davant 

01: Josep Oliva Perramón 

02: Lluis Oliva Perramón 

03: Isidre Soler 

04: Josep Sellarés Masferrer 

05: Manolo Muñoz  

06: Sebastià Servitja Vila 

07: Manolo Martinez 

08: Pedro Carrasco Matillas 

09: Antonio Martinez 

10: Florencio Vilaseca Muntaner 

11: Pere Cots Trullás 

 

Fila d’asseguts 

01: Antonio Blanquez  

02: Antonio Muñoz 

03: Marc Vilaseca Muntaner  

04: Josep Fernandez Bacardit 

05: Jaume Soler Vila 

06: Angel Enrich Serra 

07: Joan Alsina Sellarés 

08: Pere Morales Viladrosa 

09: Jesús Lenard (fill de la mestra) 
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Nenes amb la mestra M. Luz Fernàndez 1967 

 
Nenes mes altes  del darrera: 

01: Isabel Pesarrodona Altimira 

02: Riquilda Barnaus Tarredes 

 

Fila del darrera 

01:Conxita  Roc  

02:Victoria Sellarés Tristany amb “la xata” a coll 

03: Remedios Martinez 

04:Rosa Oliva Perramón 

05: Montserrat Sallent Servitja(davant) 

06: Carme Oliva Perramón 

07: Teresa Roca 

08: Dolors Vilaseca Muntaner 

09: Gloria Calsina Llobet 

10: Maria Bacardit Vila 

11: Antonia Martinez 

12: Pilar Alsina Sellarés 

13: Rosa Junyent Cols 
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14: M. Carmen Blanquez 

15: M. Rosa Masferrer Costa 

16: M. Angels Vila Alsina 

17: Josefa Terraza 

18: Nuri Salvador 

 

Fila del davant: 

01: Ursula Terraza 

02: Lola Salvador 

03:        Mancebo 

04: Teresita Sellarés Tristany 

05: Núria Trullás Pesarrodona 

06: Rosaura Vila Alsina 

07: Montserrat Prats 

08: M. Carmen Carrasco 

09: Marta Tatjé Sellarés 

10: Immaculada Argerich Alsina 

11: Maria Sellarés Labasier 

12: Elena Vila Sellarés 

Al davant: M. Luz Fernàndez (mestra) 

 

 
        Alumne amb l’uniforme del 1967 
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Representació de l’ obra “Un Pagès eixerit” 1969 

 

Durant el curs es feien obres de  teatre i en aquesta 

ocasió la representació es va fer a l’escola de les 

nenes. 

Títol de l’obra (escrit a la pissarra): 

Un pagès eixerit 

Actors: 

01: Andreu Barnaus Terrades 

02: Sebastià Servitja Vila 

03: Jordi Sellarés Masferrer 

04: Salvador Sellarés Masferrer 

       i altres 

 

Observem que malgrat que l’ensenyament era tot en 

castellà, l’obra de teatre es va representar en català. 

(potser perquè el mestre era mallorquí?) 
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1969 

 

Les nenes també feien la seva obra de teatre 

 

Nom de les actrius: 

01: Victoria Sellarès Tristany 

02: Carme Oliva Perramón 

03: M. Rosa Masferrer Costa 

04: Gloria Calsina Llobet 

05: Conxita Roc  

06: M. Teresa Roca 

07: Montserrat Sallent Servitja 
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 Ara tant nens com nenes fan gimnàstica al pati de 

l’escola amb roba adequada, els nens samarreta  blanca 

pantaló curt de color fosc i les nenes samarreta blanca 

i faldilleta curta vermella “tota una innovació”. 
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Alguns alumnes grans volien fer batxillerat i el mestre 

els feia classes al vespre per preparar-los, donat que 

l’ensenyament bàsic de l’època no comprenia l’accés a 

aquest grau superior.  
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Nenes amb la mestra Maria Mallafré 1973-74    

 

Fila darrera: 

01: M. Dolors Vilaseca Muntaner 

02: Elena Vila Sellarés 

03: M. Angels Vila Alsina 

04: Teresita Sellarés Tristany 

05:  Núria Trullás Pesarrodona 

06:  Rosaura Vila Alsina 

07:  Maria Sellarés Labasier amb Carles(fill de la mestra)  

08:  Maria Mallafre Guinovart (mestra)i el seu fill Jordi 

 

Fila del mig 

01:  Immaculada Argerich Alsina 

02:  Carmen Carrasco Matillas 

03:  MartaTatjé Sellarés 

04:  Rosa Tàsies Gelabert 

05:  Rosa Vila Pesarrodonaç 

06:  Encarnació Soler 
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Davant asseguts 

01: Assumpció Tasies Gelabert  

02: Anna Gelabert Escorsell   

03: Anna Soler Vila  

04: Mireia Ruiz Bacardit  

05:  M. Angels Cebrian Viladrosa 

06: Albert Carrascosa Mallafre (fill mestra) 

07: Anna Ferro Viladoms  

 

 

 

 

Al 1975 el nombre d’alumnes es va reduir molt ja que 

moltes parelles joves es van  instal·lar a Manresa. 

 

L’Escola passà a ser mixta i només disposava  d’una 

mestra la Maria Mallafre Guinovart amb uns 35 

alumnes mes o menys de edats entre 6 i 10 anys. 

 

El cicle superior es feia a l’escola del Xup de Manresa 

traslladant als nens en autobús. 
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Curs 1981-82 

 

 
Fila del Darrera: 

01: M. Teresa Morales (C. Rei) 

02: Gemma Dabant Aguilar (C. Sastre) 

03: Silvia Sellarès Cots (C. Cabanas) 

04: Roser Xavier Bailo (Comasua) 

05: Angel Martínez Soler (C. Martí) 

06: Marta Servitja Serra (C. Emiliu) 

07: Angel Trullás (C. Pexú) 

08: M. Angels Altimiras (La Botiguera) 

 

Fila del mig 

01: Silvia Martinez Soler( C. Martí) 

02: Jordi Sellares Cots (C. Cabanas) 

03: Lourdes Carrasco Matillas(C. Carrasco) 

04: Montserrat Francitorra Bacardit (C. Anselmo) 

05: David Carrasco Matillas (C. Carrasco) 
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06: Joan Dabant Aguilar (C. Sastre) 

07: Raquel Perramon Calsina (C. Perramon) 

08: Montserrat Servitja Serra (C. Emiliu) 

09: Ferràn Dabant Aguilar (C. Sastre) 

10: Marc Pujola Calsina(C. Pujolà) 

11: Jordi Martinez Soler (C. Martí) 

 

Fila del davant 

01: Ramon Morera Cubells (C. Ton Gros) 

02: David Perramón (C. Perramon) 

03: Esther Oliveras Vilardell (C. Cotoliu) 

04: Marc Sellarès Cots (C. Cabanas) 

05: Antonio Carrasaco Matillas (C. Carrasco) 

06: Jordi Francitorra Bacardit (C. Anselmo) 

 

 

A la dècada dels anys 80 el poble va veure incrementat 

el nombre d’habitants amb les urbanitzacions del 

Calvet, Ca l’Esteve i El Pinyot, però a l’Escola això no es 

va reflectir, ben al contrari dons s’impulsà l’escola-

rització a l’Escola del Xup de Manresa, aprofitant que 

el cicle superior ja s’hi impartia allí. 

 

De l’edifici de l’Escola només se’n utilitzava una part i 

en l’altre s’instal·la el Consistori Municipal. 

  

El curs 83-84 el número d’alumnes  era de 8 a l’Escola 

local mentre que 50 ó 60 nens es traslladaven diària-

ment al Xup en autobús. 
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Al 1984 hi ha canvis a l’Ajuntament, un grup de pares 

que  creuen necessària una  escola bressol al  poble, ho  

fan saber al nou alcalde Sr.  Josep Trullàs Llobet. El 

nou Consistori els cedeix el local (l’antic pis de planta 

baixa del mestre) i fa una aportació econòmica per a 

material, però les despeses aniran a càrrec de les 

famílies interessades. 

A l’octubre del 1985 s’obra l’Escola Bressol ”Dentetes” 

amb 9 infants i la Montserrat Grau Oliva com educa-

dora. 

 

 

 
La Montserrat Grau amb els primers infants. 
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Els primers alumnes de l’escola bressol varen ser: 

 
Darrera: 

01: Arancha Montero Perez 

02: Joan Jou Zueras 

03: Laura López Suarez 

 

Mig: 

01: Gerard Llobet Julian 

02: Jordi Colom Sellarés 

03: Anna Sellarés Oliva 

04: Joan Ruiz Bacardit 

 

Davant: 

Carles i Marc Miralda Besa 

 

El 1986 l’escola bressol passa a ser de titularitat 

municipal  amb la mateixa  educadora com  a directora. 

 

El primer mestre d’aquesta nova etapa de la Escola 

Unitària Mixta va ser el Josep Manel López Vàzquez. 

 

L’Any següent les oficines municipals  es traslladen 

provisionalment a La Sala del poble i al 1987  al nou 

edifici  de  la Casa  de la Vila  al carrer  de dalt, 16, 

deixant lliure la meitat de l’edifici escolar. 

 

S’aprofita aquesta circumstancia i es fan obres 

d’ampliació i millora a l’Escola. 
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Poc a poc s’aconsegueix retornar els alumnes que es 

desplaçaven al Xup i també fer el 2ón grau al poble. 

El transport escolar i el servei de menjador,  primer al 

restaurant del poble i mes tard  a la pròpia Escola, van 

ser decisius per fer aquest canvi a Guardiola.  

 

L’Escola va passar a dir-se Escola Montserrat. 

 

El nombre de mestres es va  veure incrementat a raó 

d’un per any. 

Alguns mestres varen ser: 
JOSEP MANEL LOPEZ  

LORETO MAÑOSA 

JOSEP VAZQUEZ 

LOURDES CIURANETA 

XAVIER CODINA 

 

Notes complementaries: 

 

Al 1991-92 L’escola va ser remodelada totalment. 

 

Al 2009 el President de la Generalitat Honorable Sr. 

Josep Montilla,  va inaugurar una nova escola (l’actual) 

en una nova ubicació. 

Avui dia el nombre d’alumnes és de 349 i el de 

mestres: 25 
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Informació sobre alguns mots, frases o descripcions 

poc usats en l’actualitat: 
 

 

Cant de “Cara al Sol”: (himne de la Falange Espanyola, 

cantat durant l’època franquista) 

 

“Les forces vives del poble”: (denominació donada a les 

autoritats locals) 

 

Punter:(pal de fusta acabat en punxa que es feia servir  

per  assenyalar   ubicacions sobre un mapa i també per 

picar  els   dits  o  el cap als  nens  amb  comportament 

deficient) 

 

Petador: estri de fusta (per jugar i una mica perillós) 

que consta d’un canonet i un bastonet, es tapona un 

extrem amb una boleta (fruit del ginebra) i per l’altre 

s’introdueix un tap fet amb paper humit, amb el  

bastonet s’impulsa amb força disparant i fent “petar” 

l’aire i expulsant la boleta.  

 

Patacons:( servien  com a “moneda “ en el joc de boles, 

per fer-los es parteix  pel mig una carta de la baralla 

“espanyola” es dobleguen  dos costats i s’encaixen. 
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Rutlla: (roda feta de ferro que és fa rodar amb l’ajut 

d’un pal de ferro també) 

 

Fona: (instrument utilitzat per llençar pedres, fet amb 

un tronc en forma de Y i una goma on es col·loca la 

pedra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota d’agraïment: 

Donem les gràcies a l’Ajuntament i a tots els veïns que 

han col·laborat aportant fotografies i informacions que 

hem reflectit en aquest llibret. 
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