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Presentació
Bon vespre a tots.
En primer lloc vull donar les gràcies a na Maria Calviño per haver-me
fet viure amb una especial intensitat la nostra estimada i antiga festa de
la tardor, celebrant el 75è aniversari de la inauguració de Ses Escoles, un
recinte amb personalitat pròpia que des de la seva projecció ha format
part de la història del nostre poble.
El primer record que tenc de Ses Escoles, un poc esborrat pel temps, és el
d’anar en fila amb les meves companyes de la Caritat per un carrer molt
ample i entrar en una escola enorme dins una sala molt gran, obrir la
boca i sentir el gust d’un terròs de sucre banyat amb algun líquid agre:
era la vacuna.
El segon, no tan difuminat, és de l’estiu del 1976, al recital de la Nit de
la Cançó. Era una trobada de cantautors que reivindicaven la Cançó
Catalana.
El tercer, clar com si fos ara, és de quan hi vaig acompanyar la meva filla
el primer dia d’escola. Era el setembre del 1989.
No gaire lluny d’aquest record em veig dins una aula compartint pupitre
amb altres mestres llucmajorers i escoltant una gran amiga meva, més
viva que una centella, instruint-nos en l’art del bon mot i la grafia en
català. Era el reciclatge, i l’amiga, na Catalina Font.
L’any que en vaig complir quaranta, el 1997, em destinaren a Llucmajor.
Quan comences a fer feina en una nova escola el primer que cerques és
el recer dels nous companys. Si el trobes, els entrebancs són petits i la
lluita, compartida.
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Quan vaig conèixer na Maria Calviño com a mestra vaig tenir aquesta
mescla de sensacions. Ja podia respirar tranquil·la.
Na Maria va néixer a Llucmajor l’any 1950. Bona estudianta, millor
persona i dotada d’una ment científica, reeixia il·lusionada i preparada
per estudiar biologia. Circumstàncies de la vida feren que la seva vocació
es decantàs pel magisteri. Tota una sort per a Ses Escoles.
Els malnoms més propers i coneguts que ha heretat són els de Salpeta
i Garrover, i cercant les semblances és curiós observar que na Maria,
tal com fan aquests peixets tan familiars, neda entre nosaltres sense
por, deixant-nos entrar dins ca seva lliurement però sense ficar-se dins
aigües tenebroses i profundes. Quan surts del seu cau has de tenir ganes
de tornar-hi.
Endinsant-nos dins la natura del garrover, hi descobrim la mateixa
frondositat perenne, sense encletxes, arrecerant de freds i calors i donant
uns fruits tan perfectes que són utilitzats per pesar l’or.
I aprofundint en les comparances i recollint l’espai més emblemàtic de
Ses Escoles, podem assegurar que un jardí és una revolució soterrada,
un missatge subliminar, una alegria sense castes. Dins la foscor, un jardí
és la llum, la llibertat, el somriure, la tendresa, la cura, la responsabilitat,
la paciència, l’aviciadura, l’estètica. Totes aquestes qualitats es poden
traslladar a una mestra. Segur que quan na Maria va arribar a Ses
Escoles amb gairebé vint anys va ser com un regal.
Va entrar fadrina i... es va casar i va ser mare i padrina exercint de mestra
a Ses Escoles.
Quaranta anys donen per a molt, i així ella va començar la seva tasca
a principis dels setanta, dins la dècada de la il·lusió, de la possibilitat.
Va tenir temps de conèixer els mestres que havien estudiat durant la
República i educat durant la postguerra, però ara ella coneixeria la fi
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de la dictadura, les escoles d’estiu, el renaixement de la nostra cultura
i la nostra identitat, la llibertat d’expressió, la lluita per la rehabilitació
de l’edifici, l’acolliment de gent vinguda d’arreu del món... Són aquests
fets tan vitals que modelen el caràcter d’una persona, o és tal volta la
vitalitat de la persona que fa que aquests fets siguin tan vius?
Acollidora, pacient, dotada d’una intel·ligència viva i explosiva, divertida
i engrescadora, sempre disposada a les innovacions i als reptes, a les
activitats que podien complementar el bon fer d’una escola. El seu
tarannà era així, tant amb els companys de feina com amb els alumnes
i les famílies.
Fou coneixedora de les habilitats i les mancances de tota la comunitat
educativa, tant en la seva trajectòria com a mestra tutora com quan va
exercir de directora.
La seva direcció es va veure marcada per una època convulsa del
centre: obres de reforma integral amb els infants dins l’escola, una forta
demanda d’escolarització a causa del gran augment d’immigració, amb
aules prefabricades, alumnes que ocupaven totes les dependències:
torretes, despatxos, sala de professors... El centre aviat va ser de tres
línies i amb una matrícula de gairebé 700 alumnes.
Menjadors estibats, fang i pols, i a pesar de tot les activitats tiraren
endavant.
Però el record va més enllà de l’horari estrictament escolar: podíem
passar vetlades a l’escola confeccionant vestits als infants per a les obres
de teatre, per als tallers de disfresses, acabant figures de fang, organitzant
foguerons, mercats de Nadal, mostres de cuines del món, o bé assistint a
cursets al CEP, a les escoles d’estiu, a les colònies, aprofitant l’estada per
realitzar els treballs que representarien el nostre centre a les Trobades
d’Escoles Mallorquines i… mentrestant na Maria seguia planejant tal
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com l’àguila de la flor romanial, lluitant per la nostra cultura, la nostra
llengua, els nostres costums ancestrals, la nostra natura…, transmetent
aquests valors de manera dolça però ferma, que tal volta és la fórmula
màgica de guanyar adeptes.
I sobretot compartint la lluita, amb els seu company de vida, el mestre
Ignasi, per aconseguir la reforma de Ses Escoles, tot respectant el seu estil
arquitectònic, exemple d’una pedagogia activa, i negant-se rotundament
al seu enderrocament.
I tot això en un ambient distès, divertit, ocurrent i rialler, que aconseguia
que les feines resultassin experiències de vida per tal de poder-les
recordar en un futur i que la rialla persistís en el temps.
Na Maria ha passat tota la seva vida de mestra a Ses Escoles, per tant
podem dir que n’és una experta. Ha estat tutora de totes les edats,
secretària, cap d’estudis, directora… però sobretot una bona companya
dels seus companys i una bona mestra dels seus alumnes.
D’un tarannà afable i d’una capacitat de feina incansable, la seva petjada
pel nostre centre és recordada sempre per les coses «com haurien de ser»
i «com s’haurien de fer».
Les anècdotes viscudes són moltes, però n’hi ha una que sobresurt per la
seva comicitat gairebé esperpèntica.
A la tardor del 1999, l’Ajuntament organitzà uns cursos d’informàtica i
ens demanaren un espai. Pensàrem que li podíem oferir l’annex de la
torreta del sud. Era un espai lluminós on es guardaven estris escolars, i
entre ells n’hi havia un fora de temps, que la primera vegada que el vaig
veure em va fer badar un pam de boca i quedar ben astorada. Es tractava
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d’un quadre, que presidia l’aula, del general Franco, mida natural i pintat
a l’oli pel conegut pintor llucmajorer Mateu Taberner Carrasquet.
Era evident que aquest artefacte no podia seguir penjat dins una aula.
Encara fèiem jornada partida i pensàrem quedar al capvespre després
de les cinc, despenjar-lo i amagar-lo dins el rebost de l’antiga casa de la
conserge.
Era un horabaixa fosc i ventós, i quan travessàvem el jardí, pensant que
ja no hi havia ningú, amb una mescla de rialles i esgarrifances, ens sortí
una veu de darrere el quadre que ens regirà. Era n’Amparo del menjador,
que aquell dia havia hagut de quedar fins tard. Totes tres esclatàrem a
riure fent broma amb els esperits.
Amagàrem el quadre del Dictador dins el rebost cap per avall i castigat
de «cara a la pared».
Però la història no acaba aquí. Quan havien passat uns mesos i ja teníem
Franco oblidat, un matí veig a la portada d’un diari: «Incendio en el Pazo
de Meirás».
La imatge que ho il·lustrava pareixia inspirada en l’escena del jardí quan
travessàvem el quadre: dos guàrdies civils que ajudaven a salvar els
mobles portant un quadre del Generalíssim.
Tot d’una em ve al cap la semblança i agaf les tisores, retall les cares,
cerc unes fotos de nosaltres dues, les aferr, en faig una fotocòpia i la pos
damunt la taula de na Maria Calviño.
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Encara reim d’aquest trosset tan bo. Fins i tot en sortí una cançó que diu:
De l’ajuntament ens avisaren
que necessitaven un espai
que vendrien al capvespre
que estàs llest per l’endemà.
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—Un problema hem de resoldre:
Tenim en Franco penjat!
Quedarem a l’horabaixa
tu i jo farem el trasllat.
Hora foscando i amb mal temps
travessàrem el jardí
a sutsuaixí un cop de vent
i una veu inesperada.
—Ai bon Jesús quin regir!
i n’Amparo.… —què vos passa?
—Pensàvem que era l’esperit
que sortia dins el quadre!
Quan dins el rebost reposava
i ja no li fèiem cas
es declarà un incendi
al Pazo de Meirás.
A la portada del diari
una foto singular.
Dos guàrdies civils travessaven
un quadre del general.
—Jes! talment nosaltres dues!
Les cares he de retallar!
Pareixem dues falues
les orelles són de franc!
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Sé cert que qui més qui manco que coneix na Maria té anècdotes per
contar. Però la seva tasca no ha acabat. Segueix exercint el seu magisteri
com a matriarca de la seva nombrosa família, com a padrina dels seus
afortunats néts, com a companya de n’Ignasi i també compartint els seus
coneixements a Can Clar i contant rondalles als infants de Llucmajor a
s’Arraval, acompanyada del mestre, músic i amic Pere Garcias.
Segurament aquest pregó us transmetrà amor per Ses Escoles. La seva
història és un mirall dels moments viscuts pel nostre poble, i na Maria
Calviño n’ha format part durant quaranta anys.
Podem restar tranquils una bona temporada. La sembra d’una llavor
com la seva tendrà el seu fruit durant molt de temps.
I ara disposau-vos a fer un viatge en el temps i escoltem la llarga i viva
història de Ses Escoles.

Margalida Salvà Mora
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Salutació
Senyor Batle, Senyors Regidors i Regidores, amics i amigues, benvolguts
tots.
Vull agrair a l’Ajuntament de Llucmajor haver-me fet aquesta fermança
de poder llegir el pregó que obri les festes més importants del nostre
poble: Ses Fires.
Quan m’ho varen demanar, em vaig regirar, però llavors vaig pensar
que podria ser un projecte engrescador, ja que he passat quaranta anys
de la meva vida a Ses Escoles, i que si som experta en alguna cosa i sé la
història d’algun lloc, aquest lloc són Ses Escoles.
El fet d’investigar, de parlar amb mestres que fa estona que no veia, de
revisar actes que t’obliguen a recordar moltes coses ha fet que aquesta
empresa hagi estat una diversió, m’ha despert sensacions que ja no
recordava, m’ha fet veure que la feina de mestra és una feina agraïda, a
més de ser una font d’aprenentatge.
Hi ha hagut molta de gent del poble que m’ha ajudat, tant amb fonts
orals com escrites i gràfiques. Així, vull agrair a na Margalida Salvà
tot el que ha fet perquè aquest pregó pogués sortir a llum; a en Toni
Montserrat haver posat a la meva disposició el seu arxiu fotogràfic i la
seva ajuda amb el muntatge informàtic; al mestre Tomeu Vidal els seus
relats dels distints moments del seu pas per Ses Escoles; a na Magdalena
Garí, en Joan Monserrat, na Maria Quetglas, na Miquela Rigo i na
Sagrario Narváez la informació aportada en les seves entrevistes a la
revista Llucmajor de Pinte en Ample, així com els articles d’homenatge
al mestre Urbina de Damià Roig i Miquel Sbert. A na Marta Urbina,
neta de Don Pedro, haver-nos cedit fotos del seu padrí; a na Margalida
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Martín haver-nos deixat les fotos que hi ha a l’Arxiu de l’Ajuntament de
Llucmajor; a na Francisca Vidal Catany, na Francisca Contestí, en Joan
Gamundí i en Miquel Rubí haver-nos facilitat fotos del seu pas per Ses
Escoles, i a na Marina Garcias la seva col·laboració durant tot l’any.
També vull expressar el meu agraïment a tots els companys i companyes
de feina, tant els que han treballat amb mi durant molts d’aquests anys i
amb els quals hem compartit experiències, com aquells que hi han estat
poc temps, però dels quals guard un bon record.
I gràcies també als relats dels alumnes que visqueren la inauguració
i els primers anys del centre: en Salvador Oliver, n’Antoni Garcias, na
Càndida Coll, na Maria Tomàs, en Llorenç Salvà, i al pare Monserrat.
Totes aquestes persones han fet que aquest pregó fos un reflex de la
nostra societat, de distintes maneres de veure la història de les nostres
escoles, però amb un fons comú, que és l’estimació al nostre col·legi.
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Ses Escoles, el batec d ’un poble
Llucmajor, terra àrida, de supervivència gran i complicada, marca el
tarannà dels seus ciutadans, emprenedors però cauts. D’aquí que no
facem crides del que s’aconsegueix, no fos cosa que ho esgarrem.
De tota manera, la llarga i tortuosa història de Ses Escoles té un bressol,
un punt lluminós: el contagi i l’eufòria de l’època de la Segona República,
en què pareixia que tot era possible.
L’historiador Pere Gabriel, referint-se a l’energia que respirava el poble a
principi de segle, diu: «Llucmajor bullia, els ametlers joves eren en plena
producció i la ciutat experimentava transformacions urbanístiques.
S’estava produint el creixement i consolidació d’un determinat model
d’ensenyament amb un considerable augment de l’oferta escolaritzadora
i, si més no, plans raonables per a l’ordenació de l’escola pública com el
del conegut Rufino Carpena.»
Qualsevol document o paper escrit de l’època traspua un esperit
d’optimisme i ple de dinamisme. Fins i tot Llucmajor gosava encapçalar
moviments de regeneració generals per a tota l’illa, com és la
Mancomunitat de Municipis, amb la secretaria organitzativa i decisiva
de Guillem Aulet Pericàs.
En el manuscrit de les II Jornades d’Història de l’Educació als Països
Catalans, el 1978, dins el monogràfic Els inicis de l’Escola Nova a Mallorca
1910-1920, el pedagog Antoni Colom ens diu: «Els primers mesos de
1912 trobam un altre fet significatiu, referit a la inclusió de les idees
pedagògiques noves a Mallorca, em referesc a la conferència que el
mestre nacional de Llucmajor dictà els primers dies d’abril. Aquesta
vegada Rufino Carpena parlà sobre “La enseñanza vivida”, i determinà
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un concepte actiu de pràctica escolar, inspirat en les innovacions
educatives procedents d’Anglaterra.» També el mateix any, i potser com
a demostració de la seva coherència entre teoria i praxi, Carpena treia a
la llum una revista, El Educacionista, dirigida i escrita pels mateixos nins
de l’escola.
La labor que va desenvolupar aquest mestre i la llavor que va sembrar va
fructificar anys després dins la història educativa del nostre poble.
A principis dels anys trenta, Llucmajor, un poble estibat de fàbriques,
cooperatives i mútues obreres, passava per moments oberts al món, en
què la gent, humil i treballadora, organitzada en associacions, tenia la
il·lusió de donar als seus fills un futur d’esperança, de cultura, de treball
digne.
Era el moment de crear un recinte on obrir les ments dels seus infants, i
desterrar així la multitud d’escoles unitàries dispersades pel poble amb
una infraestructura lúgubre, en les quals no es complien les mínimes
normes legals estipulades d’higiene i sanitat.
La demanda d’una escola venia d’enrere. Des que el 1890 el mestre d’obres
Miquel Dalmau i Fiol signà un projecte, el seguiren l’arquitecte Joan
Guasp i Vicens l’any 1902; l’arquitecte Guillem Reynés i Font el 1908; el
Proyecto de escuela elemental para niños y niñas de la villa de Lluchmayor,
signat pel gran arquitecte Gaspar Bennàssar i Moner el 1913; el projecte
del mestre Rufino Carpena Montesinos el 1916; el de l’arquitecte Jaume
Alenyar i Ginard el 1920, fins a arribar al projecte de les nostres estimades
escoles, signat per Guillem Forteza i Piña el 1932.
La veritat és que la història que envolta Ses Escoles no ha estat absenta de
polèmiques, fins i tot abans de posar-hi la primera pedra.
Just iniciat el període de la Segona República i essent batle Bartomeu
Sastre Garau, es creà una comissió per tal de posar fil a l’agulla i oferir
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solucions a l’estat educatiu del nostre poble, segons consta en la sessió
plenària del 14 de maig de 1931.
L’agost de 1931 s’ordenà cercar un solar per construir-hi un grup escolar,
com s’anomenava en aquella època.
A petició del regidor Joan Monserrat i Parets, mestre i destacat polític,
i per unanimitat del consistori, el batle es comprometé a sol·licitar a la
Dirección General de Primera Enseñanza la creació d’una escola.
El mestre i polític Joan Monserrat i Parets fundà l’any 1909 l’Escola
Socialista, una escola social que troba el camí educatiu amb valors ètics
que facin dels seus alumnes sobretot unes bones persones.
Després de molts d’entrebancs i discussions de si el solar havia de ser
dins el nucli urbà o als afores, es decidí adquirir el solar de ca na Canals,
actual ubicació de Ses Escoles.
Entre el 1934 i el 1936 s’anaren construint Ses Escoles, en moments
diferents, a causa de la situació política canviant. Les obres es feien amb
més decisió i rapidesa segons el partit que governava a l’ajuntament en
aquell moment.
Quan l’estiu del 1936 es pensà que es podrien obrir Ses Escoles, va esclatar
la guerra i el recinte es va destinar a quarter de soldats.
Segons ens han referit antics alumnes que visqueren la inauguració de
Ses Escoles, el maig del 1941 foren ells, juntament amb els seus mestres,
els qui ajudaren a transportar els estris escolars des de l’edifici del carrer
del Bisbe Taixequet fins al nou recinte. Curiosament no s’ha trobat cap
llibre d’actes d’aquella època. Molt probablement es destruïren. Ara
serien una font per corroborar la pedagogia activa que s’hi duia a terme.
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Era un temps d’incertesa i de por per a una part de la població, i de poder
i de superioritat per a l’altra.
La fesomia de Ses Escoles reflectia aquest caire devastat i àrid. Un solar
enorme, mig edificat, transformat en quarter de soldats, una ironia del
destí, quan pensam en la il·lusió amb què s’havia construït.
Els pocs infants matriculats a les seves aules compartien aquesta aridesa
amb soldats i amb el magatzem de blat, on es recaptava el cereal que
havien d’aportar els pagesos a la causa, recordant diàriament el moment
tràgic que acabaven de viure.
Observant actualment l’esplendor de Ses Escoles, costa imaginar la
quantitat de sòl erm que envoltava aquells esperits tendres.
Llegint les actes dels claustres dels anys quaranta, es fa patent la
temperatura que es respirava al poble, a Mallorca i en una Espanya
devastada per una guerra civil, on els vencedors iniciaren una croada
que havia de perviure quaranta anys.
La primera fase de qualsevol adoctrinament sempre és la més dura,
perquè la transmeten a persones que fins aleshores creien en una altra
història.
Dins aquesta lluita dèspota i acarnissada es van alimentant diferents
personalitats: la gent que viu dins la por permanent de la represàlia; la
gent que es rebel·la enyorant el somni viscut, de poca durada, i provoca
una frustració que s’endinsa dins l’ànima; la gent que vol sobreviure per
damunt de tot, i per tant gira el cap i fa de no veure-ho, i altra gent que
puja al carro dels vencedors amb més o menys remordiments.
L’alumnat, format per fills d’aquests tarannàs, i el professorat, format per
una barreja dels caràcters abans esmentats, molts d’ells supervivents de
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la barbàrie (altres no tingueren tanta sort i desaparegueren a les cunetes),
conformen un ensenyament rutinari, uniforme i sotmès a consignes.
És difícil trobar un punt dins l’ordre del dia de les actes on es parli de
pedagogia, de programacions… Gairebé tots els temes tractats es veuen
reduïts a les consignes del poder establert religió i Estat: misses per
«los caídos»; misses per l’«estudiante caído»; misses per José Antonio;
activitats duites a terme per tal d’alabar la FET, les JONS i la Sección
Femenina; càntics patriòtics; assistència a catequesi, comunions i
confirmacions.
Tal vegada els dos únics moments on hi podia haver una espurna de
contacte amb l’amabilitat eren l’elaboració de betlems i les flors del mes
de Maria.
Consultada l’hemeroteca dels diaris existents d’aquella dècada, sorprèn
i escarrufa alhora la coincidència temàtica.
Les notícies es redueixen a plasmar la participació de la ciutadania en
els actes abans esmentats, patriòtics i religiosos, amb la Segona Guerra
Mundial de fons, on es transmetrà a la població el posicionament clar
cap a un bàndol i l’odi desmesurat cap a l’altre. Una vegada guanyada la
guerra pels aliats, l’odi es desplaça exclusivament a Rússia.
Així les coses, podem imaginar que l’escola sobrevivia amb mestres que
feien el possible per transmetre uns coneixements mancats de l’esperit
que havien absorbit a l’època en què havien estudiat, i obligats a donar
suport a l’adoctrinament.
En contra de les il·lusions posades en Ses Escoles en el moment de la
seva construcció, en què la finalitat era donar cabuda a la població en
expansió del nostre poble, el nombre d’alumnes era ínfim devora la
majoria que assistien a les escoles religioses, amb idearis propers al règim.
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Tal volta la confiança en les institucions religioses per part del poder feia
que aquestes no se centrassin tant en l’adoctrinament polític. No estaven
tan fiscalitzades i l’ideari, a pesar que fos eminentment religiós, depenia
més del tarannà dels qui les dirigien.
La repressió arribava a tots els àmbits culturals. Així, en la inauguració
del monument a Jaume III al Camp de sa Batalla l’any 1949, el capità
general obligà a «hablar en espanyol» l’historiador Joan Vich i Salom,
que havia gosat fer-ho en català.
Una mostra del poder que exercia l’Església damunt la part pública es
fa patent amb la visita del Senyor Bisbe el 24 de febrer de 1950, en què es
dona l’ordre següent: «Ante la visita del S. Obispo a esta Ciudad preparar
conjuntamente maestros y maestras el recibimiento del prelado y
construir una gran cruz en el centro del patio.»
No és fins a finals dels anys quaranta que trobam un discurs més
funcional i tecnocràtic amb José Blat Gimeno, cap de la Inspecció
Provincial d’Ensenyament Primari, que comença a editar el Boletín de
la Inspección de Enseñanza Primaria de Baleares (setembre-octubre de
1948), de caire eminentment pedagògic.
Dins aquesta línia i arribada de Catalunya, l’any 1951 s’incorpora com a
directora de Ses Escoles (secció de nines) Donya María Isabel Cifuentes.
La seva presència, segons les alumnes, —com la mestra Maria Quetglas—
que tengueren la sort de conèixer-la, significà un revulsiu dins la
comunitat escolar, ja que va ser la que va propiciar que hi hagués un
grup de batxillerat per a nines.
Al col·legi de Sant Bonaventura, durant uns anys, el pare Caldentey havia
organitzat grups de batxillerat per a nines i s’havia decidit concloure
aquesta activitat, fet que incrementà el nombre d’alumnes de Ses Escoles.
La preparació es duia a terme al centre, i els exàmens, a l’Institut de
Palma.
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Només arribar al centre, la senyora Cifuentes es va dedicar personalment
a fer proves a totes les nines per comprovar-ne l’edat pedagògica i el
coeficient de rendiment, mitjançant els tests Ballard. És evident que
aquest canvi no el podia fer tota sola. Tothom que ha passat per Ses
Escoles d’aquella època recorda el bon fer i la didàctica de les mestres
Margalida Camps i Antònia Tortella, entre d’altres.
Els temes tractats a les reunions de professores van quasi sempre
encaminats a la consecució d’objectius educatius. Així, ja no es parla
tant de comunions, confirmacions, mes de Maria, visita del rector, etc.
En la secció de nins, ocupava el càrrec de director interinament Don
Pedro Urbina, mestre que exercí gairebé quaranta anys a Llucmajor.
En el monogràfic que es dedicà a Don Pedro Urbina hi col·laborà multitud
de gent que havia tingut el privilegi de conèixer-lo, i tots convergien en
lloances, com per exemple que «les seves formes eren d’una exquisidesa
notable, respectuós i ple d’afabilitat. S’endevinava rere aquesta fesomia
un fons de saviesa i valors ètics ben arrelats que colpien els alumnes.»
Mestre format abans de la guerra, representa molt bé un conjunt
important de dones i homes que veren com s’enderrocava un univers
de civilitat, de cultura, d’ètica, formats per formar ciutadans, i que es
trobaren que hagueren de malviure per formar súbdits.
L’any 1936 fou empresonat a Can Mir. L’any 1941 vingué amb la seva dona
a fer classes a Llucmajor. Però fou sancionat sense exercir cap càrrec fins
que el dia 26 de setembre de 1951 se li va aixecar la sanció, segons consta
en l’acta del claustre.
Com a punts de l’ordre del dia hi havia:
• Programació anual
• Nomenament de Don Pedro Urbina com a subdirector.
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«El cual manifiesta que por haberle levantado la sanción que sobre
él pesaba y como más antiguo del escalafón, puede aceptar el citado
cargo. Al ser conocido esto por los demás compañeros, se acuerda
por unanimidad que conste en acta la satisfacción que todos sienten
por habérsele levantado la sanción al mencionado compañero,
reincorporándose a sus plenos derechos.»
És també dins aquesta dècada quan es planteja enjardinar el pati. Aquest
gran espai, desangelat, havia servit per fer la popular i coneguda per tots
els llucmajorers cursa de bous, on el batle Molinou i el torero Misseró en
foren protagonistes, quan el bou es va escapar fent fugir tots els assistents
i deixant una mescla de tragicomèdia dins la memòria col·lectiva.
Segons el mestre Tomeu Vidal, la història va anar de la manera següent:
«Dins el programa de festes de Santa Càndida, un any es va incloure un
espectacle taurí, per veure un jove del poble, el torero Misseró, actuar
davant un brau. El lloc elegit per fer la cursa fou el pati de l’escola
graduada i es va endiumenjar la plaça amb carros i bastiments d’obra,
i la gent es col·locà segons la categoria de l’entrada: als carros o a la
general que romania damunt el terrat del passadís de la part de l’escola
de les nines. Molts de vosaltres recordareu la feta de l’escapada del brau
per la part esquerra de les escoles, on només hi havia el buc fet, i pogué
botar cap a fora vila.»
Idó bé, quan Don Pedro tornà de les vacances d’estiu i s’assabentà del fet
de la cursa, va romandre astorat, ja que considerà que el recinte escolar
no era el lloc adequat per fer l’espectacle taurí.
Llavors va començar a pensar de quina manera podria evitar-se en el
futur i projectà el jardí gegantí, ja que l’espai que s’havia d’omplir era
immens i ni l’escola ni l’ajuntament disposaven de gaires recursos.
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Així i tot, el 22 de febrer de 1952 es dona per acabada, per primer cop,
la plantació del jardí, però serà al llarg de quatre anys que s’aniran fent
projectes per tal d’embellir-lo encara més.
L’acta del claustre de 22 de febrer de 1952 diu:
«Terminado el jardín de la escuela con la plantación de 26 rosales
trepadores, 12 parras, 6 limoneros, 17 bugambilias de tres colores
distintos, 20 adelfas de siete colores, 10 árboles de jardín (del amor, del
paraíso, mimosas azules y amarillas y desmayos) 2 ibiscus, 2 glicinias
azules, 2 celindos, 50 rosales bajos, claveles, geranios, margaritas… la
escuela ha ganado prestigio y mejorado notablemente su ambiente
educativo y atracción del pueblo.
»Y que quedan ahora como importantes objectivos conseguir, un
motorcito eléctrico que lleve el agua del depósito grande al estanque
del patio; para hacer más efectiva la limpieza; para conservar el jardín
con la exuberancia necesaria; para hacer possible la plantación de más
de 50 árboles frutales y plantas de huerta en los terrenos de la escuela,
que supondrían en su día unos notables ingressos.»
Aquest jardí també va servir com a camp experimental d’iniciació
professional.
La mestra Maria Quetglas afirma: «Don Pedro va ser capaç de
transformar una escola trista i plena d’aridesa en una escola envoltada
de flors, plantes i arbres; un jardí esplèndid amb un estany i un brollador
enmig, capaç de transmetre alegria als infants i a altres visitants que
també tenia aquell pati. Llàstima que hagi desaparegut el safareig. Una
vegada més ha prevalgut més la quantitat que la qualitat.»
Don Pedro era un enamorat de tot allò que podia ajudar a la consecució
d’òptims objectius educatius, com ho demostra la placa que va fer posar
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a l’entrada del jardí: «Respetad las flores y las plantas porque pueden
sembrar una sonrisa en el alma del niño.»
També és dins aquesta dècada, i concretament el 28 de setembre de 1953,
quan es duu a terme l’obertura de les classes d’adults per tal de lluitar
contra l’analfabetisme i poder obtenir el certificat d’escolaritat.
Conten que els fills de famílies necessitades anaven i venien freqüentment
de les fàbriques a l’escola. Quan els inspectors de treball baixaven del
tren algú els afinava i anava corrents cap a les fàbriques, i els amos
enviaven els nins a l’escola.
Seguint amb la trajectòria començada i oferint l’espai transformat del
jardí, el juny de 1956 s’organitza el Primer Gran Festival Pro Cultura
Musical y Educación, amb assistència de les autoritats i d’un nombrós
públic.
Don Miquel Monserrat, amb el carro llarg del seu sogre, hi va dur totes
les cadires. Els infants es cuidaren de la preparació i la decoració. Segons
conten, la festa va acabar devers les dues de la matinada. Gràcies a l’èxit
aconseguit, pel juny de 1957 s’organitzà el segon festival.
Els programes editats tenen com a reclam el jardí: «Jardines del Grupo
Escolar de Lluchmayor.»
A principis dels anys cinquanta i durant dècades, el claustre de professors
formà part del Centre de Col·laboració Pedagògica, que es reunia
periòdicament a la nostra comarca, per unificar criteris i alternant la seu
de les trobades. Llucmajor, com a cap de comarca, era moltes vegades el
centre d’aquestes reunions.
Com a anècdotes curioses d’aquesta dècada cal recordar la primera
excursió de finals de curs, on participà tota l’escola, el juny de 1953.
Llogaren un autocar-coet i anaren a Campos, Felanitx, Sant Salvador,
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Portocolom, Cala d’Or, Cala Llonga, Calonge, s’Alqueria Blanca, Santanyí,
es Llombards, ses Salines, els Estanys de sa Sal, Campos i Llucmajor. «Y era
tal la alegría de los pequeños al regreso, lo mismo que los recuerdos de la
misma, que parece que estas excursiones son una necesidad y obligación.
Propone pues se estudie la manera de organizarlas anualmente.»
Aquestes excursions es dugueren a terme fins ben avançats els anys
vuitanta, quan es varen començar a fer sortides trimestrals i per cicles.
També és curiós veure el comentari que es fa després d’haver pintat les
aules el juliol de 1953: «Damos fin al curso 52-53 con la honda satisfacción
de ver trocado el aspecto ruinoso y triste de este grupo escolar en
aulas alegres, blancas como palomas, bañadas en aire y en sol. Van a
inaugurarse las recientes obras en la memorable fecha del 18 de Julio.»
Fidels a l’esperit de ser un servei per al poble, i per tal de facilitar la vida
escolar als infants que vivien a les zones rurals i a s’Estanyol, i també als
nins necessitats, el 9 de febrer de 1959 es constituí la Junta del Menjador
Escolar:
«Queda constituida la junta por Margarita Florit, Vicente Villalonga,
Victoria Andreu y Mateo Contestí. El Comedor Escolar proporciona
comida completa a base de dos platos, postre y piña o vino a elección, a
los niños y niñas que por vivir lejos o pertenecer a familias necesitadas
serán los beneficiados.»
Complementant el servei del menjador, es feia necessari un transport. El
primer xofer va ser mestre en Toni Mir.
El menjador i el transport són unes eines que convertiran una vegada
més Ses Escoles en la casa mare dels esdeveniments històrics que tindran
lloc en un futur pròxim, i que canviaran la mentalitat i la fesomia de la
Mallorca coneguda fins en aquell moment. Ens referim al boom turístic.
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Per tal d’entendre el canvi social i econòmic que experimenta la Mallorca
turística dels anys seixanta, cal fer història i saber-ne les causes.
Segons ens refereix el geògraf especialitzat en geografia turística Miquel
Seguí, «el 1953 tingué lloc a Mallorca el Congrés Internacional del Skal
Club, que reunia els principals agents de viatge europeus. En aquesta
reunió es va decidir el futur turístic de Mallorca perquè es veié que era
la destinació mediterrània ideal.»
Amb la reconstrucció dels països europeus, després de la Segona Guerra
Mundial, arribaren també nous aires socials, com l’aparició de les
vacances pagades, que permeteren a milions de persones de l’Europa del
nord i central somniar uns dies de descans al sol del litoral mediterrani,
i per fer-ho tot més fàcil i barat, l’any 1956 se signà el conveni de l’aviació
civil, que permeté els vols xàrter.
Aquesta arribada massiva d’estrangers produirà un daltabaix a tota
l’illa, però sobretot a les poblacions costaneres, que ocasionarà un flux
migratori interior i l’arribada dels primers emigrants de la Península, els
quals aviat passen a formar part de la nostra vida quotidiana.
«Les Balears rompen amb el seu passat tradicional, agrari o industrial,
per passar a ser una nova societat, cada vegada més europea, oberta
a l’exterior i que evolucionarà al ritme que marquin les tendències
mundials a cada moment.»
El terme de Llucmajor es troba molt especialment immers de ple dins
aquest context. Durant l’època de transició entre el progressiu tancament
de petites fàbriques veu una finestra oberta i es gira cap a la mar.
Aquell lloc on només anàvem a passar alguns dies assenyalats que la
feina permetia esdevindria el proverbial suport. La immigració no tenia
límits, i qui més qui manco convertí el seu preuat bé de s’Arenal en un
servei turístic. Podia ser llogant els soterranis als immigrants, tomant
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la casa i fent-hi un hostal, edificant pisos a canvi d’un i d’algun local,
transformant les típiques terrasses de primera línia en bars i souvenirs... El
cas era arreplegar per quan vingués l’hivern, ja que, com diria qualsevol
bon mallorquí, un no sap mai el que pot passar.
Tots aquests fets ocasionaren una manca de places escolars a s’Arenal, ja
que només hi havia una escola unitària, regentada per Soledad Bauzà,
que depenia de Ses Escoles de Llucmajor. Una vegada més, Ses Escoles
serviren d’aixopluc a les demandes de la societat, i per tant es va ampliar
el servei de transport amb una nova línia, conduïda per mestre en Toni
Rubí, ja que molts immigrants preferien anar de lloguer a prop de la
feina.
La implicació del professorat dins les tasques del menjador era màxima.
Des d’un principi, no només se’l considera un servei públic, sinó una eina
educativa d’hàbits d’higiene i de bona alimentació.
Del 12 al 26 de novembre de 1963 s’organitzà el primer curset sobre
alimentació. La campanya d’alfabetització inaugurada a la dècada
anterior té nombrosos alumnes. L’organització de Càritas Escolar i el
ropero estan a ple rendiment, tal com assenyalen les actes dels claustres.
El 9 de novembre de 1962, Ses Escoles reben per primera vegada dos
alumnes de magisteri per realitzar les pràctiques, però no és fins al 9 de
novembre de 1964 que es reuneixen en claustre per primera vegada els
mestres de les dues seccions.
Com a resposta al moment que es vivia s’organitzaren uns cursos amb el
títol «Dia del Emigrante», així com els primers cursos sobre circulació, a
causa del progressiu augment del nombre de cotxes, que anava canviant
la fesomia dels carrers, fins ara plens de carros i bicicletes.
Però no només és el boom turístic la causa principal de la transformació
de la societat. Aquesta obertura fou analitzada, evidentment, pel poder
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de l’Església, i així, a principis dels anys seixanta i sota el pontificat de
Joan XXIII, es produeix un fet que canviarà la mentalitat eclesiàstica: el
Concili Vaticà II, del qual es desprèn una necessitat d’acostar-se al poble
i obrir-se a la problemàtica real del teixit social.
Així, l’Església deixa de ser un òrgan opressor i vigilant, tal com
reflecteixen les normes metodològiques del claustre del 26 de setembre
de 1951, on es podia llegir: «La religión ha de ser el centro de todas
las actividades escolares». Es converteix, per tant, en refugi i consol
de la classe treballadora, com ho demostra el fet que les primeres
organitzacions obreres es pogueren refer sota l’empara de l’Església, ja
que una vegada més l’Estat no s’atrevia a interferir-hi.
Fruit d’aquest canvi de tarannà, l’estiu de 1965 l’Església de Llucmajor
organitzà colònies d’estiu a s’Estanyol per a infants sense recursos i
nouvinguts de la Península que no havien gaudit mai de la mar.
També l’any 1965, l’Obra Cultural Balear intervingué davant el
Vaticà i la Comissió Episcopal espanyola perquè, aplicant les normes
del Concili Vaticà II, s’incorporàs el català a la litúrgia i s’adaptàs a les
variants catalanes de les Balears, fet que més endavant repercutirà dins
l’ensenyament.
Aquesta dècada sense retorn marca forçosament un canvi dins la
mentalitat llucmajorera. Compartir espais naturals i socials amb gent
nova requereix una adaptació i un grau d’acolliment que, amb les
seves llums i les seves ombres, transformen inexorablement la manera
d’encarar la vida.
Avui en dia, fent acte de reflexió i mirant cap enrere, observam la
destrucció del territori, i el nostre deure és intentar salvar el que en queda.
Però en aquell moment els canvis, accelerats per les circumstàncies, ens
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donaren una visió social ampla, que ens disfressava per una estona la
repressió que encara es viuria durant gairebé una dècada més.
Ses Escoles es convertiren altre cop en receptacle d’un alumnat que en
aquell moment pareixia d’allò més divers, però que només era precursor
del gran canvi que vendria trenta anys després.
L’any 1970 les Corts aprovaren la Llei d’educació, promoguda pel
ministre Villar Palasí, que es trobà amb una gran oposició a les Corts.
Malgrat que fou promulgada en un clima de manca de llibertat, amb
molt poca participació dels sectors afectats, i que patí seriosos problemes
de finançament, la Llei de 1970 suposà un pas molt important en la
modernització educativa: ensenyament obligatori i gratuït dels 6 als 14
anys i introducció de l’estudi de les llengües i literatures vernacles.
Durant aquests deu anys l’escola sofreix un gran canvi de professorat.
Els mestres que havien inaugurat Ses Escoles estaven a punt de jubilar-se
i al seu lloc arribàrem una generació de mestres joves, que amb la nova
Llei d’educació donam a Ses Escoles una bufada d’aire fresc.
A meitat d’aquesta dècada s’implanta a l’escola l’estudi de la llengua
catalana, impulsat per la mateixa Llei d’educació, i els mestres es reciclen
contínuament, malgrat que molts d’ells havien acabat recentment la
carrera.
I llei nova, burocràcia nova. Hi havia un document que es deia ERPA, que
contenia dades personals i acadèmiques de l’alumne.
El curs 1973-1974 es va fer un 5è experimental, en què per primera vegada
els nins i les nines assistiren a classe plegats. Aquest fet va provocar que
gent que hi estava a favor es matriculàs a Ses Escoles, procedents d’altres
centres, i que els que hi estaven en contra se’n donassin de baixa. I també
propicià un canvi de mentalitat dins la població escolar.
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El setembre de 1976, es vota fer coeducació, però els mestres queden a
l’ala dreta de l’edifici i les mestres a l’ala esquerra.
Amb una multicopista editàrem una revista que es deia Aula, en la qual
participaven tots els alumnes de l’escola. Hi explicaven vivències del
mateix centre i d’altres activitats extraescolars, mentre que els mestres
hi col·laboraven amb estudis monogràfics.
Durant la primera meitat dels anys setanta, els alumnes, dirigits pel
mestre Tomeu Vidal, participaven en el Concurs de Nadales, que es feia
cada any i en el qual podien prendre part tots els centres de Mallorca.
Cada any el grup de Ses Escoles hi obtenia un premi.
Na Magdalena Garí, juntament amb altres mestres de segona etapa,
començà a organitzar el viatge d’estudis. Perquè sortís més econòmic a
les famílies dels infants el varen fer extensible a altra gent del poble.
Durant aquesta dècada l’estudi del català comença a agafar molt de
protagonisme. Una gran part de la revista escolar ja s’escriu en mallorquí.
Les celebracions de tipus religiós i d’exaltació del règim franquista
deixen pas a altres de tipus cultural i pedagògic, però cal remarcar que
al claustre de finals de novembre de 1975, havent mort Franco, encara
es convidava els mestres a la missa del 20 de novembre per l’ànima de
José Antonio. El que crida més l’atenció és l’acta del claustre de desembre,
on la memòria del Generalísimo desapareix per sempre com l’ànima de
Robert.
Altres activitats que s’imposen a partir d’aquell moment són: el Dia de
la No-violència, el Dia Mundial Forestal, la Circulació Viària, la Festa de
Carnaval, etc.
32

A principi dels anys setanta i durant molt poc temps vàrem tenir un
batle, Don Andreu Martín, que va convertir l’escola pública en una de
les seves prioritats.
A Don Andreu Martín el succeí un mestre de Ses Escoles, Don Gabriel
Ramon, també molt conegut, sobretot per l’alumnat que havia fet
l’ingrés amb ell. Durant els seus anys de batle va promoure els jardins
del parc de Rufino Carpena, seguint l’estètica del mestre Pedro Urbina.
A finals d’aquesta dècada és quan se sol·licita una aula d’educació especial,
a causa de l’elevat nombre d’alumnes amb necessitats educatives, i es
posa en marxa amb en Joan de Diago com a professor.
Fou en aquell moment que es crearen les APA , una eina bàsica a
l’hora d’aconseguir drets, de mobilitzar la comunitat educativa, de
subvencionar llibres i sortides. El primer president de l’APA de Ses Escoles
va ser en Francisco Duran.
Són les primeres eleccions municipals del 1979 que donen un aire nou i
fomenten la participació ciutadana. I Ses Escoles tornen ser protagonistes
d’aquest moment històric. Així, a l’octubre de l’any 1980 i essent batle
Miquel Clar, es converteixen en recinte de la I Mostra Llucmajorera, en
la qual tots els empresaris del terme tenen l’oportunitat de participar.
Aquest esdeveniment fa que tota la comunitat escolar es converteixi
durant una setmana en part activa de la fira.
Per a mi, la dècada dels anys vuitanta pedagògicament va representar un
temps de recollir fruits, després de molts d’anys de lluita per aconseguir
una escola catalana.
Ses Escoles, a més d’arreplegar alumnat de s’Arenal, ara també
n’arrepleguen de les urbanitzacions que en pocs anys sorgeixen dins
el terme de Llucmajor: Badia Gran, Badia Blava, Cala Pi... Els alumnes
de Llucmajor que en compartiren l’espai diuen que no pareixia gens ni
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mica una escola de poble, ja que els perfils dels alumnes que hi assistien
eren completament diversos.
El 1979 es publica el Reial decret pel qual es regula la incorporació al
sistema d’ensenyament de les modalitats insulars de la llengua catalana,
el conegut Decret de bilingüisme.
Per arribar on som ara hem de destacar els gestos que varen anar donant
forma a la feina actual. El 28 de maig de 1980 el claustre aprova que Ses
Escoles siguin, en col·laboració amb l’Obra Cultural Balear, promotores
d’una exposició de llibres en mallorquí. Així mateix es marquen unes
orientacions pedagògiques per impartir les modalitats insulars de la
llengua catalana.
El febrer de 1983 les Corts Generals aprovaren l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears. A partir d’aquest moment, la Comunitat Autònoma
assumia les competències en matèria d’ensenyament de la llengua
catalana i de la cultura pròpia.
Aquest mateix any arriba del Consell de Mallorca una circular sobre
bilingüisme en què comunica que les classes de català han de ser de tres
hores setmanals a tots els nivells. Això portarà a l’aprovació de la Llei de
normalització lingüística l’any 1986.
A conseqüència de tot això, el curs 1988-1989 es decideix en claustre que:
1. El català serà llengua de comunicació del centre.
2. A pàrvuls i primer curs es faran totes les assignatures en català.
3. De 2n a 8è es farà una assignatura en català.
L’any 1987 es redactà la primera acta de claustre en català. La secretària
era na Miquela Rigo. També fou aquest any que hi va haver eleccions
municipals, en què en Joan Monserrat Mascaró, mestre de la nostra
escola, va ser elegit batle.
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Un altre fet remarcable durant aquesta dècada és la importància de la
llengua anglesa dins la comunicació en la nostra societat, i més dins un
món turístic.
Fins en aquell moment el francès havia estat la segona llengua a Ses
Escoles, però ara la demanda, no només escolar sinó també econòmica i
social, a causa del creixement turístic, era l’anglès.
A Ses Escoles hi havia un mestre amb l’especialització en aquesta llengua,
n’Ignasi Barceló, i se’n va poder oferir l’ensenyament. El fet d’introduir
l’anglès va incrementar la matrícula d’alumnes, vinguts d’altres centres,
i una vegada més Ses Escoles varen ser capdavanteres dins el municipi.
Fou també durant aquesta dècada quan es produïren canvis importants
en l’organització de l’ensenyament. La comunitat educativa passà a ser
una comunitat participativa. Aquests canvis foren possibles gràcies a la
LODE (Llei orgànica del dret a l’educació) fins al 1990, que s’aprovà la Llei

orgànica d’ordenació del sistema educatiu (totes dues aprovades després
d’un ampli debat entre els sectors educatius).
Tots aquests fets (la normalització lingüística, la introducció de l’anglès,
les diferents lleis educatives) provoquen un dinamisme de participació.
Aquests canvis generen un augment de matrícula i creen la necessitat de
dues noves aules. A més a més, generen entrebancs, com la saturació de
la demanda de menjador i transport, amb la necessitat també de crear
barems de menjador a partir del 1981, per tal de poder oferir un servei
més equitatiu.
L’any 1984 participam per primera vegada en la II Rua Llucmajorera,
però ja feia anys que col·laboràvem en la Cavalcada dels Reis.
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Dins els múltiples serveis que han ofert Ses Escoles en sobresurt un que
és més tendre i recordat, com el dia de la primera comunió, que es podia
celebrar als jardins i al menjador del col·legi.
La pista negra, recentment construïda, s’oferia als joves del poble,
supervisats per l’ajuntament, per poder gaudir de l’espai fent-hi algun
esport.
El curs 1988-1989, Ses Escoles es convertiren en centre d’integració. La
manca de barreres arquitectòniques el feia ideal per les característiques
que requeria aquest tipus de programa. De fet, fins fa poc AMADIBA
l’utilitzava per realitzar-hi colònies d’estiu.
La dècada dels vuitanta és eminentment participativa i de recuperació
d’activitats i festes, que fins aquells moments havien estat prohibides o
bé censurades.
A pesar que Ses Escoles anaven endavant i formaven part del projecte
d’escola catalana, tot el personal es reciclava i podem dir que era un
moment d’il·lusió, d’emprendre tasques noves, de consolidar la idea de
centre. No obstant això, ens trobàrem amb un fet extern que no podíem
controlar, que era l’estat ruïnós de l’edifici, el qual no responia a les
perspectives que ens marcàvem pedagògicament.
Tot es convertí en secundari, quan la seguretat dels fills era prioritària.
Això s’estengué a tota l’escola fins durant gairebé deu anys. La situació
va fer dividir l’opinió del poble, on per una banda hi havia gent que
creia en la rehabilitació, alguns per qüestions arquitectòniques i d’altres
per qüestions sentimentals, però també hi havia gent que pensava que
l’enderrocament era la millor solució, fent taula rasa i començant de bell
nou.
Aquesta polèmica es va manifestar en sectors intel·lectuals, en la revista
Llucmajor de Pinte en Ample i en els diaris de l’illa, i va donar peu, durant
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anys i a mesura que s’anaven produint els esdeveniments, a la polèmica
i a la reflexió.
A la tardor del 1993 passà per ull una escala. Sortosament va ser un
dissabte dematí.
La nova APA, constituïda l’any 1994, fa de la reforma de Ses Escoles el
seu projecte prioritari. Per aquest motiu comana a en Francesc Garau,
arquitecte i membre de l’associació esmentada, un estudi profund
de l’estructura de l’edifici, del qual es va desprendre que tenia un
coeficient de seguretat molt més baix del que era preceptiu. Aquests fets
varen provocar que instassin les administracions afectades perquè es
prenguessin les mesures pertinents.
Varen venir uns temps de moltes irresponsabilitats per part de les
administracions, fins que l’APA va decidir imposar una acció judicial de
tancament de l’escola, la qual cosa no va ser necessària, ja que el MEC va
reaccionar.
Pel maig del 1996, l’ajuntament decideix tancar Ses Escoles, i tant Madrid
com el batle Gaspar Oliver són partidaris d’enderrocar-les. Més de 600
alumnes, després d’una setmana sense escola, es reubicaren disseminats
en els més diversos escenaris: al gimnàs i el local social del Club
Deportivo España, a les oficines de la fàbrica de Can Pola, a la rectoria,
en un garatge devora el parc de Rufino Carpena, a ca les monges de la
Caritat i a l’institut.
I encara passaren uns anys d’estira-i-arronsa per part dels sectors
afectats. La presència del delegat del Ministeri d’Educació i Cultura a la
sala d’actes de la casa de la vila, explicant i lloant les excel·lències d’un
projecte d’un nou centre, fa patent la seva intenció de relegar a un segon
pla les dades i el pressupost d’una possible acció de rehabilitació.
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Després de molt de debat es va presentar al plenari una moció del PSM, a
la qual va donar suport el PSOE, en què se’n demanava la rehabilitació. La
moció fou aprovada perquè PP i ASI es varen abstenir. Així mateix, ARCA,
mostrant la seva satisfacció davant el fet, es va comprometre a demanar
al MEC que conservàs el purisme de Forteza a Ses Escoles.
La rehabilitació començà per l’ala esquerra. Es feren aules noves i es
restauraren les velles, s’adequà el pati d’infantil i es va fer un porxo
voltant voltant en aquesta part de l’edifici.
Mentrestant, la burocràcia fa el seu camí lent i ple d’entrebancs. Per
arribar a una rehabilitació total hem d’esperar fins a l’11 de desembre de
1998, quan es produeixen uns cruis en una classe d’ESO i l’arquitecte de
l’Ajuntament considera que s’ha d’evacuar l’aula.
El 29 de gener de 1999 caigué la reixa del passadís, durant la visita de
l’inspector, el qual ordenà l’evacuació immediata, i és en aquest moment
que comencen altra vegada la lluita, les manifestacions, les protestes...
La Conselleria d’Educació habilità cinc aules prefabricades per acollir
120 alumnes d’ESO, i informà que la reforma de les aules començaria la
setmana següent.
Malgrat tot, l’APA es reuní en assemblea general per debatre la possibilitat
de mobilitzar-se.
El 4 de febrer només hi assistiren 60 alumnes dels 526 matriculats, en
protesta per la situació. L’alumnat d’ ESO realitzà una manifestació
improvisada. El 5 de febrer, que era divendres, mig miler d’alumnes i
pares sortiren al carrer per fer sentir les seves reivindicacions.
Aquesta manifestació es va dur a terme a pesar que el dia abans havien
aconseguit que la Direcció Tècnica de la Conselleria d’Educació accedís a
complir les seves reivindicacions, que es resumien en tres compromisos:
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1. Acabar abans de setembre la reforma i la fonamentació del subsòl de
l’edifici del passadís, que romania tancat.
2. Realitzar amb la màxima urgència la reforma integral del centre.
3. Construir un gimnàs cobert.
Malgrat els acords i l’aparent bona intenció per part de les institucions
de començar d’una vegada les obres, no es fins al 4 de gener de 2002 que
la Conselleria i l’Ajuntament signen l’acord de l’inici de les obres.
Si bé és vera que la dècada dels noranta es caracteritza per manifestacions
i assemblees a causa del deteriorament de l’edifici, paral·lelament existia
una vida escolar no mancada de canvis profunds.
L’aplicació de la LOGSE va suposar un daltabaix dins la societat. Per
una banda l’obligatorietat de l’ensenyament fins als 16 anys va fer que
tant l’alumnat de 13 i 14 anys com el seu professorat es traslladassin als
instituts. Per l’altra, l’escolarització obligatòria començava als 3 anys.
Aquests dos fets crearen una nova idiosincràsia d’escola. El professorat
d’infantil s’havia d’adaptar a les noves circumstàncies d’acollida dels
infants, i el fet que els nins de 12 anys fossin els més grans va motivar que
el grau de conflictivitat baixàs tant que es convertís en gairebé anecdòtic.
Augmentaren els recursos humans amb equips psicopedagògic i
d’atenció a la diversitat, així com d’especialistes.
La promulgació d’aquesta llei va fer reestructurar tota la plantilla, i els
professors es varen haver de decidir per una plaça preferent.
Jo feia deu anys que estava amb els alumnes de 4t, compartint nivell amb
en Joan Díaz, mestre que ja no és entre nosaltres però que vull recordar
perquè va ser un gran professional i una excel·lent persona.
Va ser amb l’esmentada reestructuració que vaig anar a 1r de primària, un
curs que no havia impartit mai, per la qual cosa estava un poc recelosa.
Això d’ensenyar a llegir m’imposava un poc, però llavors vaig descobrir
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una edat meravellosa, ja que són uns infants molt imaginatius, encara
estan a la darrera edat de la innocència, però ja cavil·len molt i la veritat
és que t’adones que fer de mestra és una professió agraïda, divertida i
amb la qual aprens constantment de les ments noves i fresques, encara
que tu vas complint anys.
Moltes vegades vaig haver de sortir al passadís a riure de les ocurrències
d’aquells capets meravellosos, i són multitud les anècdotes amb les quals
encara faig una rialla, quan les record.
Vaig estar dins el primer cicle fins al curs 1999-2000, que vaig passar a
ser directora del centre.
L’any 1998 vaig formar part de l’equip directiu amb na Miquela Rigo
de directora, i llavors ella, amb la reestructuració abans esmentada, va
passar amb l’alumnat d’ESO, a l’institut. Aleshores formàrem equip amb
en Maties Noguera i na Margalida Salvà durant cinc anys.
També és a finals d’aquesta dècada quan el centre es converteix en la seu
de l’escola d’adults, on ha romàs fins fa pocs anys.
Però si hi ha una cosa a remarcar a la darreria dels noranta és la nova
onada d’immigració, procedent aquesta vegada de diversos països
d’Europa, dels països de l’Est, d’Amèrica, d’Àfrica i d’Àsia, amb la qual
cosa la població de les Balears va augmentar, en pocs anys, gairebé unes
cent mil persones. També es produeix una migració interna de Ciutat
als pobles.
En algunes escoles de poble, la presència d’importants grups d’alumnes
d’origen europeu feu duplicar la feina, perquè el professorat havia
d’intentar primer integrar aquests grups en les dues llengües oficials,
i això generava un alentiment del rendiment. Idèntic procés es produí
més tard amb l’arribada dels emigrants del sud. Aquest fet provocà la
fugida d’una part de l’alumnat local cap a centres concertats de les
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ciutats properes. En canvi, a altres escoles es creà un gran ambient de
convivència i culturització dels nous arribats i se’n facilità la integració.
Ses Escoles en són un exemple.
Per tal d’afavorir l’acolliment, a part dels recursos humans com la
professora d’atenció a la diversitat, tot el claustre va fer un esforç perquè
l’alumnat estranger se sentís part de la nostra cultura, tot respectant
la seva. Així, vàrem organitzar una activitat que fèiem cada any: «Les
cuines del món», que va ser tota una festa, on participaren la majoria de
les famílies de Ses Escoles, aportant els millors plats de les més diverses
procedències i confeccionant un llibre de receptes. Aquesta activitat es
va realitzar amb molta participació durant anys.
Amb aquest objectiu d’escola oberta al poble, per Nadal organitzàvem
un mercat, on es venien presents fets pels alumnes i la recaptació es
lliurava a una ONG.
Es potencià molt la participació de tota la comunitat educativa tant en
el Carnaval com en les festes de Sant Antoni del poble, en el fogueró de
l’escola i en el final de curs. I com que ho celebràvem tot, el dia 8 de març
també celebràvem el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Anàvem de colònies cada any i allà hi realitzàvem les tasques
encomanades per les escoles mallorquines, les quals responien a un dels
objectius de la nostra escola, que era fer-nos presents en les mostres de
reivindicació de la nostra cultura i la nostra llengua.
Dins les activitats de Sant Antoni instauràrem una visita a una finca del
nostre terme. En Miquel Pastoret, amb la seva bonhomia i el seu tarannà
afable, sempre disposat a donar una mà, ens va convidar a celebrar el dia
de Sant Antoni a la finca de Son Marió, on ens rebia —i encara ara ens
rep, perquè després de vint anys aquesta activitat es continua fent— amb
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un fogueró, graelles posades, gloses i ximbombades. Tot un personatge,
en Miquel!
Jo no he tengut mai un horari escolar. El meu compromís amb Ses
Escoles anava més enllà de l’horari laboral, no tan sols per a qüestions
burocràtiques sinó també per a altres de lúdiques. Això no m’ha costat
mai, a l’inrevés, sempre he passat molt de gust d’aquesta dedicació.
Ses Escoles han estat per a mi com una segona casa, ja que durant els
anys que hi he passat, crec que he estat més hores allà que a ca nostra, i
ho he fet amb molta il·lusió. També m’ha ajudat tenir el meu home i els
fills allà, on també participaven. Als fills els hem intentat inculcar l’amor
a l’escola, a la llengua, a les tradicions, i ells ens han respost.
Però ara us he de parlar de l’època més difícil que he viscut durant aquests
quaranta anys, encara que alhora també va ser molt engrescadora: la
reforma de Ses Escoles.
Per entendre el grau de col·lapse al qual vàrem arribar, cal anar al claustre
del 26 de març de 1999. A causa de l’excés de sol·licituds per cursar infantil,
la directora, que en aquell moment era na Miquela Rigo, va proposar
demanar a la Conselleria una altra aula. El claustre hi va estar d’acord i
s’habilità una tercera línia, que no va acabar aquí, perquè el maig del 2000
es creà una nova aula d’infantil, davant la impossibilitat de recol·locar els
alumnes en els altres centres del municipi. Aquestes aules es muntaren
amb caràcter provisional, però no serà fins al curs actual, 2016-2017, que
Ses Escoles podran ser de dues línies, tal com s’havia dissenyat. Això vol
dir que durant 16 anys hem tengut un excedent d’alumnat.
A pesar que la problemàtica de l’estat ruïnós del centre paregués
prioritària, l’escola no deixava de banda les necessitats més quotidianes.
Així, el 3 de setembre de 2001, l’AMPA posà en marxa el servei d’escoleta
matinera.
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El juny de 2002 començaren les obres de la reforma definitiva, essent
conseller Damià Pons, les quals duraren fins al maig de l’any següent. Per
facilitar la convivència amb les obres, ens vérem en la necessitat de fer
jornada unificada.
L’espai utilitzable va quedar tan reduït que es varen haver d’habilitar
aules prefabricades, i segons la zona on hi havia obra, les aules anaven
canviant, des del menjador, la sala de professors, les torretes, els
despatxos.... El pati, el fèiem dins el carrer de davant.
A pesar d’aquest boom escolar, de les dificultats sobresurt la imaginació,
i l’escola es va convertir una vegada més en la mare de totes les escoles,
fins que començaren a fer un centre nou.
Les obres finalitzaren el maig de 2003. Després d’una llarga lluita, vàrem
aconseguir que es conservàs l’esperit arquitectònic de Guillem Forteza,
tot pensant en el benestar de l’infant.
El curs 2004-2005 vaig deixar la direcció del centre i vaig tornar a primer
cicle. Els temps que vaig esser directora vaig tenir molta col·laboració
de tota la comunitat educativa. No tot va ser un camí de roses, però
la balança es decanta per la part positiva, i sí que varen esser uns anys
molt engrescadors i amb un gran aprenentatge de vida. Tanmateix, jo
era mestra i vaig retornar a la meva vocació, amb les meves companyes
de cicle, i a organitzar activitats amb què els alumnes passaven gust:
colònies, teatre, sortides, torrons, crespells, betlems i moltes coses
més que em varen fer gaudir dels darrers anys que em quedaven per
jubilar-me.
En aquest temps Ses Escoles es convertiren en capdavanteres amb el
Projecte Comenius, Seccions Europees, i el col·legi va ser nomenat Centre
Ecoambiental.
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El curs 2004-2005 es va introduir l’anglès a educació infantil i el col·legi
es va adherir al programa de les Seccions Europees, l’any 2005-2006, que
consisteix a utilitzar aquesta llengua com a vehicular en una assignatura
no lingüística.
El 2008 Ses Escoles varen ser nomenades Centre Ecoambiental, responent
als objectius marcats de respecte a la natura i estalvi energètic.
Els anys 2009, 2010 i 2011, el nostre centre va formar part del Comenius
Regio, un programa entre administracions. Per una part hi havia la
Conselleria d’Educació, representada per una escola de primària, en
aquest cas la nostra; un institut, que també va ser el de Llucmajor, i
la Universitat. I per l’altra, hi havia una universitat, un institut i una
escola de primària d’Anglaterra. Els objectius d’aquest programa eren
promoure els lligams educacionals entre regions europees.
En aquesta mateixa dècada es varen introduir les TIC, i es va dotar les
aules de pissarres digitals i ordinadors.
I tot pareixia anar bé fins que a principi d’aquesta dècada, que serà
recordada com un malson, ens despertàvem cada dia sense saber
exactament quin retall educatiu s’hauria produït el dia abans. La corda
es va estirar tant que es va produir l’efecte reactiu.
La comunitat educativa es va unir per fer front a tot aquell caramull
de disbarats. Cent mil persones al carrer. La cosa mai vista. I Ses Escoles
respongueren. Els mestres sentiren tot el suport de pares, mares i
alumnes.
El que tothom tenia clar era que no ens podien prendre en dos segons el
que ens havia costat tants d’anys de lluita. Hi ho aconseguírem.
Aquest temps ha estat un revulsiu que ha unit més Ses Escoles, i això
es manifesta amb la gran implicació dels infants i els mestres en la
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commemoració dels 75 anys: recollida de fotografies, concursos i
endevinalles, una rondalla col·lectiva, recuperació de les pèrgoles i les
plantes antigues del jardí, estudi de la història de Ses Escoles, exposicions,
grans murals, escrits, himne, obertura de la nova biblioteca, recuperació
de jocs de pati en col·laboració amb els pares, dinar multitudinari,
concerts, implicació de mestres jubilats i exalumnes, conferències i,
sobretot, orgull de pertànyer a la comunitat de Ses Escoles.
Estic segura que aquesta passió que han mostrat pares, mestres i infants
perviurà dins la memòria col·lectiva sembrant una manera d’entendre la
importància d’haver estat alumne de Ses Escoles.
Actualment, el nostre centre és un recinte obert a tothom, amb projectes
innovadors, amb l’equip directiu i el professorat implicat a aconseguir la
millor pedagogia.
Seccions europees, aprenentatge cooperatiu, jornades intergeneracionals,
projecte jove, jornades culturals, reunions de delegats. Totes aquestes
activitats es fan amb una forta interrelació amb l’alumnat, amb la qual
s’aconsegueix que siguin protagonistes de la transformació.
I... per què el batec d’un poble? Perquè Ses Escoles han representat
multitud de personatges. Endinsant-nos en la seva història descobrim
la de tots.
El batec d’un poble parla de la seva temperatura, les necessitats, les
inquietuds, les mancances, l’alegria i la desesperació, les conviccions, la
foscor i la claror, i Ses Escoles, al llarg de la història, han acompanyat
aquest distint repicar, intentant donar un camí, bategant al mateix
compàs. I el cercle es tanca.
Ses Escoles són el somni d’unes persones que creien en l’alegria de l’infant
i en la seva necessitat de transformar el món.
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Tal volta és vera que els edificis tenen ànima. Si és així, és ben segur que
aquests àngels guardians són els responsables de la pau que es respira a
la seva clastra.
Es tanca el capítol dels 75 anys. Continuarà, però... aquesta serà una altra
història que ja no us contaré jo.
Per sempre formaré part d’aquest col·lectiu, perquè tot el que afecta el
món de l’ensenyament m’afecta a mi. I podeu estar segurs que si hi ha
una altra vida, sol·licitaré la plaça de guardiana de Ses Escoles.
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