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Editorial
El Guillem Sagrera ha fet vint-i-cinc anys.

Curs rere curs, per les seves aules han passat generacions
d’al·lots i al·lotes que han dut endavant amb més o menys
èxit els seus estudis, però que, sobretot, esperam que la
seva estada en el Centre els hagi servit per a ser actual-
ment bons ciutadans.

Curs rere curs, per les seves aules han passat molts pro-
fessors i professores que han deixat il·lusions, esforços i
tal vegada qualque llàgrima.

Curs rere curs han passat també persones igualment
importants en la marxa del Centre, que sense intervenir
en les aules, han fet que la vida quotidiana es desenvolu-
pà tranquil·lament.

I esperam que, curs rere curs, i per molts més anys segui-
ran desfilant per les seves aules més al·lots i al·lotes amb
l’objectiu d’aprendre i formar-se. Esperam que aquest
espais sagrats que són les aules segueixin sent els llocs on
alumnes i professors s’hi trobin a gust per tal de desenvo-
lupar amb aprofitament, cadascú la seva tasca.

Un record per a tots els que ja no hi són...

Que d’aquí vint-i-cinc anys, els que hi seran, rebin el mis-
satge d’il·lusió que ara els transmetem.

✤
❉

Portada de:
Pere Capellà Simó

Disseny i maquetació: Gabinet de Comunicació, Disseny Gràfic i Publicitat. 

Portada. Per Pere Capellà.
Editorial
Fa 25 anys: Te’n recordes?
1980 L’any del naixement de l’IES Guillem Sagrera. Per Juli Dalmau.
Fa vint-i-cinc anys. Per Magí Janer.
L’institut Guillem Sagrera. El curs 1981-82. Per Bartomeu Pastor.
L’institut número 4. Per Lisa Kjerte.
Què feia jo fa vint-i-cinc anys? Per Xisco Avellà.
Records de la meva estada a Formentera. Per Bartomeu Planes.
Qui era Guillem Sagrera? Per Teresa Vallejo i Pep Manel de Cos.
Actes del 25è aniversari:
Inauguració dels actes i viatge a Nàpols. Per Bernat Martí.
Celebrant 25 anys. Per Antoni Joan.
Records de professors:
Els qui ja no hi són. Per Antònia Vadell.
El meu primer any a l’institut. Per Carmen Prieto.
El meu Guillem Sagrera. Per Margalida Palou.
I jo què puc dir? Per Maria Magraner.
Dibuix 25è aniversari per Joan Gelabert
Tres dones i el Guillem Sagrera. Per Teresa Velasco, Maite i Mar Tellols.
Què feia jo fa vint-i-cinc anys? Per Guerau Olives.
Una mica de tot. Per Asunción Cardero.
Servar tot allò que em regalàreu. Per Josep Lluís Pol.
N’Encarna, vint anys a l’institut. Equip de redacció.
Records d’exalumnes:
Tres experiències inoblidables. Per Maria Triay Magraner.
25 anys del meu institut. Per Sebastià Moreno.
25è aniversari de l’institut Guillem Sagrera. Per Xavi Torres.
Records d’un temps més just. Per Conxa Cifre Magraner.
Especial fotografíes 25è aniversari
Viatge d’estudis 1988. Per Guadalupe Caballero.
La llavor del Xicarandana. Per Pep R. Cerdà.
L’institut núm. Quatre. Per Jordi Bibiloni.
Dos anys a l’institut. Per Daria Jordan.
Dibuix 25è aniversari. Per Eva Ramírez
Dibuix Quixot. Per Cristina Guerrero.
Còmic. Per Jaume Morey.
Els alumnes d’ara:
Què li regalaries a l’institut?
Un regal per al Guillem Sagrera. Per Ferran Ferrà.
Poema. Per Beatriz Oliva.
A ritme de rap. Per David Sánchez.
Com està el nostre institut? Per Andrea i Carmina.

L’institut. Per Marina Bennasar i Vicky Remola.
Entrevistes a ex-alumnes. Per laura Pons Botia

Riu aquell. Per Xavier Riera
L’evolució normal. Per José Antonio Cañada

Entrevistes:
Entrevista a tots els directors que hi ha hagut. Per Margalida Carrió
Entrevista a Bernat Martí. Per Encarna, Ruben i Laura 
Entrevista a Carolina Rigo.
Entrevista a Isidoro de la Cruz Abarca. Per Margalida Homar
Entrevista a ex-alumnes que són parella
Entrevista a l’alumne més jove d’ara
Dibuix de Paco Balderas
IES GUILLEM SAGRERA. Per Raquel Miranzo.

El grup de medi ambient. Per Miquel Catany.
Felicitació del Reial Mallorca

Records d’un nouvingut. Per Miquel Catany.
Sopa de lletres. Per Raquel Miranzo.

Passatemps. Per Maria Magraner. 

Donam les gràcies a tots els qui han fet possible aquesta revista. Professors,
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1980 L’ANY DEL NAIXAMENT DE L’IES GUILLEM SAGRERA 25
Fa vint-i-cinc anys jo era
un jove professor i
espòs. Com a espòs i
pare de
família,
t e n i a
u n a
n i n e t a
de tres
anys i
acabava
d’arribar
un nin.
Com a
professor feia feina a dos
col·legis privats. Un dia,
la professora de francès,
na Magdalena, ens va dir
que pensaven fer un nou
institut a Palma, el
número 4, que ja comen-
çaria aquell curs provi-
sionalment al pis de dalt
del col·legi d’EGB,
Eugeni López i que possi-
blement les classes
serien els capvespres.
A les escoles començava
a estudiar-se l’assignatu-
ra de català d’una mane-
ra totalment provisional
i maria. La universitat de
les Illes Balears comen-
çava a agafar identitat
pròpia. Record que les
primeres programacions
que vaig fer  el secretari
les enviava al “Distrito
universitario de
Barcelona!. Sí, ja es
feien programacions lla-
vors i complir-les era
més senzill que ara.

Avui fins que no ha pas-
sat l’hora no saps cap a
on partirà la classe, qui-

nes emo-
cions fortes
t’ofer i ran
els alum-
nes. Sí, avui
fer una
classe als
p r i m e r s
cursos de
l’ESO és
e m o c i o -

nant, amb emocions for-
tes.
Des de la tranquil·litat
d’un horabaixa preciós
de maig, pens que haurí-
em de reflexionar sobre
els alumnes que tenim,
les seves possibilitats i
intentar adaptar-nos a
ells, si no a tots, sí a la
major part, deixar una
mica de part la lliçó i el
programa i pensar un
poquet en les qüestions
humanes i socials dels
nostres alumnes.
Segurament ens conven-
cerem que no tenim, ni
molt manco, el poder
dels altres mitjans que
tenen al seu abast: tele-
visió, propaganda, inte-
ressos econòmics, inter-
net, vida fàcil sense
esforç, consum abusiu
de béns, energia i terri-
tori...

Magí Janer

5

25è Aniversari25è Aniversari

Fa 25 anys: te’n recordes?

edat de l’època, que ara ja deuen ser
aprop de la jubilació, es podien emo-
cionar comprant el segon   LP de
Joaquín Sabina “Malas Compañías” o
llegint, a les revistes del cor, que la
princesa Carolina se separava del seu
marit, el playboy francès Philippe
Junot. També es podien entretenir
jugant a un joc que causava furor, el
Monopoly. Els qui estaven en edat de
sortir de marxa podien consumir una
Estrella Damm per 11 pessetes. A les
discoteques els joves es delitaven amb
“Como yo te amo” de Rocío Jurado,
“Santa Lucía” de Miguel Ríos o “ Can’t
stop the music” de Village People.

La població espanyola en
aquell moment era de 37.530.000
milions i es podia comprar un pis a
Barcelona amb quatre habitacions,
menjador ampli i bany complet per
4.300.000, això sí per poder comprar-
lo  havien de treballar i si la persona
tenia un bon coneixement de l’anglès
ho podia fer de secretària i guanyar
550.000 ptes brutes l’any. També
podia treballar de recepcionista si era
especialista en mecanografia per
guanyar 30.000 ptes al mes.
Al nadal de 1980 no va faltar a cap
taula una bona peça de Torró de
Xixona adquirible per 222 ptes. Els reis
d’aquell any segur que a més d’una
casa van deixar per a la famiíia un forn
microones. Els primers que es comen-
çaven a comercialitzar.   

Tot això l’any que el número 4 (futur
Guillem Sagrera) començava a caminar
a Son Cotoner.

Juli Dalmau
(Segon de Batxillerat) 

❈ Fa vint-i-cinc anys

4

❇

❈
El 1980 es va inugurar a

Palma l’IES Guillem Sagrera i
enguany com sabeu, celebra el
seu 25è aniversari.  Per aquesta
raó hem decidit publicar una
revista especial que commemo-
ri aquesta data tan assenyala-
da, una revista que any rere
any ha anat recollint les
opinions, els articles,
les cròniques dels alum-
nes que han volgut par-
ticipar-hi, que s’han
sentit membres actius
de l’institut i que s’hi
han sentit identificats i
l’han volgut engrandir
participant, tant a la
revista com a d’altres
activitats que sense el
sacrifici i l’empenta dels
professors no haurien
estat possibles
El mateix any que es van iniciar
les activitats lectives al nostre
centre el món ja rutllava des de
feia estona, i el 1980 va ser un
any ple de fets que han marcat
història, i de realitats que a
hores d’ara ens pareixen increï-
bles, si més no incompatibles
amb la societat actual.

Doncs sí, el 1980 va ser
un any replet de notícies i suc-
cessos que no ens deixaran indi-
ferents, per exemple, per
començar direm que el 1980 a
totes les televisions es va anun-
ciar la mort del “beatle” Jonh
Lennon que moria a mans d’un
dels seus incondicionals. I si de
morts parlam direm que en
aquets mateix any també van
morir Alfred Hitchcock i Jean-
Paul Sartre entre d’altres.
Deixant de banda la mort, par-
larem dels nouvinguts, el 1980
van nèixer Juan Carlos Ferrero,

Pau Gasol i Cristina Aguilera.

Els obrers que es
dedicaven a construir el nostre
institut, en arribar a casa seva,
podien veure a la tele una pro-
gramació molt variada, entre la
qual destaca “Aplauso”, un pro-

grama musical que es feia amb
tota l’audiència; si d’altra
banda preferien els esports
havien de connectar amb TVE
on oferien “Gran Estadio”. Els
fills d’aquets obrers, que ara ja
deuen haver acabat la carrera,
també tenien una bona oferta a
on triar, es podien delitar
mirant una reposició de
“Heidi”, “El Libro Gordo de
Petete”, “Barrio Sésamo” amb
n’Espinete o “Los Payasos de la
tele”. D’altra banda les sèries
de l’època eren “Fortunata y
Jacinta” protagonitzada per
Ana Belén o “La Casa de la
Pradera”.

Si tenim en compte que
els obrers berenen, podem
suposar que a les seves conver-
ses parlarien de qui guanyaria
la lliga, la copa del rei o de qui
guanyaria les eleccions al País
Basc o Catalunya, doncs bé,

tant la lliga com la copa del rei
la va guanyar el Reial Madrid,
aquesta última a un equip ano-
menat Castilla i les eleccions
les van guanyar el PNB i CiU res-
pectivament.

Si ens fixam en la taxa
d’atur del 1980 veurem que

era altíssima, a Espanya
hi havia 1.500.000 perso-
nes sense feina. La con-
clusió que trec d’aquesta
dada és que els desocu-
pats de l’època no es
podien comprar el cotxe
de l’any, un Talbot
Horizon. També supòs
que els seus recursos
econòmics no donarien
per anar al cinema, si fou

així es van perdre
“Superman II”, “El Imperio

Contraataca”, “La Fuga de
Alcatraz” o una reposició de
“Lo que el viento se llevó”. Si
no podien anar al cinema menys
ho podien fer a Los Ángeles, on
aquell any els Òscars es van
repartir de la següent manera:
millor pel·lícula per “Gent
Corrent”, millor director Robert
Redford  per la pel·lícula ante-
rior, el millor actor fou Robert
de Niro per “Toro Salvaje” i la
millor actriu fou  Sissy Spacek
per “Quiero ser libre”.

Els diaris del 1980, els
quals es podien adquirir per
cinc duros, parlaven dels cons-
tants robatoris a les cabines de
telèfons, aquell any es van
robar 400 milions de pessetes i
també van informar sobre la
tornada a Espanya del Guernika
de Picasso.

Els joves de la nostra
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Pel setembre de l’any 1981 em vaig incor-
porar com a professor a l’institut Guillem
Sagrera. Es tractava d’un centre que feia poc que
acabava de començar. Era el quart institut de
Palma.

Com que vivia molt a prop de
l’institut, anava i venia passe-
jant i observant els canvis
urbans que es produïen. Es
tractava d’una barriada
que havia agombolat gent
dels pobles de l’Illa arri-
bats la dècada dels cin-
quanta del segle XX, però
també gent de la Península,
que ràpidament feren créixer
i canviaren la fesomia de son
Cotoner. Record que a les cases de la
possessió de son Cotoner, avui Caprabo,
encara s’hi feien activitats agrícoles i
els pagesos conservaven un ramat de
vaques que pasturaven pel costat de les
cases, i la gent de la barriada hi anava
a comprar llet.

D’aquell curs encara vull des-
criure tres de les activitats:
Per carnestoltes, una festa de disfres-
ses amb participació molt activa dels
fills dels professors. Record els nins,
d’entre 2 i 6 anys, fills dels professors
Rafel Matas, Maria Magraner, Linita
Vicens, Valentí Valenciano, Lisa Kjerte,
Cruz Urbiztondo, Tomeu Pastor...
A aquesta activitat hi vaig participar
molt activament. Consistia en la sem-
bra d’arbres al jardí. D’aquell any són
part dels polls, pins veres (pinus pinea),
pinus halepensis), lledoners, fassers,
xipressos... Unes gestions amb l’Icona
ens proporcionaren els arbres. Record
aquell dia de febrer quan vaig anar a
Menut (Escorca) a cercar-los personal-
ment. De tornada a l’Institut tot resta-
va llest per sembrar-los. Venien dins
unes bosses de plàstic negre i només

tenien una alçada de 20/30 centímetres. Els pro-
fessors Rafel Matas, Sebastià Puigserver, Tomeu
Rosselló, Tomeu Pastor... amb colles d’alumnes
van ser els encarregats de fer la plantada. Avui és

un plaer contemplar com creixen esponerosos
entre nosaltres. Aquest any, el més

de febrer, compliren vint-i-tres
anys de vida.

Per Setmana Santa de
l’any 1982, els profes-
sors Bartomeu Rosselló,
Ferran Gayà i Tomeu
Pastor, acompanyàrem

els alumnes de tercer de
BUP al Viatge d’Estudis.

Mirau quin viatge més cultu-
ral i divertit que férem: Palma,

Barcelona, Girona (visita ciutat),
Figueres (Museu Dalí), Perpinyà (Sa
Llonja, Palau dels Reis i les obres de
Guillem Sagrera a les Esglésies de la
ciutat), Monestir de Sant Miquel de
Cuixà, Vilafranca de Conflent, Prada,
Andorra (esglésies romàniques
d’Encamp, Sant Joan de Caselles,
Canillo...), Tremp, salines de Gerri de
la Sal, Escaló, Port de la Bonaigua (la
nevada abundosa ens impedí passar-
lo), Betrén-Viella, el romànic de Bohí,
Erill-Lavall, Taüll...; arribant
Barcelona, on visitarem la muntanya
de Montjuïc.
Un viatge molt ben programat que
donà a conèixer als nostres alumnes,
avui tots ells amb més de quaranta
anys, el Principat de Catalunya, la
Catalunya Nord, Andorra... Tot un
repte d’apropar la nostra cultura i la
nostra història; una manera ben
engrescadora de fer participar els
alumnes en la Història dels Països
Catalans.
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Maig de l’any 2005
Bartomeu Pastor Sureda

La foto: d’esquerra a dreta:en Cristhian, fill de na Lisa Kjerte; la filla d’en Tomeu Pastor (na
Caputxeta); els dos fills d’en Rafel Matas (els pallassos); na Maria; en jaume, fill de na Linita
(pagès); el meu fill Joan Miquel (pastoret). ❋

El meu segon any
com a professora va ser a
un institut que no tenia
nom, perquè encara no
existia. Fou el curs 1978-
79. Tampoc no tenia edifi-
ci, així que els pocs alum-
nes i professors, que hi
havia, ens vàrem instal·lar
als dos darrers pisos de l’e-
difici del col·legi públic,
Eugeni López de la Plaça
dels Patins de Palma.

Teníem un grup de
cada curs:1r, 2n,
3r BUP i COU
amb 40 alum-
nes per grup.
En aquella
època, els
únics desdo-
blaments que
hi havia eren
a les hores
d ’ i d i o m a :
A n g l è s -
Francès. No
existia segon
idioma, així
com no exis-
tien moltes d’al-
tres assignatures optatives.

Tant els professors
com la direcció i l’adminis-
tració estàvem plegats a la
mateixa sala, que era un
aula al final del passadís.
Aquest espai únic i comú
servia per a tot: “La sala de
professors”,que es trobava
just en entrar, “els despat-
xos” del director, del cap
d’estudis (na Joana
Ladaria) i del secretari,
que estaven al racó al fons
a  l’esquerra, i la secreta-
ria, que estava a l’altre
racó a la dreta, on na
Chiqui organitzava els
papers del nou institut. 

L’horari de classe
era des de les 15h. fins a
les 21h. No hi podíem anar
de matí, perquè el col·legi
estava ocupat per nins
petits. Quan va començar
l’hivern vàrem passar molt
de fred, perquè no ens
varen posar la calefacció
als horabaixes A les aules
no hi havia problema, per-
què la calor humana ens
bastava, però a la “sala
multiusos”... Al final, el

secretari va comprar un
radiador molt petit que ens
permetia escalfar les mans,
si ens hi acostàvem.

A pesar de tot això,
va ser un any meravellós,
perquè hi havia un ambient
d’il·lusió i d’amistat.
Fèiem molta de feina i
també molts de sopars. Hi
havia molta de tertúlia. Un
tema important aquell any
va ser les primeres elec-
cions després de la mort
d’en Franco. Tothom esta-
va discutint que si PSOE,
que si UCD o AP... Hi havia
molta d’emoció. 

Després d’aquell
any, molts de professors
ens n’haguérem d’anar a
altres instituts i ens vàrem
separar amb molta de
pena. Els únics que es
varen quedar eren na
Chiqui, na Joana Ladaria,
n’Antònia Vadell i el con-
serge (Sr.Maldonado), que
es varen mudar al nou edi-
fici que actualment ocu-
pam. 

Era un “I.N.B.,

Instituto Nacional de
Bachillerato”, i el varem
anomenar “Instituto nº 4
de Palma” o popularment
dit “Son Cotoner”, perquè
l’edifici, que estaven cons-
truint, s’ubicava al mateix
barri. Més endavant es va
convertir en “I.B. Guillem
Sagrera” (Institut de
Batxillerat) i finalment en
allò que és ara: “IES
Guillem Sagrera”, Institut
d’ Ensenyança Secundària.

Lisa Kjerte

L’INSTITUT GUILLEM SAGRERA
EL CURS 1981-1982

´l
L’

IN
ST

IT
U

T 
 N

Ú
M

. 4



El 1980/81 estava
fent la mili. Me va tocar
fer el campament a Cerro
Muriano (Córdoba), i des-
prés de la jura de bandera,
el meu destí definitiu va
ser a la “Brigada de
Artillería del Estrecho”, a
Algeciras (Cádiz). Un destí
–dins de tot— còmode: com
que tenia estudis universi-
taris, trobaren que m’ha-

vien de fer caporal, i me
posaren de secretari a les
oficines. El retgiró va arri-
bar quan pràcticament
acabava el meu període de
servei obligatori (13 mesos
i mig en total): faltant poc
més d’un mes per llicen-
ciar-me (perquè me donas-
sin “la blanca”, com dèiem
col·loquialment, en
al·lusió a la cartilla mili-
tar) el tinent coronel
Tejero i els seus sequaços
assaltaren (23 de febrer de
1981) el Congrés dels
Diputats, i el capità gene-
ral de València, Milans del
Bosch, va treure els tancs
al carrer. Als que estàvem
comptant dies per acabar
la mili “se’ns varen posar
per corbata”...

Xisco Avellà

Nascut a Felanitx, cap a
l’ any 1380, d’una família de
picapedrers. Fill de
Miquela,  i 
d’Antoni.Casat a Perpinyà
sobre el  1410  amb na
Jaumina Tura, van tenir
tres fills: Antoni,
Francesc i Jaume.
A la mort de Jaumina Tura,
-als voltants de 1432- se casa
amb Caterina Frontera- devers
1433-  i va tenir dos fills més:
Guillem i Miquela.
Va  aprendre l’ofici amb el seu pare, que feia
feina al portal del Mirador de la Seu, conegut també
com a Portal del Mar o dels Apòstols. Va ser inspirat
pel Bisbe de Mallorca Pere Cima entre els anys 1377
i 1390. 
El portal del Mirador era el centre de treball artís-

tic més important de Mallorca a la fi del segle XIV.
Allà va coincidir amb els més importants mestres
picapedrers de 
l’època: Pere Morey, Jean de Valenciennes, Enric
Alamand i Pere de Sant Joan, amb un  disseny
arquitectònic gòtic, de línies elegants i severes, i un
joc de nínxols on s’havien d’emplaçar escenes del
Antic i Nou Testament.
L’autor principal fou Pere Morey, fins a la seva mort,
quatre anys després. Ell personalment  va anar a
triar la pedra a Santanyí. Probablement fou l’autor
de la  imatge de la mare de Deu de mainell, obra de
majestuositat clàssica.
Guillem Sagrera va fer l’escultura de Sant Pere i li

son atribuïdes la de Sant Pere, Sant Pau i Sant
Jaume.  
Com que els seus mestres venien de diferents llocs
d’ Europa- Borgonya, Flandes-, va aprendre nous
estils, i l’herència d’aquests primers anys la va apli-
car a tota la seva obra., no son més que esglaons
que comencen a la base de la Catedral de Palma.
Als primers anys del segle XV  parteix cap al
Rosselló, on va trobar els cànons de 
l’estil borgonyó. La primera obra rossellonesa docu-
mentada és una trona del convent de  Sant
Francesc, avui desapareguda, i que li fou encoma-
nada juntament amb en  Rauly Vaulter.  Podria
haver partit amb el mestre Antoni Canet,  mestre
major de la Seu
d’Urgell a Perpinyà. Els mestres d’aquesta època

tenien gran mobilitat, cosa que els permetia dirigir
i realitzar obres a diferents llocs,  per això, va viat-
jar a gran part de França.   
A l’ any 1415, se li encomanà la reparació del cam-
panar romànic d’Elna, al Rosselló, i resolgué refor-
çar la base de manera semblant al talús del castell
de Bellver de Palma.

El seu prestigi professional va
anar creixent i consolidant-se,

mentrestant els viatges a
Mallorca devien ser cons-
tant i els encàrrecs de
feina,  simultanis.
Al 1416 va participar a la
reunió per consultar pro-
blemes tècnics a la cate-

dral de Girona, convocat
per Guillem Bofill a instàncies

del bisbe de Girona. La seva
opinió va ser escoltada pel Capítol

decidint-se a construir una sola nau, en
lloc de les tres projectades 

Durant el 1433 treballa a l’església de Sant Joan de
Perpinyà com a mestre major fent reformes, substi-
tuint les tres naus per una  de tota sola.   
A Perpinyà  projecta Sant Joan el Nou, i li es atri-
buïda la realització de la sala capitular.
1420 ven la casa allà on vivia a Perpinyà, però,
deixa el Rosselló amb una ben guanyada fama com
a arquitecte i també com a escultor, i torna a
Mallorca reclamat professionalment per executar
obres que el consagrarien com a mestre. Ocupà el
càrrec de mestre major de la Seu on construí la sala
capitular i la capella de Sant Guillem. 
Entre 1426 i 1451 treballà a la Llotja de Palma,
encomanada com a seu  pel Col·legi de Mercaders,
juntament amb els seus dos fills Antoni i Jaume i els
germans Vilasclar. Per a la Llotja féu  la Mare de
Deu del portal oest, el Sant Joan Baptista d’una
torreta i 
l’Àngel defensor de la mercaderia de la porta prin-
cipal . Igualment esculpí les gàrgoles que represen-
ten animals monstruosos i fantàstics.
L’ edifici de la Llotja representa la síntesi del gòtic
mediterrani-mallorquí, aplicat a una construcció
civil. Després de la llarga discussió i plet amb el
Col·legi de la Mercaderia per qüestions econòmi-
ques,  i el menyspreu que suposava pel seu ofici i
bon fer,  Guillem Sagrera demana al rei Alfons que
faci justícia al plet de la Llotja, i el rei el convenç
per anar a Nàpols per dirigir les obres al Castell
Nou.   
La darrera etapa de la seva activitat es desenvolu-
pa a Nàpols, ja vell tenia 65 anys, entre 1447 i 1454
dirigí les obres de reforma del Castell Nou i el 1452
inicià la construcció de la gran Sala del Tinell,
darrera obra de Sagrera,  acabada el 1457 pels seus
col·laboradors, ja que va morir l’ any 1454 al mes
de novembre , amb setanta anys i sense haver pogut
tornar a Mallorca per morir i reposar a la tomba
familiar de la Seu. Moria ple d’ enyorança de la seva
terra i dels mallorquins. 

Teresa Vallejo/Pep Manel de Cos 9
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Què feia jo
fa vint-i-cinc anys?

Aviat farà
vint-i-cinc anys
de la meva arri-
bada per primer
cop a
Formentera. No
va ser de vacan-
ces si no com a
professor interí a
l’Extensió  del
Institut Santa Maria d’Eivissa  a
l’illa  veïna, juntament amb
altres companys, na Conxa, en
Jaume i en Pep.
Els quatre havíem anat a la cua
dels interins, després que el
Col·legi Municipal  Homologat
“Guillem Cifre de Colonya”  de
Pollença, gràcies al senyor Melià,
membre del govern del senyor
Suárez, i juntament amb el
d’Artà  passaren a ser Instituts.
Arribàrem a bord de “La joven
Dolores” que era una espècie de
barca de bou gran, de formes
arrodonides, amb una bodega el
centre per dur la càrrega i una
sala de passatgers a la coberta.
De jove la barca no en tenia res,
però amb els tres cursos que vaig
estar-hi, vaig poder comprovar
que era molt marinera i era l’
única que sortia del port de La
Savina cap Eivissa o viceversa
quan hi havia mal temps.
L’Extensió estava ubicada a les
aules de l’antiga escola de Sant
Francesc Xavier, el nombre d’a-
lumnes als cursos baixos 1r i 2n
de BUP era relativament alt, però
minvava considerablement a 3r
de BUP i COU. Tret dels exàmens
de Selectivitat, que es feien a
Eivissa, per la resta l’autonomia
era total.
A part dels quatre nouvinguts, el
claustre estava format per Na

Llúcia, en Teo,
en Santi , en
Vicens i el mos-
sèn com no
podia ser d’altra
forma. Na Llúcia
vivia amb la
seva filla, era la
cap d’estudis i
feia les funcions

de directora, havia demanat una
comissió de serveis ja que el seu
marit estava destinat a Eivissa.
En Teo ja portava uns anys a l’illa
vivia amb na Bel a la casa dels
mestres que hi havia darrere l’es-
cola. En Santi i en Vicens eren
formenterencs.
Un cop arribats a l’illa i després
de viure uns dies a un hostal, els
quatre trobaren una casa sufi-
cientment gran, a la sortida de
Sant Francesc camí del Cap de
Barbaria. A l’altre costat de la
carretera hi havia una figuera
molt gran i ample, per evitar que
les branques toquessin el terra
aquestes descansaven sobre
altres de seques i clavades verti-
calment a terra. Aquesta figuera
era fotografiada per quasi tot
estranger que passaven.
Llogàrem per molt bon preu un
“siscents” per poder desplaçar-
nos, el cotxe era vell però feia un
bon servei. Un cop vius a l’illa
t’acomodes a les distàncies, les
relativitzes de tal manera que
anar a La Mola, una vintena de
quilòmetres, es tota una excur-
sió.
El temps d’oci el repartia  entre
el surf, la lectura i la projecció
de pel·lícules amb una càmera de
16 mm els caps de setmana que
arribava la còpia.     

8

Qui era en Guillem Sagrera?
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Actes del 25 è aniversari✤
VIATGE A NÀPOLS i COMMEMORACIÓ

DEL VINT-I-CINQUÈ ANIVERSARI 
DE L’INSTITUT GUILLEM SAGRERA. 

25
Les efemèrides nas-

queren per a comme-
morar els moments
memorables que han
donat sentit a la vida.
Cinc llustres donen per
un munt de records. És
el cas de l ‘Institut
Guillem Sagrera que
pot parlar de la histò-
ria des de la
Constitució de desembre
de 1978. Va néixer durant el
curs 79-80, i aquest, 2004-
2005, compleix els vint – i -
cinc. Els actes s’iniciaren el
16 de desembre passat amb
una conferència sobre  l’ar-
quitecte Guillem Sagrera a
cura de la professora
Catalina Cantarellas i dos
grups polifònics que tanca-
ren l’acte amb el
Gaudeamus igitur. 

Però del que venim a par-
lar és del segon acte que
realitzàrem, del viatge a
Nàpols durant uns dies de
finals de febrer i principis de
març. Nàpols és una ciutat
que ens ha estirat sempre,
perquè sempre l’hem senti-
da molt a prop. A Mallorca,
des de joves, tenim notícies
històriques del sud d’Itàlia:
pel casament de l’infant
Jaume, primogènit de
Jaume III, amb la reina
Joana de Nàpols; per Alfons

el Magnànim, rei de la
Corona d’Aragó; i per

Carles III, durant el segle
XVIII, que fou un rei il·lus-
trat, primer del regne de
Nàpols i després d’Espanya. 

Ens instal·larem a l’hotel
Nuovo Rebecchino, al corso
Garibaldi. El primer dia, ben
prest, després d’una visita a
peu al duomo, sortirem en
autobús cap Salerno i
Amalfi. Pocs dies teníem per
a conèixer i recórrer tot el
que ens havia proposat el
nostre mentor. Avui, uns dies
després d’ haver retornat,
encara les experiències que
ens despertaren les vistes
marines, les precipitacions
dels marjals, les estretes
carreteres, els barrancs i
precipicis, juntament amb
les petites poblacions de la
petita península de Sorrento
ens mantenen confusos. Tot
segueix com una nebulosa d’
emocions senzilles, però
embrollat com un esbarzer
en el sentits. Entràrem per
Pompei, crec,

Castellammare di
Stabia seguint la costa
fins a Sorrento.
Davant Sorrento, l’illa
de Capri ens ofrerí un
decorat de marina i
muntanya per les
fotos. Fent la volta per
l’extrem de la penín-
sula, entràrem a
Positano, on diàarem,

i després Amalfi. Tard ja,
cobert el paisatge per les
darreres ombres transpa-
rents de la tarda, vàrem
voler visitar Ravello; però la
nit ens impedí contemplar-
lo. Des d’ aquí, ens dirigírem
a l’autopista i tornàrem a
Nàpols per l’interior. 

El nostre mentor i guia,
però sobre tot mentor, fou
Bartomeu Pastor, del depar-
tament de geografia i histò-
ria. Record les indicacions
que ens va fer i que ens des-
pertà a la història, a la geo-
grafia, l’economia, l’agricul-
tura i a la religió. La influèn-
cia àrab en la cultura del sud
italià, la fragmentació d’
Itàlia durant tants segles,
Amalfi, la primera república
de l’ època medieval i la
comparació de l’ agricultura
de marjals balear amb la d’
aquella petita península d’
Amalfi. Això sobretot centrà
l’atenció a un espai tan
reduït geogràficament que
tenc la impresió d’ haver-me Bernat Martí

Actes del 25 è aniversari
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25oblidat de tota l’altra part
de la nació italiana. 

Dinàrem, s’ ha d’afegir a
les sensacions que experi-
mentàvem amb abandona-
ment, en un restaurant amb
vistes a les escarpes de les
costes amalfitaneses, al
Mediterrani i a les illes napo-
litanes. Un cel cobert, un
fred gelat,  intens, ens
recollien darrere els
vidres de la porta i les
finestres.   Tornàrem
tard a Nàpols, però hi
va haver un grup  que
encara aprofità unes
hores per a recórrer el
carrer Toledo, des de
la universitat al palau
reial. Altres volguerem
descansar una mica
per a estar disposats per
al dia següent. 

Dilluns, el següent dia,
ens dirigírem a Pompeia. És
extraordinari l’esdeveni-
ment de Pompeia. Quasi dos
mil metres de la muntanya,
per l’erupció del volcà, de
les seves entranyes, saltà
pels aires, i en caure, aixecà
un nou puig al costat, la
commoció geològica enterrà
la ciutat i els penyals allun-
yaren del port pompeià prop
de 700 metres el mar. Dintre
quedaren les restes per a
contemplació admirable de
la vida quotidiana de l’ anti-
ga Roma, aquella que perviu
en tavernes, implúviums,
atris, forns de pa, temples,
carrers, voreres, frescos,
estàtues, bordesls, gimna-
sos, banys, fonts ... com si
només fes uns anys que els
seus propietaris els hagues-
sin abandonat.

Després de dinar a prop de
la ciutat desapareguda, visi-
tàrem el Museu Arqueològic
Nacional de Nàpols.

Aquí, començàrem a obte-
nir notícies dels llocs a on
Cristòfol Vilella - l’insigne
pintor mallorquí - tingué en
compte en el seu Viaje que

realitzà a Gagliari, Malta,
Nàpols, Capua i Caserta
entre els darrers mesos de
1776 i febrer de 1777.  Va
estar Vilella al museu de la
vila reial de Pontici, la pri-
mera ubicació del museu,
que anomena Herculano i
Pompeano. El museu recollí
llavors diverses col·leccions i
fou traslladat a Nàpols. Les
experiències dels museus
han de ser poques i breus, si
no és així poden atabalar els
records dels visitants; no
tothom és capaç de mante-
nir clars i distints els efec-
tes. Ho dic perquè si algú li
pareix insuficient el temps
que vàrem romandre allí, a
altres el tingueren per
sobrat. Tots segurament
sabérem complementar-los
sense oblidar la visita a
Pompeia.

El retorn a l’hotel el férem
a peu des del museu, per la
via dels Tribunals. Ens aturà-
rem a Sant Pau el Major a on
està enterrat sant Gaietà.

El darrer dia, visitàrem el
Castell Nou seguint les pas-
ses d’altre insigne mallorquí,
Guillem Sagrera, del qual

l’institut porta el nom.
Prop del castell hi ha
Santa Maria la Nova, el
teatre de Sant Carles,
el palau reial, i dintre,
el teatrino, un dels
quatre que conegué
Vilella. Aquest era un
marc mallorquí.
Ofereix el castell una
panoràmica recomana-
ble del port; però el
fred gelat d’aquells

dies no permeteren gau-
dir-ne gaire.
A mig dematí sotírem de

Nàpols cap a l’aeroport romà
de Fiumicino. Ens aturàrem
a Caserta, la ciutat que
Carles III va elegir per a
construir el nou palau reial,
un palau a imitació del de
Versalles, com el de tantes
altres ciutats cortesanes;
l’entrada, sobretot me va
parèixer excepcional.

De camí cap a Roma,
vérem destacada la silueta
de Montecasino davall de les
millors dàdives meteorològi-
ques del viatge. És vera que
el viatge fou breu. La cordia-
litat dels components, 
l’organizació del nostre
mentor i el cúmul d’expe-
riències estètiques i cultu-
rals, juntament amb l’ocasió
que ens havia reunit, el
feren memorable.

❉



13

25è Aniversari

❖

12

25è Aniversari

CELEBRANT 25 ANYS
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Després de 25 anys d’existència,

el Guillem Sagrera s’enorgulleix
de la seva bona tasca educativa
que quedà ben palesa amb les
múltiples mostres d’agraïment
que els antics alumnes expressa-
ren verbalment i per escrit al lli-
bre de l’aniversari la nit de l’ac-
te inaugural de la celebració del
25è aniversari. Aquesta nit gaudírem d’un
magnífic concert de la Coral de Mestres
Cantaires i la Coral de Marratxí; aquest fou
precedit d’una interessant conferència a
càrrec de Catalina Cantarellas.
L’esdeveniment cultural es va arrodonir amb
una mostra gastronòmica d’altíssim nivell
aportada per la majoria de membres de l’ac-
tual claustre convidant a tots els assistents.

Dins el marc del 25è aniversari també s’han
organitzat visites de l’alumnat a obres de
Guillem Sagrera com ara la Llonja de Palma,
un viatge cultural del professorat a Nàpols,
ciutat on el nostre arquitecte visqué i treba-
llà. També s’han comercialitzat samarretes
commemoratives amb el logotip del centre.
Posteriorment, es va fer una foto de grup amb
tots els usuaris d’aquestes samarretes: alum-
nes, personal no docent, professorat, ex-
membres del centre, etc. A principis de Maig
es va iniciar una roda de video enregistra-
ments d’entrevistes de contingut retrospectiu
al professorat de la casa.

Altres activitats que estan a punt de veure la
llum són:

Actuació Teatral del grup Xicarandana.
Actuació Musical.
L’optativa de teatre vos dona els molts
d’anys.
Edició d’un llibre sobre Xicarandana.
Presentació del llibre de Bernat Martí.
“L’educació adolescent. 25 anys al Guillem
Sagrera.”
“Guateque”

I finalment, no us perdeu la subhasta d’obres
d’art i altres articles donats per professors-
artistes i amics del centre per a la financiació
d’aquestes activitats.
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Després de la pro-
posta per participar en
aquest número extraordi-
nari de la revista del nos-
tre centre vaig pensar en
el suggeriment de tenir
una recordança d’aquells
que ja no hi són entre
nosaltres, em referesc a
en Raul Castro, en Gabriel
Fiol, en Gabriel
Maldonado i en Guillem
Simó.

En Raul Castro va
morir el setembre de
1989, era professor de
Física i Química, gallec i
gentil, alt, morè i guapo,
a més a més un bon pro-
fessional. Sempre duia
una bata blanca que li
feien falta botons i a les
guàrdies de les 17’30 a les
18’30 ( en aquell temps
les guàrdies no eren assis-
tides) no me’n record
d’on treia el fil i l’agulla
però sí que li cosia els
botons.

En Gabriel Fiol que
va morir el dia 16 de juliol
de 1990 era un bon mate-
màtic, baix, prim, visce-
ral, d’un geni molt curt i
molt feiner. Tenia mane-
tes i quan a casa meva
s’espanyava alguna cosa

Els qui Va ser el meu primer i,  almenys fins ara, únic destí
professional . Un número a una llista d´un BOE de l´any 79 :
I.B. núm. 4 de Palma. Era un centre nou que encara no tenia
nom. Vàrem començar plegats: ell, la seva vida; jo, una de
nova. De fet l´institut havia nascut un any abans amb un parell
de cursos que es feien a unes aules prestades per l´Eugeni
López. Jo també havia començat un any abans fent les pràcti-
ques  a l´ institut  Padre Isla de Lleó , la meva ciutat natal.

Record el primer claustre a una sala de l´Eugeni López
a la fi del mes de setembre. A la sortida, el vàrem anar a
conèixer. Les amples canonades grogues que creuaven de part
a part els passadissos per davall els sostres  varen cridar la
meva atenció
quan vaig
entrar. També
les escales:
tres vies dife-
rents d´accés
al primer pis,
amb les quals
el meu escàs
sentit d´orien-
tació hauria de
lluitar durant bastant de temps després.

Érem al camp. Els ametlers ens voltaven i el so dels
picarols de les ovelles que pasturaven defora ens acompanya-
va habitualment durant les classes. “Tenen permís” ens va
explicar el director.

També em record molt bé d´aquells esplais al bar
Centro. Ara em deman com era possible que tinguéssim temps
per agafar el cotxe, anar fins allà i berenar, riure i xerrar una
bona estona.

El Sr. Maldonado  era pertot: a l´entrada, a la conser-
geria, al pati, pujat a una escala arreglant cables o canviant
bombetes . Una vegada fins i tot ens va arreglar el radiocas-
sette del departament.

Els companys... en Raúl, en Pascual, na Joana, na
Francisca, na Cruz, na Tere, en Javier, en  Miquel...   Supòs que
la meva mirada cap a un passat tan llunyà i tan pròxim al
mateix temps, tenyeix  la meva memòria de nostàlgia i enyo-
rança, però el cert és que tots ells juntament amb els nostres
primers, i que ara qualificaria de magnífics  alumnes, seran per
sempre dins els meus records d´aquell primer any al Guillem
Sagrera.

Carmen Prieto Alonso

El meu primer
any a l’institut

ja no hi són
ell venia i m’ho adoba-
va. Un dia s’havia
espanyat una aixeta del
lavabo i tot dos dintre
aquell espai menut
vàrem acabar menjant
daus de formatge amb
un bon vi mallorquí de
fora vila.

En Gabriel
Maldonado era el con-
serge d’aquest centre i
el més veterà, començà
a fer feina al col·legi
públic de la Plaça dels
patins quan encara el
nostre institut s’estava
construint. Sabia tots
els horaris dels profes-
sors, on ens havien de
trobar, si érem al centre
o no i sempre et sabia
donar una informació.
Un primer dia de curs
estant de guàrdia vaig
veure anotat al full
d’incidències el nom de
C. Pérez i ell tot d’una
em va saber dir qui era,
on estava dintre l’insti-
tut i me’l va presentar.

En Guillem Simó
va morir el setembre de
2004, era professor de
Llengua catalana. En
aquests moments no us
puc contar res d’ell per-
què tenc la ferida massa
oberta i em posaria a
plorar.

Antònia Vadell

❁

❂
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El meu Guillem Sagrera

Margalida Palou

P

I  J O  Q U È  P U C  D I R . . . ?

I jo que m’he fet gran dins aquestes
parets, com puc parlar de tu?
Em costa d’expressar emocions, sentiments, ale-
gries, decepcions, esforços, satisfaccions,... vis-
cuts/viscudes colze amb colze durant vint-i-cinc
anys.
Si fins i tot conec la terra que tens sota els peus:
vivia en aquest barri des de l’any 1975. Aquest
solar que t’aguanta era un camp d’ametllers i
garrofers per on abellia passejar els dies assole-
llats de l’hivern o anar-hi a cercar caragols des-
prés de la pluja.
Aleshores hi havia tres
instituts a Palma: el
Ramon Llull, el Joan
Alcover i l’Antoni

Maura.
Un bon dia a l’empa-

ra dels “Pactos de la
Moncloa” es va conce-
dir un nou institut als

mallorquins,
l’I. B.
Número 4

b a r r i o
Levante”

. La

m e v a
sorpre-
sa fou
gran quan
a q u e s t
nou insti-
t u t
fores
tu i
cobra-
res cos
ju s ta -
ment a
S o n

Cotoner.
Et vaig veure créixer pas a pas mentre jo treba-
llava a l’Institut Mossèn Alcover de Manacor i sos-
pirava una plaça a Ciutat per estalviar-me tanta
carretera.
Els meus desitjos es feren realitat, m’obrires les
teves portes tot just quan feia un mes que m’ha-
via canviat de casa.
Estava embarassada del meu segon fill que va
néixer el febrer del 80. Teniu la mateixa edat. 
Al claustre, la majoria de professors teníem
entre 25 i 35 anys. Compartíem, a més de la pro-
fessió, situacions semblants a la nostra vida per-
sonal. De fet aquell curs també tingueren fills na
Linita, la meva companya de departament, i
n’Elisa Martorell de Física i Química, n’Alfons
Sard de Dibuix i en Ramón Sánchez Ramón de
Filosofia que ja fa temps canviaren de centre.
En tornar a la feina, després del permís de
maternitat, un horabaixa, acaba-

da la tasca, cele-

bràrem junts els naixements
dels nostres fills. Deuria ser

una de les primeres celebra-
cions de la teva vida. Record que, entre

altres coses, comprarem ingredients al
supermercat SUPACO del carrer Martí Mora
que ja no existeix i que preparàrem una

quantitat exagerada de sangria. Ningú no es
va engatar però a Gabriel Maldonado, que
vivia a la casa del conserges,  li’n deixàrem
un bon ribell.

L’edat de les persones comporta
un creixement diferent de l’e-

dat dels insti-
tuts. Potser al
principi s’as-

✤
❉

er a mi el Guillem Sagrera forma part
de la meva família i, encara que tengui moltes
de mancances és casa meva i me l’estim. Hi
he fet feina durant quinze anys, des del
setembre del 88 fins
ara. Durant el curs
1999-2000 vaig
deixar les aules
per treballar a la
Conselleria, a la
direcció general
de política lingüís-
tica. Allà, enmig
de tants de papers
i burocràcia, vaig
acabar de confir-
mar que el meu
lloc era a l’institut,
així que quan va acabar el curs me’n vaig tor-
nar a ca meva: c/ de Salvador Dalí núm. 5

Abans d’arribar al Guillem Sagrera
havia passat només un curs a cadascun dels
tres centres anteriors: Politècnic, Sa Blanca
Dona d’Eivissa i Maria Antònia Salvà de
Llucmajor. A Llucmajor, el meu poble adoptiu,
hi vaig fer les pràctiques i hi vaig conèixer un
professor que té el mateix llinatge que jo, en
Miquel Palou. Aquest sempre em donava bons
consells. Un dia que estava molt apurada per-
què no acabava mai de corregir les redaccions
dels meus 240 alumnes: sí, tenia sis grups de
quaranta alumnes cadascun, no sé com podia
manejar tant de personal, supòs que era grà-
cies a la joventut i a la inconsciència.  Doncs,
en Miquel em va dir que només havia de reco-
llir cinc redaccions de cada grup i que no pas-
sava res. Aquest consell em va servir de molt

i a poc a poc he après que no cal passar-se
quatre hores diàries corregint per controlar
els alumnes. Quan va arribar l’hora del con-
curs de trasllats en Miquel em va dir: el

Guillem Sagrera és el
millor centre de
Palma, jo no ho
dubtaria. I aquí
em teniu.
Em vaig casar i
com que havíem
de cercar casa a
Palma la comprà-
rem devora l’insti-
tut, amb cinc
minuts a peu ja hi
som.

Treballant al centre
he tengut els meus dos fills i he fet tot el que
he pogut perquè la llengua catalana formi part
de l’entorn afectiu dels alumnes.

Duc els mateixos anys amb el meu
home que a l’institut i, per ara, no em pens
separar de cap dels dos.

És veritat que els anys l’han anat dete-
riorant i que li fa falta una bona neteja en tots
els sentits. Ja no som aquells professors que
feien classe a alumnes seleccionats per anar a
la universitat. Ara tenim de tot, des dels
dotze als setze anys, i hem hagut d’aprendre
que el món que teníem dins les aules no era
real i que la societat és molt més complexa.
Malgrat tot estic convençuda que en Miquel
Palou em va donar un bon consell : el meu lloc
era aquí.

25è Aniversari
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semblen: tots dos van descobrint de mica en
mica com serà la seva vida. Els instituts però heu
d’espavilar de pressa, heu de donar cabuda,
ensenyament, resposta, satisfacció... a molta
gent diferent, amb diferents interessos, dife-
rents idees, diferents intencions. Sou
com vaixells en zona de corrents i
ventades. Us cal un rumb ferm
i una tripulació molt ben
avinguda per anar enda-
vant.
Fa uns anys, en el
transcurs d’un curset
d’Informàtica, el Dr.
Miró ens va explicar
que la professió més
semblant a la de pro-
fessor és la de torero.
És clar que ens va sor-
prendre però l’enten-
guérem molt bé:
Primera semblança: el tore-
ro cada temporada té un any
més mentre que el bou sempre li
amollen de la mateixa edat.
Segona semblança: per més que el
torero sigui bo, es perfili i es com-
pongui, si el bou no envesteix, la
feina no surt lluïda.
Tercera semblança: en començar la
cursa el capot, la muleta, el vestit,
tot és nou flamant. En el transcurs
de la feina tot va quedant polsós,
brut i, a vegades, estripat.
Ara veig que aquesta semblança també t’escau:
cada any tens un any més però has de rebre una
nova fornada d’alumnes sempre de la mateixa
edat. T’ofereixes, et presentes, et dónes amb
tota la teva generositat però si l’administració,
els alumnes, els pares, els professors, el personal
no docent,... , cada un a la seva manera no hi
posen “l’envestida” dels mitjans, de l’esforç, de
la il·lusió, de la dedicació,..., la feina no surt
lluïda.
En començar tot és nou i net, tot està per fer i
tot és possible. Sens dubte començares amb
força, gràcies a l’esforç de molts, especialment
de la directiva que et va rebre ben nuu, record
que els primers mesos no tenies ni telèfon, i, de
mica en mica quedares vestit i amb un estil i un
esperit que deixaren ben amunt el teu nom: I B
Guillem Sagrera. Curs rere curs eren nombroses

les sol·licituds que no podies atendre; els nostres
alumnes presentats a Selectivitat aprovaven
tots, els professors de pas se’n duien un record
ben grat....
Fores pioner en la normalització lingüística, en

tenir un grup de teatre,...
Feres bons papers en concursos

com Banc de Dades i El País
a l’Escola.

Un grup d’alumnes de
segon de BUP realit-
zaren un projecte a
La Trapa premiat
per diverses insti-
tucions.
Foren anys de
creixement, d’or-
gull, de satisfac-

cions.
En esdevenir IES has

començat a mostrar
cansament: les estructu-

res fallen, l’administració
no n’ha tingut prou cura, els

professors ens hem fet grans, els
alumnes tenen un perfil molt dife-
rent, els pares no responen com
voldríem, tots ens hem acomodat
una mica massa. Necessites una
posada a punt. Així que, per al teu
vint-i-cinquè aniversari voldria
regalar-te l’empenta del comença-
ment, una bona renovació d’es-
tructures, un fort compromís de

tots els qui treballam amb tu de posar-hi tota la
nostra dedicació: des de mantenir-te net fins a
impartir-hi classes d’alt nivell. Voldria donar-te
una personalitat que despertàs en els alumnes
ganes de millorar com a persones i de créixer cul-
turalment i intel·lectual. Voldria alliberar-te d’e-
nemics com la manca de recursos, la mala edu-
cació, el vandalisme, la deshonestedat, la irres-
ponsabilitat, el desencís,... i, si això no és possi-
ble, donar-te eines per defensar-te’n amb con-
tundència.
Voldria, en resum, assistir al teu cinquantè ani-
versari, jubilada i arrugada, però orgullosa d’ha-
ver compartit quasi tota la meva vida professio-
nal amb tu i d’haver-te pogut confiar els meus
néts, si els tinc, tal com et vaig confiar els meus
fills.

Maria Magraner

25è Aniversari

Paco Balderas, autor dibuix
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Teresa Velasco,
Maite i Mar Tellols. 

TRES DONES I EL GUILLEM SAGRERA

✤
❉

Som tres persones
que hem tingut relació
amb el Guillem Sagrera
de diferent manera. 
Jo, na Teresa Velasco
Adell vaig arribar a l´ins-
titut ara fa 25 anys, amb
molta il·lusió per fer allò
que m´agradava, l´ensenya-
ment, no només d´història,
geografia, art,..... sinó per
damunt de tot, per ensen-
yar a ser bones persones.
Després d´aquest temps
penso que de qualque cosa
he servit i m´agradaria
seguir mantenint la
il·lusió amb la qual vaig
començar  i transmetre-
la, a pesar de les circums-
tàncies a vegades adver-
ses, als meus alumnes,
als meus companys i als
meus fills.
Jo, na Maite Tellols
Velasco, vaig arribar a
l´institut ara fa 13 anys ,
amb molta il·lusió per
conèixer nova gent .
Així va ser, de fet, entre
els meus millors amics
estan alguns companys
d´aquella època; però
no nomès vaig trobar
amics entre els alum-
nes sinó també entre
els professors que moltes
vegades han estat i son un
suport molt gran a la meva
vida. Després dels quatre anys
a l´institut, els sis a la univer-

sitat
i alguns més pel món, encara
penso sovint en el temps pas-
sat al Guillem Sagrera, sem-
pre amb un gran somriure.
Jo, na Mar Tellols Velasco,

vaig arribar a l´institut
ara fa 2 anys, amb
molta il·lusió per des-
cobrir un nou
ambient. Sóc a punt
d´acabar el batxille-

rat, i ara que me’n
vaig, sento una mica de

tristesa, perque crec que
enyoraré moltes coses del

Guillem Sagrera.
Han estat dos anys
molt intensos, he
conegut  molta
gent, he après mol-
tes coses, algunes
d´elles m´han servit
per decidir el que
faré al futur i també
he fet amics, que
espero conservar
sempre, així com
conservaré un bon
record del Guillem
Sagrera.

Mai fins aquest 25è
aniversari, ens haví-
em parat a pensar,
que no només som
mare i filles i com-
partim la  mateixa
llar sinó que hem
compartit l´institut
i això sempre signi-
ficarà molt per a

les tres. Feliç Aniversari
Guillem Sagrera!!

❇-Doncs... fa vint-i-cinc
anys, somiava truites...  i
escoltava el silenci dins un
apartament de vint metres
quadrats llogats a un edifici
ruïnós de Porto Pi, sense llum
ni porta que en tanqués l’en-
trada del carrer, entrada que
es convertia, tots els divendres
i els dissabtes, en el refugi
velat de gateres nocturnes i
amors lamentables de parelles
furtives. Aquella estança era al
primer primera i, en aquelles
nits de gresca, no s’hi podia
dormir. Quants cops vaig espe-
rar les primeres llums del dia
hipnotitzat en un banc de vora
el mar! Però aquest era el preu
de la meva aventura.

Els dies feiners hi havia
un silenci fèrtil, que omplia
amb músiques llangoroses i
somnis de projectes.
M’agradava aquell silenci. Era
el recés aconseguit amb afany,
la primera fita, com aquell qui
diu, d’un trajecte que partia
d’una indigència que aleshores
creia compartir solidàriament
amb tants d’altres. La indigèn-
cia de qui se’n va als disset
anys en un vaixell, amb una
bossa d’anar a fer esport  amb
una muda i diners estalviats
per viure quatre o cinc mesos i,
després... ja ho veurem.

M’havia arrossegat dos
anys per pisos d’estudiant i
pensions dubtoses, poblats de

gent de qui
em separa-
ven moltes
més coses
que no m’hi
unien, i, a la
fi, aquella
cambra d’un
antic hostalet abandonat, que
vaig anar convertint en el meu
palau d’hivern, on a poc a poc
vaig donar cos als somnis i d’on
vaig sortir talment una arna
que acabés de desplegar les
ales. 

Fa vint-i-cinc anys, des-
prés de tancar l’accés i de por-
tar la llum a aquella casa, vaig
acabar Magisteri i, amb el títol
flamant davall el braç... em
vaig llogar per treballar al
camp a una possessió d’un
poble de Mallorca. 
Va ser dur tot allò. Ja ho crec
que ho va ser! Però és la pedre-
ra dels records de qui no ha tin-
gut la desgràcia de viure una
guerra ni la sort de poder
delectar els amics amb el relat
de cap viatge extraordinari. De
tant en tant, en els moments
crucials, em revé el somni
d’entrar a aquella casa a bus-
car, entre les seves parets, no
sé quines coses que m’hi devia
oblidar en tancar-ne la porta
per darrera vegada.
Aleshores em vaig matricular al
curs pont dels estudis que real-
ment m’agradaven. 

Aquell curs, per a mi, va durar
dos anys. No és que fos difícil
–que no ho era- però havia de
combinar l’estudi amb la sub-
sistència i, sense adonar-me’n,
aquesta gairebé acabà traient-
me de la facultat. Les fites no
sempre són al final d’un camí
dret. De vegades ens cal anar
per corriols en espiral i el meu
trajecte va ser d’aquests.
Als vint-i-quatre anys vaig sor-
tir de l’embut amb la il·lusió
d’anar a treballar al meu insti-
tut de tota la vida. Això hauria
estat possible: era al capda-
munt de la llista d’interins de
la meva promoció. Però no.
Vaig anar a parar a un institut
de formació professional de
l’antic Ministerio de Trabajo i
allò no em va fer gens de grà-
cia. A més a més, vaig estar
quatre o cinc mesos sense
cobrar. Jo, que havia rebutjat
en aquell moment alguna ofer-
ta molt més engrescadora per
raons de diners, vaig cobrar
aquells primers mesos de pro-
fessió al cap de dos anys.
El primer curs en vaig viure de
tots colors, situacions realment
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vint-i-cinc

anys?
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N’Encarna, vint anys a l’institut
Guillem Sagrera
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surrealistes, com el fet de fer classe de català a
alumnes tots catalanoparlants a qui havien fet
comprar de llibre de text un conegut manual en
castellà de mallorquí per a hispanòfons. A final
de curs, aquells alumnes que no arribaren a
acceptar les classes de i en català a l’assignatu-
ra de “Lengua vernácula”, com se’n deia alesho-

res, organitzaren una
cremada de llibres i

altres materials de
la matèria i, com
que no en tingue-
ren prou, crema-
ren també els lli-
bres de
Matemàtiques per-

què el professor,
gran profes-

sional de
qui vaig
aprendre
molt, es

va atrevir a fer-los l’assignatura en la llengua
materna de tots ells. I d’això tampoc no fa tant:
vint anys justs.
També hi vaig conèixer gent molt bona, el millor
director que he conegut fins ara, un professor
de calçat que premiava els seus alumnes amb
canaris, coloms o diamants, ocells dels quals era
un criador expert i que donaven un aire d’obra-

dor antic a la seva aula plena d’il·lusionats
futurs sabaters de banqueta, alumnes amb ros-
tres i noms que encara suren per damunt aques-
ta mar d’identitats etèries que any rere any
omplen les pàgines dels meus quaderns de
notes, com els de tots els qui ens dediquem a
aquesta contradictòria professió... i els inobli-
dables tocs de fabiol que en aquestes dates de
tant en tant ens estremien els cossos de tots en
anunciar-nos la festa que ja es preparava, “la
festa més festa de totes les festes que hi ha al
món”, Sant Joan.
Hi vaig passar tres anys i un dolor intens a tall
de cor va ser el que vaig sentir quan vaig saber
que el curs següent no tindria feina en aquell
centre perquè havia de finir dissolt en l’altre
institut de formació professional de la localitat.
Allà vaig conèixer en Tomeu Pastor, catedràtic
d’història nou de trinca destinat a l’institut
Josep Maria Quadrado. Amb ell i devers una dot-
zena més de mestres i professors vaig compartir
taula a l’hora de dinar a l’escola pública Mare
de Déu del Toro aquell primer any de feina.
Després em tocà venir a Mallorca. Vaig fer cinc
cursos a l’institut de formació professional de
Santa Ponça, vaig fer el servei militar amb vint-
i-vuit anys i, finalment, vaig venir a parar al
Guillem Sagrera, d’on, si no hi ha res de nou, no
faig comptes moure’m.

En aquest estimat institut varen
transcórrer tres dels meus pri-
mers anys com a professor.
Foren aquests, anys de proves,
de projectes, de col·labora-
cions. Anys, cada un d’ells, d’a-
prenentatge serè. Per tant, de
qualque manera, jo també em
consider antic alumne del cen-
tre. Aquí es forniren records
extraordinaris a tots els nivells.
Records dels companys de
departament, de la directiva i
de claustre que em facilitaren
la feina i que em tractaren des
del primer moment com un
més. A molts de voltros (Enric,
Maria, Miquel, Margalida,
Guerau, Carme, Albert, Xisco,
Joan, Marga, Xisca, Joan Carles

...) vos tenc presents sovint
com a referents ja inesborra-
bles. Però la meva relació amb
l’alumnat fou també un regal.
La Trapa i el Comte Arnau
dotaren aquells anys de
docència primerenca d’una
dimensió humana exquisida,
d’un cercar alguna cosa més
que el rendiment acadèmic.
Estic convençut que la llavor
que sembràreu en mi i que
heu seguit escampant al llarg
d’aquest quart de segle, fa les
persones més bones i els
sementers més blaus. 

Sa Cabaneta, 
25 de maig de 2005

Josep Lluís Pol i Llompart

Què li regala-
ria jo a l’ins-
titut?
Un bon sac de
v a l o r s
humans, fets
realitat dia a
dia, per repar-

tir entre l’alumnat i el profes-
sorat, com per exemple:
esforç, entusiasme, educació,
responsabilitat, entrega i/o
implicació, honradesa, cohe-

rència...

Un bon record: el viatge d’en-
guany a Nàpols amb professors
ha estat una de les experièn-
cies més agradoses i dignes de
repetir.

Una experiència: com expe-
riències viscudes més intensa-
ment dins l’institut destacaria
els moments de comunicació
dels problemes personals,

familiars, amorosos dels alum-
nes. El fet de poder compartir-
los amb ells quan s’han volgut
obrir o han demanat consell, a
vegades tan sols, consol.

Què feia fa vint-i-cinc anys?:
havia acabat la tesina i els cur-
sos de doctorat, començava a
preparar oposicions d’institut
amb una bona dosi d’il·lusió i
promeses de futur.

UNA MICA DE TOT

Asunción Cardero

Guerau Olives
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Servar tot allò que em regalàreu

N’Encarna ha
regentat durant vint anys el
bar i ha servit begudes i bere-
nars a tota la comunitat edu-
cativa del nostre centre. És
una persona que s’ha fet esti-
mar pel seu bon tracte i dis-
creció.

La història del nostre
institut va lligada a
ella que ens ha cuidat
a tots, sempre atenta,
na Margalida vol el
tallat amb sacarina,
na Maria sense res, ja

vénen les de secreta-
ria: el mateix de sempre...

Ens coneix a tots i, des de
darrere la barra, ens ha vists
feliços, indignats, estressats,
ha coneguts els alumnes d’a-
bans, els d’ara i tots hem

rebut la mateixa entrega.

Recordarem sempre els bere-
nars de final de curs, el seu
gaspatxo, les celebracions de
naixements, noces, oposi-
cions; la imprudència de
venir a treballar amb una
pneumònia, per no deixar-nos
desemparats.

Gràcies Encarna, gràcies José
Antonio i gràcies Pili. La vos-
tra feina ens ha deixat un
record entranyable.
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Som na Maria i precisament enguany fa
deu anys que vaig acabar l’institut.  Fa

deu anys que ja no assistesc a classe a
aquest gran centre que és el Guillem
Sagrera.  Aquí hi vaig fer bons amics, hi
vaig realitzar les activitats més diverses
que us pugueu imaginar i hi vaig aprendre
moltísssim, no sense fer també un esforç
d’estudi i de feina personal.  Tot això ha
posat uns bons fonaments perquè ara sigui
la persona que som.
Sense allargar-me gaire us contaré unes
quantes de les activitats que vaig fer
mentre estudiava al Guillem Sagrera:
Ja durant el primer curs i durant el segon
i el tercer, la meva professora de català
em va proposar, juntament amb altres
companys, de participar a un concurs de
treballs que es deia “el país a l’escola”,
havíem de confeccionar un treball sobre
un tema determinat, diferent cada any i
després participàvem d’unes jornades
durant un cap de setmana a Catalunya on
podíem gaudir de conferències de perso-
natges diversos, fer tallers i activitats,
anar al teatre, i fer molta molta festa.
Durant aquestes jornades es feia l’entre-
ga de premis del concurs de treballs i els
guanyadors teníem l’oportunitat d’expli-
car la nostra feina a tothom i dir la nostra
del que volguéssim.  I parl en primera per-
sona perquè, sense ànim de tirar-me flo-
retes, els tres anys que hi participàrem
guanyàrem, el primer any quedàrem
segons, però els altres dos quedàrem pri-
mers.  Això, i encara que no em cregueu
és ben cert, ens va donar un gran prestigi
arreu dels Països Catalans, dir que eres
del Guillem Sagrera ja significava alguna
cosa.  Realment fou una experiència única
i inoblidable.
Una altra experiència inoblidable del tot,
i de la qual van sorgir les meves millors
amistats de l’institut que encara conserv,
fou la participació al projecte de “La
Trapa, reactivació d’un espai natural”.
Aquesta experiència va tenir lloc durant
el segon curs.  A finals del primer curs ens
demanaren quines persones estaríem dis-
posades a participar d’una experiència de

feina a la natura, al fantàstic paratge

de la Trapa.  Amb tots els qui hi acce-
dírem feren un grup, érem una classe
completa, el segon de La Trapa.  Què
férem, pràcticament de tot.  Durant el
curs duguérem a terme una dotzeneta de
sortides a La Trapa, allà poguérem estu-
diar les canalitzacions d’aigua dels mon-
jos trapencs, la flora i la fauna que hi
havia, les construccions, el desnivell, fins
i tot ens atrevírem a fer un tancat i sem-
brar-hi blat.  Reconstruírem marges,
férem fotos des de tots els angles, apren-
guérem com funcionava un molí de
sang,... aquesta fantàstica experiència va
calar molt endins de tots els que hi parti-
cipàrem i encara la recordam quan ens
veim.
En voleu més? 
Doncs venga, el programa Banc de Dades,
va començar com un programa de ràdio i
va acabar com un programa de televisió,
era un concurs entre diversos instituts,
cada setmana s’enfrontaven, de forma
pacífica, dos instituts de Mallorca.
Havíem de contestar preguntes d’actuali-
tat i de cultureta general, segons el nom-
bre d’encerts feien una classificació, els
premis oscil·laven des d’un disc fins a un
viatge, o la participació de les jornades
del País a l’Escola, o entrades per a con-
certs, etc, vos promet que sobretot el
concurs per ràdio era autènticament
divertit, una gran experiència.
Què més vos puc contar, doncs que tenc
molt bon record del meu pas per l’insti-
tut, que vaig poder compaginar molt bé
l’estudi amb diversions molt diverses, que
hi vaig fer grans amistats, que vaig poder
gaudir de les explicacions de molt bons
professors. 
Que sovint faig servir moltes de les coses
que em varen ensenyar a la meva feina de
professora de matemàtiques a l’institut
Sa Colomina d’Eivissa.
Vos anim a tots plegats a participar el més
activament possible de la vida de l’insti-
tut i a forjar-vos un bon futur a partir d’a-
quí, teniu molta sort d’estar-hi estudiant.

Maria Triay Magraner

25 anys. Més dels que tenc (que ja són molts).
Tota una carrera (d’obstacles, sens dubte), l’a-
daptació constant a la insuficiència de recursos
i a les necessitats educatives d’una societat
canviant, d’incertesa de reformes (que alhora
reformen les reformes de política educativa) i
d’acolliment de nouvinguts. Enhorabona! I grà-
cies!

Gràcies per fer-me partícep dels darrers 6
cursos (2 d’ells intentant participar activament
com a exalumne del centre; i els 4 primers com-
partint experiències a aquest espai: el meu ins-
titut.

El del camí cap a la vida adulta, el que s’en-
yora des de la UIB, el que a vegades em sorprèn
entre els somnis, el que no es pot resumir en
fotos i records, plasmats en les agendes esco-
lars que de tant en tant revís amb curiositat i
nostàlgia. 

L’objectiu era aprendre a aprendre, a viure i
a conviure; i convertir els professors en amics i
els amics en professors. Un bon actor és sempre
un bon observador. I, mitjançant l’observació
(de models a imitar i a refutar), vaig aprendre
molt més que amb els materials didàctics.  Una
,menció especial com a models als dos Bernats
(Castell per la seva eufòria i diàleg pedagògic
continu; i Bernat Martí, per la passió amb què
sent la literatura i el fet de compaginar la fe i
l’esforç).

I a tots els qui encara romanen allà i m’agra-
da visitar de tant en tant: Patricia Perelló (amb
els records dels primers assajos d’un festival
musical que va quedar enlaire), Margalida Palou
(amb la vocació periodística que em fa escriure
encara a aquesta revista i per fer-me viatjar
més enllà de la semàntica a Estimada Marta),
Magdalena Grau (per l’optimisme de què fa
bandera i ésser, a pesar de no semblar-ho, una
de les dones més divertides que he conegut
mai)...I altres que no hi són perquè han marxat

del centre: Encarna (del bar), Lònia (de
Mates), Enric Carrió (amb una gestió impe-

cable)... I als qui no hi són per altres raons:
Guillem Simó (descansi en pau) i Aina Rosselló

(amb preocupació per la seva salut i l’es-

25 anys del meu institutTres experiències inoblidables
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perança de tornar a conversar
sobre menjar, música i litera-
tura sud-americanes). ..I no
menys especialment a la
resta. 

A vegades em delita la pos-
sibilitat de pitjar el REWIND i

tornar enrere al temple de la
iniciació: i gaudir del primer cigarret al
pati, d’enamorar-me per primer pic, i per
segon; les primeres línies per traçar més
tard el dibuix de l’autèntica amistat; les
primeres festes, i de tornar a fer teatre
per primera vegada.

Gràcies al tàndem Lacomba-Llinàs, per
convertir el Xicarandana, en un referent
de la pedagogia teatral escolar que trans-
cendeix d’aquesta. Gràcies també, Pau i
Magdalena Collinge. I Xesca, per acollir
un projecte en vies d’extinció i posar-hi
l’ànima en ell (massa i tot!).

Xicarandana. El taller grup, lligat a la
Sala d’Actes del centre,(on he viscut amb
més intensitat aquests anys), no sols pels

exàmens preselectivitat, sinó per

entrar-hi per primer pic, com a aspi-
rant a actor, i gaudir dels aplaudiments
com a Daos, Jonathan, Montsenyor Badia,
Patty Diphusa... i estrenar-me com a
director, l’endemà de la massacre de
l’11-M, i sortir el darrer pic desprès d’as-
sajar “Sara i Simó” on des de les cendres
de les diferents generacions del
Xicarandana, reneix la curolla del teatre.

25 anys... Per saber cap a on va un tren,
cal saber d’on vé. El futur estarà ple de
reptes (dels antics i de nous) però es
tenen les armes per copmbatre’ls: poten-
ciau el departament d’orientació, el grup
de medi ambient (enhorabona per tenir
una de les “Agendes Escolars 21” amb
millors resultats) i faceu de la diversitat
riquesa i dels defectes virtuts.  Feu pinya
davant les tempestes, de manera coope-
rativa i sense mals  (amb l’honestedat
per davant), i comptau amb el suport
d’antics alumnes en la tasca de complir-
ne 25 més, entre d’altres, amb aquest
qui signa.

Sebastià Moreno Sambruno

La veritat és
que rebre la trucada
per col·laborar amb
aquesta edició tan
especial de
“Denominació d’o-
rigen” m’ha fet
molta il·lusió.
Removent papers
entre records que

guardo de fa anys he trobat revistes endarrerides
dels anys en els quals jo era un dels estudiants del
Guillem Sagrera com molts dels qui estau ara lle-
gint aquestes linies.
Va coincidir el meu pas pel nostre institut amb els
meus primers anys com a nedador. Precisament el
primer any en què vaig cursar estudis del que ales-
hores es deia 1r de BUP va ser també el primer any
que vaig guanyar un Campionat d’Espanya (era
devers 1989 i jo tenia 14 anys).
Són moltes imatges que em venen al cap quan
penso en la meva època al Guillem Sagrera. Crec
que hi haurà detalls que hauran canviat amb el pas
del temps però també d’altres que continúen
igual que l’època quan jo estudiava.
Recordo els passadissos plens d’alumnes a primera
hora del matí, o entre hores amb la pregunta del
milió que suposo que no ha canviat amb el pas dels
anys: “Ha venido?” en referència al professor de
torn per saber si hi havia classe o es podia gaudir
d’hora lliure amb els companys. També recordo les
cues al bar durant l’esplai per aconseguir l’entre-
pà, o els partits de bàsquet (o una cosa semblant)
a
l’aula on utilitzaven les finestres com a cistella i
l’esborrador com a pilota.
Dels professors també en tenc un gran record. En
el meu cas era també una mica especial amb tants
viatges i sortides fora de l’illa. Resultaria difícil

anomenar-ne qualcuns i oblidar·ne d’altres però
crec que, per tots, un mestre no és només una
persona que ens transmet conceptes i coneixe-
ments, sinó que és una persona que ens ajuda a
coneixer-nos a nosaltres mateixos, ens ajuda a
valorar les
nostres capacitats i ens anima a desenvolupar-les
perquè així ens puguem sentir bé fent allò pel que
tenim qualitats.
Després de sortir de l’institut vaig començar a
estudiart Magisteri en l’especialitat d’Educació
Física, i em vaig fer conscient de la importància
que té el fet de ser mestre o professor. A vegades
mentre ets alumne a un institut no te n’adones
gaire però des d’aquestes línies crec que és just
donar-li el valor que es mereix a la labor que
cadascun d’aquests professors fa cada dia.
Imagino que la vida a l’institut ha anat canviant en
aquests anys des que jo vaig finalitzar els meus
estudis al Guillem Sagrera,  però hi haurà molts
detalls que per molt temps que passi no canviaran.
Una d’aquestes coses que no canviarà mai és que
molts dels alumnes que ara hi estudiau sereu d’a-
quí poc temps els polítics, mestres, pintors,
músics, campions i tantes i tantes professions que
faran que la nostra societat i la nostra illa seguei-
xi creixent i millorant per aconseguir que tots
puguem assolir una vida millor. I això sí que és una
roda que mai no s’atura, tots els que ara viviu a
l’institut teniu el vostre lloc on sereu de gran uti-
litat a la nostra societat.
Ja ho veieu; coses que canvien i coses que no can-
vien. Igual serà quan es faci el 50 aniversari.
Qualcú de vosaltres escriurà unes linies de record
i com a mi, us passaran mil imatges, mil records,
mil situacions, totes les experiències que m’han
ensenyat i m’han fet créixer com a persona.
Feliç 25è aniversari a l’Institut Guillem Sagrera!!
Amb afecte.R
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“25è ANIVERSARI
DE L’INSTITUT
GUILLEM SAGRERA”

Xavi Torres
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Conxa Cifre Magraner❇

Records d’adolescència
i d’Institut són difícils de des-
triar per tothom. És un canvi
d’escola, però també un canvi
de vida, de la vida de nen a la
de  jove, amb més responsabi-
litats i menys protecció. És
una etapa difícil on aprens
matemàtiques i llengua
però sobre tot a
conèixer-te a tu
mateix,  qui-
nes són les
teves qua-
litats i
defectes i
les teves
po s s i b i l i -
tats i aspira-
cions en
aquest mon tan
competitiu. 

Així doncs, jo vaig aprendre
de mi mateixa que era una
bona estudiant, però  que
això no significa necessària-
ment ser rebutjat pels altres,
ni tampoc “triomfar” a la
vida. També vaig aprendre
que la tan temuda gimnàstica
a EGB no és tan terrible. I és
una de les assignatures que
més he emprat diàriament.
Però sobre tot vaig aprendre a
relacionar-me amb els com-
panys, cosa ben fàcil en
aquells anys, quan els alum-
nes fèiem pinya i tots o quasi
tots, ens intentàvem ajudar
uns als altres i no fer-nos la
punyeta. I també vaig apren-
dre una cosa que he hagut de

desaprendre anys
més tard: que la
vida era justa i
tots érem iguals.
Efectivament, a
l’Institut no hi
havia diferèn-

c i e s

e n t r e
n o s a l t r e s

perquè un fos fill d’un famós
advocat i l’altre d’un picape-
drer. Ni per la roba que por-
tàssim. Els alumnes ens agru-
paven per afinitats de caràc-
ter o d’interessos i els profes-
sors ens qualificaven d’acord
amb el nostre esforç, dedica-
ció i capacitat. Malgrat ens
queixàssim per qualque  injus-
tícia, ara puc  assegurar que
eren mínimes, sobre tot com-
parades amb el que t’espera a
la vida laboral. 

Amb això no vull dir que  a
l’Institut tot fossin flors i vio-
les. Els primers mesos, sobre-
tot, van ser molt difícils per a

mi. El Guillem Sagrera  va
suposar un gran canvi a la
meva vida d’al·loteta de
14 anys. Venia d’un
poble petit, d’una esco-
la quasi familiar on
tothom es coneixia bé i

on els mestres eren els
teus confidents.
L’institut em va sem-
blar  molt dur. Només

arribar-hi era una odissea:
calia que m’acompanyessin
amb cotxe a un altre poble on
s’aturava el bus, que em dei-
xava a mitja hora caminant
del Guillem Sagrera. I després
els professors. No tenien res a
veure amb els de primària,
tan dolços i comprensius. La
seva actitud és fàcilment
explicable: amb més de 30
feres per classe, o et poses en
pla sergent o et devoren en
dos dies.

Pensant en les generacions
que vindran, m’agradaria
poder confiar  que rebran un
ensenyament reglat com a
mínim, tan bo com el meu.
Tot i les mancances de mit-
jans tècnics, de professorat i
de transport, estic bastant
satisfeta  de l’educació que
vaig rebre aquells anys. I, ben
pensat, si algun mestre estava
una mica tocat del bolet, això
no és més que un reflex de la
realitat del carrer que convé
reflectir a  l’escola.

RECORDS D’UN TEMPS MÉS JUST
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25è Aniversari Especial 25 è aniversari

✧



E s p e c i a l  2 5  è a n i v e r s a r i2928

✧



30 31

25è Aniversari

R
ec

or
ds

 d
’ e

x-
al

um
ne

s:

Pànic vaig sentir quan na Margalida,
professora i amiga, em va cridar per dema-
nar-me que col·laborés amb la revista.
Aquest sentiment va desaparèixer quan vaig
veure a l’e-mail on apareixien els temes dels
quals podia escriure, la paraula “Viatge”. Tot

d’una va venir a la meva memòria el nostre Viatge
d’estudis de 3er de BUP.

Era la primavera de l’any 1988, el viatge s’or-
ganitzà per visitar Venècia, Viena, Salzsburgo i
Insbruck, ciutats totes elles precioses i encisadores.

Tot el recorregut va ser meravellós, però no
només pels paisatges, per les visites culturals, etc.
sinó per tot allò que vàrem compartir abans, durant
i després d’aquell viatge.

Abans perquè són els moments dels prepara-
tius, arreglar paperassa necessària, compartir amb
les amigues allò de què duràs no duràs al viatge,
coses i roba que compraràs, nervis, desesperació per-
què la data del viatge no arriba...

Però sí que va arribar, varen ser vuit dies
inoblidables, vuit dies on vaig formar part d’una gran
família, ja que les 24 hores del dia estava amb tots
ells i elles, i compartint moments molt feliços.
També he de dir que varen ser vuit dies esgotadors
perquè durant el dia fèiem molts de quilometres amb
l’autocar per desplaçar-nos d’una ciutat a una altra
o si no de visita i de compres. I durant la nit la bauxa
es perllongava ben avançada la matinada.

Desprès del viatge, una vegada arribats a
Palma, encara continuàvem tots nosaltres revivint
aquella experiència ja que la contàvem a aquells que
no havien tingut l’oportunitat d’anar-hi, així com als
nostres familiars, a més de l’intercanvi de fotografies
per fer cadascú el seu àlbum del viatge. Àlbum que
quan el mir record amb certa nostàlgia aquella època
de la meva vida, l’adolescència al meu Institut.

Així que, gràcies a l’Institut Guillem Sagrera
per haver-me proporcionat aquesta experiència tan
important de la qual guard tan bon record.

Molts d’Anys!!
Guadalupe Caballero 

Viatge d’estudis 1988
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que el mateix
dia, que les

classes es
farien al
col·legi
Eugeni
López,
pe rquè

l’institut
e n c a r a

estava en

obres, i que hauríem d’anar a
classe els horabaixes. Els matins
es feien classes de primària al
centre.
El primer dia de classe va ser tot
un seguit de noves d’impressions
per a nosaltres. Les cadires
tenien la mida perquè s’hi asse-
gués un nin petit, i nosaltres ja
érem uns grandolassos, no ens hi
cabien les cames! De la paret del
darrere de la classe s’escolava un
líquid d’una olor forta, després
vàrem saber que era pixum que
regalimava dels vàters que donaven a darrere.
La cosa que més ens va sorprendre (i que ara
record de forma entranyable) va ser descobrir la
figura del bidell - paraula que, per cert,  vam
aprendre aquell any. L’home tenia la tasca d’a-
nar a tocar amb el puny a les portes de les aules
quan era l’hora d’acabar la classe, perquè no
teníem timbre, o les nostres no coincidien amb
les hores del timbre de primària, no ho sé.
Després d’observar l’espai físic, ens adonàrem,
en passar llista,  que la resta  dels companys de
classe també eren dissidents d’altres centres,
per distintes raons; és a dir, en conjunt formà-
vem una bona colla d’arreplegats.Jo, aquell any
vaig fer 3r de BUP. Les unitats, i mai millor dit,
estaven constituïdes al nostre centre per un pri-
mer, un segon, un tercer i un COU; en total deví-
em ser un centenar d’alumnes. Les assignatures
no comunes de COU i tercer eren gairebé clas-
ses particulars pel nombre reduït d’alumnes.
Record que a classe de llatí i grec érem tres
alumnes i a les de literatura castellana, sis.
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❇Pep Ramón Cerdà

L ’ I N S T  I T U T  n ú m .  Q U A T R E
En aquest ambient, que et dóna l’esperit del
pioner, ens férem aviat tots companys, els arre-
plegats formàvem un grup prou curiós.
Destacaré d’aquell any en Baltasar, famós des-
prés perquè va ser un dels components del grup
Peor Imposible, en Miquel Massutí, fill de l’oce-
anògraf, i ara fotògraf del Diari de Mallorca, en
Tomàs Albendea, pel futur del qual no donàvem
un duro, i que acabà de concertista de violí a
l’Orquestra Ciutat de Palma, etc.
Alguns professors que podria destacar d’aquell

any varen ser en Valentí Puig, gran
escriptor; en Guillem Soler, poeta, i
que estava com un llum;  en Bernat
Martí, que tots coneixeu. Alguns,
menys coneguts, foren
n’ Esperança López, directora de

l’IES de Santa Margalida, en Joan
Pons, professor interí de filosofia, i
que acabà posant una pizzeria; i
altres dels quals ara no record el
nom, com una professora de Campos
que ens feia classes d’ Hogar i a la
qual preníem el pèl com volíem.
Un apartat especial mereix la nostra
administrativa del centre, na

Conxita, de la qual tots estàvem enamorats,
sobretot dels seus ulls, i per la qual en Sansó,
company nostre, no deixava de sospirar pels
passadissos.
Bé, en resum, fou un bon any aquell. Acabà, i
per raons de proximitat, l’any següent vaig fer
el COU a l’Antoni Maura, on vaig trobar un altre
grup d’arreplegats, però això és una altra histò-
ria.
El meu contacte amb el Guillem Sagrera però no
finalitzà aquí, quan vaig acabar la carrera vaig
necessitar el títol de batxiller per treure-me’l.
Vaig anar un munt de vegades al centre (en
Bernat i na Conxita em varen atendre amb tota
la seva paciència) fins que em van dir que me
l’havien perdut a Madrid; el varen haver de
sol·licitar una altra vegada. Dec ser dels pocs
titulats d’Espanya que tenc la data de finalitza-
ció de la carrera en el títol, anterior a la data
de finalització del batxillerat. Definitivament
aquell any va ser especial.
Jordi Bibiloni

Corria l’any 1978, només en
feia tres de la mort del
Dictador, la transició demo-
cràtica espanyola havia ini-
ciat el seu camí, es promul-
gava un constitució i s’ha-
vien convocat eleccions
després de més de quaranta
anys. En aquest clima d’e-
fervescència política i amb
la il·lusió de l’esperit del
canvi va néixer l’institut
número quatre, més tard,
IES Guillem Sagrera.
Jo era un jove de setze anys
que ho veia i ho vivia tot
amb els ulls de l’adolescèn-
cia, fresc i atordit per les
contradiccions pròpies de
l’edat.
El novembre de 1978 un
grup de ‘dissidents’ del
col·legi Sant Josep Obrer
decidírem desertar del nos-
tre centre, en saber que
havien obert un nou institut
a Palma, el número 4; ales-
hores només hi havia tres
institutsde batxillerat a la
ciutat: els històrics Ramon
Llull i el Joan Alcover, i el
també nou Antoni Maura.
Volíem respirar, deixar una
escola religiosa i amb certs
tics dictatorials, per afron-
tar una nova etapa en les
nostres vides. Tinguérem el
coratge de, una vegada
començat el curs, anar a
obrir un institut.
Record, que amb una mobi-
lette que me deixaren, vaig
arribar a la secretaria del
Ramon Llull i em donaren la
darrera plaça de la matrícu-
la per al meu curs. Em va
venir justet, justet.
Ens assabentàrem, supòs

Vint-i-cinc anys són molts anys. I en
aquests canvien moltes coses. Jo, que no
fa tant de temps, que vaig anar al Guillem
Sagrera,duia  en aquell temps un serrell
que em tapava un ull, unesamericanes
mocoses com les d’en Don Johnson a Miami
Vice i escoltava(com la resta de la meva
classe) en Loquillo, Golpes Bajos i La Polla
Records. De forma més inconfessable,

també Wham! (el grup de George Michael) i
Franco Batiatto, tot s’ha de dir. Record especialment
les classes de Bernat Castell, Pere Dolç, Teresa
Velasco, Pere Font, Maria i Assumpta Magraner i tenc
un record especialment dolç dels dictats de na
Rodoreda que ens feia el malauradament desaparegut
Guillem Simó. A l’institut, en aquell temps, s’hi feien
festes al saló d’actes amb dj (ja sé que avui això sem-
bla increïble) per celebrar qualsevol cosa,des del
Carnaval al dia dels enamorats. Però si d’alguna
manera l’institut em va marcar va ser pel Xicarandana
de Joan Lacomba.

Si no fos pel Guillem Sagrera, segurament jo no
em dedicaria al teatre. Jo i probablement un bon gra-
pat de professionals de les arts escèniques que entra-
ren en contacte amb el teatre al grup Xicarandana.
Em referesc a actors com Guillem Simó, actrius com
Eva Torras, Caterina Alorda, Pilar Calatayud o Maria
Antònia Reinés, acròbates com Clara Mates i Marta
Barceló, il·luminadors com Xisco Coll o Eduard Moyà i
d’altres que segur que em deix.

La quantitat de teatrers que han nascut al
Guillem Sagrera no és un fenomen gens habitual dins
un lloc com Mallorca. Això va ser possible gràcies a
l’entusiasme de Joan Lacomba, que conjuntament
amb d’altres professors (Pep Lluís Pol, Joan Lluís
Llinàs, Xesca Cabot...) contribuïren a fer d’aquest ins-
titut un rar exemple d’esforç continuat per al foment
de les arts escèniques. Reptaria qualsevol a citar un
cas similar de feina desinteressada en favor del tea-
tre. El repertori del Xicarandana, vist de la distància,
fa por:Fassbinder,Rodolf Sirera, Michel Azama, Dario
Fo... No és el que normalment s’entén per teatre
escolar. Estaria bé que alguns teatres públics de Palma
poguessin mostrar un currículum tan solvent.
M’expliquen que el Xicarandana ja no existeix a l’ins-
titut. Una llàstima. Tot i que m’atreviria a dir que
tant és. El mal ja està fet i la llavor que va posar el
grup ja està ben escampada arreu dels escenaris
mallorquins.

LA LLAVOR DEL XICARANDANA
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Si hagués
d’escriure
un llibre
l’escriuria
en forma
d’arbre.
E l s

records bonics
els col·locaria
damunt d’unes
branques d’or i
els records
dolents els
transformaria
en escorça
perquè  són a
vegades els
més difícils
d’oblidar, o no
s’obliden mai.
El llibre tindria
tres parts :
passat , pre-
sent i futur. El
passat el dei-
xaria gronxar
a una branca
quasi seca:
records dolços
i salats ,
records alegres
i trists,
records.
El present el

posaria  entre dues
branques  , una que ve
del passat i una altra
que se’n va  cap al futur
i així crear un equilibri.

Vaig arribar a les
Illes després  d’una dor-
mida  d’hivern  i desper-
tar-me en primavera.
Venia de lluny , cansada
i  amb por perquè no
sabia el que s’amagava
darrere dels murs, venia
d’un país amb altres sis-
temes , però més fàcil
és adaptar-se  quan  es
passa de pitjor a millor.

I damunt de cada
fulla escriuria  un nom ,
cada persona que vaig
trobar aquí em va
ensenyar una cosa:
alguns  com mirar la
terra , altres  que no
s’ha de mirar enrere  i
algú me va ensenyar que
per a una resposta hi ha
més d’una pregunta i
que per a una pregunta
hi ha més d’una respos-
ta; però el que més me
va impactar va ser
veure  alguns que lluita-
ven per la seva llengua i

pels seus valors que i
estimaven la seva terra.

I quan  tot estava
trencat i només em que-
dava un  grapat de
pedres   del camí  i cards
que  havia recollit sense
saber en  els meus ves-
tits , quan pensava que
tot estava perdut , algú
em va ensenyar a ballar
a prop de la mar  entre
el cel i la terra,  i quan
la tristor  em vulgui
engolir, seré com un
arbre  amb les branques
aixecades cap al cel
fort ancorat i rient-se
del vent i tempestes .
Després, dels plans,
desitjos  i sons faria
rebrots i els posaria amb
la pluja i el vent de pri-
mavera per créìxer i
més  tard florir

Quan tenia 16
anys  creia que  les
pomes  es fan malbé de
massa silenci  i em feia
por volar amb ales frà-
gils, però els anys  a
l’institut  me varen
ensenyar que  malgrat
que jo no  som perfecta
i que no tot em surt bé,

l’amor  i el somriure i
quan t’animen  t’ajuden
créixer   i t’ajuden a
arribar   més alt i més
lluny del que podies,
com un nin petit que
aprèn a caminar i a par-
lar  a poc a poc .

La tercera part
del llibre l’hauríem
d’escriure junts, alguns
de nosaltres  som  lliu-
res,  altres presoners
(amb cadenes) , però
que cadascú   reculli
allò més valuós que té (
crepuscles, cançons d’o-
nes, pensaments, llu-
nes, i totes les gavines
ferides que heu  guarit  i
qualsevol  altra bona
obra  i escriure però
amb saviesa, i seient a
una roca  ferma . Els
nins que   aprenguin a
volar , i a estimar els
arbres i que a poc a poc
dibuixin  les fulles però
que acabin tot el que
comencen  perquè
millor és quan s’acaba
una obra que quan es
comença.D
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col·laboracions d’ alumnes d’ara: còmicautor del còmic: Jaume Morey
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✤
❉

QUÈ REGALARIES A L’IES
GUILLEM SAGRERA 

ARA QUE FA 
EL 25è ANIVERSARI

Què li regalaries a l’Institut?

Si hagués de fer un
regal per al 25è ani-
versari de l’institut
Guillem Sagrera,
com em demanen
que faci, regalaria:

Primer als alumnes,
la mirada encuriosida

dels infants, l’autodisciplina d’un mes-
tre de ioga i la capacitat de gaudir d’un
savi epicuri.

Segon, als professors, al qui escriu
això inclòs, un poema de León Felipe
que diu: 
“Que no hagan callo las cosas en el
alma ni en el cuerpo,
para que nunca recemos
como el sacristán los rezos
ni como el cómico viejo
digamos los versos.
No sabiendo los oficios los haremos con
respeto...”
I l’energia i la salut per a poder ésser
fidel al que el poema proposa; i

Tercer, a l’institut, com a institució i
edifici, uns dirigents polítics veritable-
ment ocupats i preocupats per l’educa-
ció, la resolució completa de la llista
de mancances materials que té el nos-
tre secretari, en Joan Miquel, i que ben
segur que deu ésser prou llarga, una
biblioteca  ben farcida de llibres, la
renovació de l’equipament informàtic
de l’institut, una col·lecció de DVD,
clàssics del cinema de tots els temps
que fos “l’enveja” de la resta d’insti-
tuts, etc...i, ah! Se m’oblidava, la
reposició del vidre de l’entrada princi-
pal de l’institut, romput aposta, per un
pobre “diable”.

F. Ferrà

Ilusió  per
Estudiar.

Sabeu? Lafeina vos farà
Grans.
Us 
Il·luminarà el camí
Llum 
Ll um que s’utilitzarà de làmpada
per 
Estimular el treball.
Mai

S’han de rendir, perquè
A la fi podrem
Gaudir del
Respecte. Gràcies  
Al nostre
Esforç;
Respecte. Gràcies 
A la nostra constància.    

Beatriz Oliva López

Interès per fer 
Excursions, per no estudiar
Socials ni matemàtiques, ni
res!

Ganduls i bestiar
Un professor dirà
I el professor, que és un bon tio.
L’adoren i l’enganyen.
La feina, ningú vol acabar .
En arribar a casa:
Menjar! És el que pensam.

Segur que hi ha un treball d’
Albergínies i carxofes amb
Ganes ho faran.
Ramificant aquest poema
Els alumnes d’aquest recinte 
Són els millors.
Amunt! Amunt Guillem Sagrera!

David Sanchez 3r ESO
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col·laboracions d’ alumnes d’ara:

Tots ens l’estimam, al
Guillem Sagrera. El sentim
nostre i voldríem per a ell tot
el millor.
Si poguéssim, li regalaríem
tantes coses!!!
Hem demanat als habitants
del nostre centre: alumnes,
professors i personal no
docent a veure què regalarien
a l’IES Guillem Sagrera
Hi ha hagut respostes en tots
els sentits: regals reals, ima-
ginaris, palpables, eteris, pos-
sibles, ficticis, seriosos,
divertits, impossibles, irònics,
ingenus, simpàtics, etc,etc.
Alguns estan en les nostres
mans i els hi  podrem regalar.
Altres són tant sols desitjos
que, a l’hora d’apagar les
espelmes tots tendrem en
compte.
Vet aquí una petita mostra
dels regals que s’han suggerit.
Així, cada un de nosaltres
podrà anar pensant   fins a
quin punt pot contribuir a fer-
ne realitat algun.

Llista de regals:
- Una agranera.

- Doblers per restaurar l’e-
difici i arreglar-lo.

- Pintors i pintures.
- Més seguretat.
- Més netejadors i netejado-
res.
- Cadires còmodes .
- Taules noves .
- Un mes de “serveis socials”
- Na Núria Rosselló en con-
tracte permanent.
- Il·lusió.
- Relaxació per als professors.
- Un “Cristasol”
- Entusiasme.
- Vergonya.
- Una corbata.
- Més interès per la feina.
- Una fregona.
- La meva jubilació.
- Un mes anual repartit a con-
veniència, d’estada a un bal-
neari.
- Alumnes i professors  que
tenguin cura d’ell.
- Noves instal·lacions.
- Nous professors.
- Més comoditats.
- Un ascensor.
- Una excavadora.
- Una capseta de vidre amb
les lletres G S incrustades.
- Una moto nova.
- Un altre àngel.
- Un manual d’instruccions.
Un somriure

Una capa de pintura per a tot
el centre.
Un lot de cadires, taules i por-
tes noves.
Uns banys nous, perquè els
que hi ha estan tots romputs:
manetes, tapes dels vàters.
Una neteja a fons pertot.
Anònim

Jo li regalaria 10000000000
d’euro si  guanyàs els cupons
de l’ONCE.
Tamara, 1c ESO
Hem demanat a gent de sa
classe què li regalarien a
l’institut i aquestes han estat
les respostes:
-pintura
-una font
-una piscina
-càmeres de seguretat
-un netejavidres 
-ambientadors
-aire condicionat
-un bon personal de neteja-
(ALUMNES DE 4TB)
El que és ben clar és que tots
i totes li desitjam molts
d’anys i bons!

col·laboració professor:
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“B” o “V”  Qüestió de lletres

L’InstitutCOM ESTÀ 
EL NOSTRE INSTITUT?

col·laboracions d’ alumnes d’ara:

✤
❉

Els joves periodistes hem
realitzat una enquesta en la qual
hem preguntat a la gent com con-
sidera que està l’institut en aquest
25è aniversari .
Es clar que 25 anys són bastants
anys i ha pogut canviar molt, enve-
llir…i moltes coses més.
Ara posarem un petit resum del
que hem fet amb el percentatge
de gent que opina que està:
Molt bé: un 0% troba que l’institut
està perfecte
Bé: el 15% troba que està bé 
Regular: un 25% troba que pot
anar, però molt així, així...
Molt malament: el 60% troba que
l’institut està fatal, molt mala-
ment.

D’aquest estudi realitzat, sobre la
valoració que fa l’alumnat del
propi centre  s’ha pogut constatar
que l’institut Guillem Sagrera  ha
tornat VELL.
Fixau-vos que ho hem escrit amb v
i no amb b. Ara el que correspon a
TOTS (institucions com
Conselleria d’Educació,
Ajuntament, professors, alumnes,
pares, personal no docent )és
posar el nostre granet d’arena –
cada un en la mesura que li corres-
pon-  perquè aquesta V es trans-
formi en una B. 

Andrea i Carmina de 2n C40

25è Aniversari

Estimat institut, t’escrivim per felicitar-te pel teu
25è aniversari. Trobam que durant aquest quart de
segle t’has desmillorat moltíssim i t’ho deim així en
confiança: se’t veu cansat, amb poca il·lusió, sense
entusiasme i sense ganes de gresca. Se’t veu una
mica trist, ple de records i de nostàlgia. La teva
pell ja no és la que era, tens massa ferides sense
curar i els pulmons dels teus banys són plens de
fum enquistat.
Tu, realment no hauries d’estar així perquè tu vals
molt. Com a grans amics teus que som et recoma-
nem un parell de coses perquè el teu estat millori.
Hem pensat que et podries netejar amb un bany
relaxant, un poquet de maquillatge no t’ aniria
malament, pintura per als teus ulls que són com a
finestres per les quals hi miren tots els al·lots i
al·lotes , la teva boca de  la qual  surt  cada dia
saviesa. 
Necessites crema per a la teva pell. Pensa que per
moltes arrugues que tinguis no et farà mal tenir
cura  de la teva naturalesa que cada dia es fa més
vella. T’ajudarem a fer més gran el teu cor perquè
cada dia hi càpiga més gent. 
La culpa del que et passa ara no és només teva, els
d’adalt no et cuiden ja no es preocupen per tu, ets
com un gosset que quan més gran es va fent  menys
cas li fan. Eh! També tens coses bones, com ara una
comprensió maravellosa que accepta  tot tipus de
gent de diferents llocs del món, te’ls estimes com
si fossin fills teus, els ensenyes coses pel seu bé,
per a la vida, perquè arribin enfora  el dia de demà,
dones amics a qui no en té i fas que qui els té en
conegui de nous. 
I tot així amb les teves coses bones i dolentes sem-
pre seràs recordat com un bon amic nostre.

Marina Bennàsar 2nC
Vicky Remola 2nC 

col·laboracions d’ alumnes d’ara:

1·1996-2000

2·En general m’agradava tot, professors,
companys, classes...

Però el que menys m’agradava era fer classes
a les vuit.

3·Joana Ladaria, Miquel Deià, Magí Janer ,
Asunción Cardero, Carme Simó, Margalida
Palou, Albert Català, Maria Magraner, Miquel
Amengual i Joan Estaràs.

4·Si, gràcies a l’institut vaig poder anar a
França durant un mes amb una beca d’estu-
dis.

Podria contar moltes anècdotes, sobretot
dels professors de pràctiques però destacaré
que n’Albert de química explicant la teoria
de la gravetat va llançar un típex al terra i va
explotar.

5·Les que més eren francès, matemàtiques,
química, català i castellà les que menys eren
anglès i ètica.

6·No, només hi ha més diversitar d’alumnes i
supòs que les instal·lacions han millorat
sobretot l’aula de tecnologia.

7·Sí, la gent sortia molt preparada i amb
molta cultura.

8·Sí, perquè en aquell moment no tenien més
necessitats. Ara faria una ampliació de la
biblioteca.

9·Només als que veig per la universitat, però
no hi mantenc cap amistat.

10·Estic estudiant 4t de filologia hispànica.

11·Sí, sobretot per veure què ha estat d’ells.

12·Sí, quan faci el Cap demanaré les pràcti-
ques al que encara consider el meu institut.

13·Magí( física i química): “ Avui farem un
comando” això ho deia quan posava un exa-
men sorpresa.
Albert Català ( biologia): sempre recitava
poesia.
Bernat Castell ( llengua castellana): la mane-
ra de passar llista.
Miquel Deià(química): Força Barça!

1·Entre l’any 1995-2001.

2·M ‘agradaven les sortides cul-
turals quan anaven al cinema i al
teatre, estar amb els meus com-
panys. En general m’agradava
tot.
I el que menys els exàmens, els
deures i les taquilles que eren
molt velles.

3·Na Xisca Alemany, Asunción
Cardero, Pep Gomila, Albert
Català, Marga Homar, Magdalena
Villalonga, Margalida Palou i
Malén Salleres.

Entrevista núm. 2: Miriam Pons Botía

25è Aniversari

1·Entre quins anys vàreu estu-
diar a l’institut?

2·Què és el que us agradava
més? I menys?

3·Quins són els professors que
us agradaven més?

4·Vàreu passar bons moments
de la vostra vida a
l’ inst itut?(Expl icau-me’n
algun).

5·quines eren les asignatures
que us agradaven més? I
menys?

6·Trobau que l’institut ha can-
viat molt des que us en vàreu
anar?

7·Creis que tenia un bon
nivell?

8·Estàveu contentes amb les
instal·lacions?

9·Manteniu contacte amb els
vostres companys de l’insti-
tut? 

10.Què feis treballeu o estu-
dieu?

11. Us agradaria fer una festa
d’antics alumnes i professors?

12. Us agradaria treballar en
aquest institut?

13. Alguna característica o
frases que recordau sobre els
professors?

Entrevista núm. 1:   Sara Pons Botía

PREGUNTES

4·Si vàren ser els millors anys
de la meva vida. 
Em vaig riure molt quan na
Neus Bonet va explicar la rota-
ció de la terra, perquè es va
posar a fer voltes damunt ella
mateixa i al mateix temps al
voltant d’una cadira que simu-
lava el sol.

5·Les que més  eren l’anglès,
història de l’art, llatí i grec. i
les que menys eren matemàti-
ques, geografia, educació física
i filosofia.

6·Crec que no ha canviat gaire,
potser que la conducta dels
alumnes sigui pitjor ara que
abans, i un altre canvi és que
han posat plaques solars, la
qual cosa em pareix molt útil i
educativa per als alumnes.

7·Crec que tenia els millors
professors i amb un nivell molt
alt.

8·Sí, però penso que les
instal·lacions esportives i els
banys s’ahurien de renovar.

9·Alguns estudien amb mi a la
universitat, altres els veig a la
biblioteca i a vegades de
marxa. Jo vaig conèixer les
meves millors amigues a l’insti-
tut.

10·Estic acabant turisme i tre-
ballo a l’estiu i a vegades a
l’hivern els caps de setmana.

11·Sí m’agradaria moltíssim.

12·No perquè la meva carrera
no esta enfocada cap a l’ense-
yança.

13·Magdalena Villalonga( histo-
ria de l’art): “ Això és fona-
mental”
-Magdalena Grau(llatí): “ y
ahora vamos a declinar...”
-Linita(matemàtiques): “
al·lotets deixeu les convrses
personals per al pati” 41
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1·1997-2002

2·El que més m’agradava era estar a classe amb
els companys i el que menys m’agradava era l’è-
poca d’exàmens finals,  era terrible!

3·Bernart Martí(llengua castellana), Enric
Carrió(matemàtiques), i Albert Català ( biologia i
ciències de la terra i el medi ambient).

4·Sí, com per exemple  conèixer els que ara són
els meus millors amics, o per exemple, les festes
de final de curs que s’organitzaven.

5·Les que més eren llengua castellana i anglès i les
que menys eren història i química.

6·Ha canviat perquè cada any és diferent però no
tant com esperava, simplement és un altre
ambient el que hi ha ara.

7·En general si es notava sobretot a segon de bat-
xiller, on el nivell era alt per la selectivitat.

8·Sí, les instal·lacions eren bones però encara es
podríen millorar per exemple el mobiliari.

9·Amb molt pocs, només tres o quatre que són els
meus millors amics.

10·Ara estic estudiant 3r de filologia hispànica a la
UIB.

11·Sí seria interessant per veure què ha estat del
meus companys de classe.

12·Sí per què no? a més a més seria interessant
treballar a l’institut on vaig estudiar, però ara com
a professor.

13·Record de Bernat Martí anomenat “ EL YAYO”
que sempre confonia a tots els alumnes i crec que
mai no cridà a ningú amb el seu nom.

En Xisco Avellà sempre ens deia a tots “pollets i
polletes”

Na Linita a matemàtiques que
sempre es passava tota l’hora
escrivint a la pissarra.

Na Lisa Kjerte d’anglès que
com que és danesa no pro-
nunciava algunes paraules
del tot bé.

Riu aquell

Institut Guillem Sagrera
Esperança d’aprendre

Sense suspendre
Guillem Sagrera

Universitat o
Institut?

Lliçons complicades 
Lliçons destrossades.
En un dia de classe

Més d’un no està atent,

Sols dóna turment
Algun dia treballaran!

Gran beneit serà qui s’ho creurà.
Riu aquell, 

Aquell que no plora.
Riu aquell.

Aquell sense cervell.

Xavier Riera 2nD

L’evolució normal
Fa uns anys d’allò, quan jo venia

sense saber res del que m’esperava, quan el
final no era llunyà, la il·lusió es combinava amb
les ganes de viure noves experiències una altra
vegada i fer la feina que de mi s’esperava. Més
tard algunes coses canviaren, arribà una falsa
revolució liderada per gent descerebrada,
sense cap objectiu com a final. Sense esforç
vaig passar la prova, adherint-me a aquest
pseudomoviment i establint metes prefixades al
mínim. El darrer any arribà per a alguns, per a
altres, com jo, no significava res que em pogués
condicionar ni alterar la meva vida: era l’evolu-
ció normal. Vaig acceptar el propi repte, acce-
dir a les expectatives establertes. Així, sense
cap pena ni glòria, vaig superar una semibarre-
ra . L’etapa vertaderament decisiva s’iniciava
en època de canvis. Vaig descobrir coses sobre
mi mateix, volent de vegades i altres sense
voler. Els èxits passats m’obligaren a decidir-me
a actuar, i en arribar la vertadera barrera em
vaig proposar de fer un esforç. Definitivament
tot s’ha acabat, he vist de prop el meu futur,
encara que sempre tindré lligams amb aquest
lloc. A l’estiu, espantant mosques, hi tornaré!

José Antonio Cañada

col·laboracions d’ alumnes d’ara:

25è Aniversari
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(ex-directors)

1.Durant quants anys
vàreu estar al Guillem
Sagrera? De què éreu o
sou professor?
2.I quants anys vàreu
ser director?
3.Podria dir, aproxima-
dament, quants alum-
nes hi havia al centre? I
quants professors?
4.Recorda alguna anèc-
dota interessant?
5.Quines varen ser les
principals dificultats?
6.I els millors moments
viscuts a l’institut?
7.Heu continuat des-
prés com a professor, ja
sigui al Guillem Sagrera
o a un altre centre? Si
és que no, a què vos heu
dedicat?
8.Com veis la situació
actual de l’ensenya-
ment en comparació a
l’època en què vàreu
ser director?

ENTREVISTA
ALS DIRECTORS

DEL GUILLEM
SAGRERA

❖

❖
Tomeu Planas
Director 

Quants d’anys fa que feis
feina al Guillem Sagrera? 14
anys, des del curs 1990-1991.
De què sou professor? De Física i
Química.
Podríeu dir quants alumnes hi ha en
aquests moments a l’institut? Uns 550,
aproximadament. I professors? 70 
Heu viscut alguna anècdota interessant
durant aquest temps? En aquests moments
no en tenc cap de present.
Quines són les principals dificultats? En
aquests moments, aconseguir que el centre
continuï endavant, atesa la situació actual
on només hi ha una cap d’estudis i la feina,
per tant, s’ha de repartir entre els tres
càrrecs directius. Per altra banda, les defi-
ciències infraestructurals que pateix el
centre. 
Creis que ha canviat molt la situació de
l’ensenyament d’ençà que vàreu comen-
çar com a professor del Guillem Sagrera?
Sí, totalment. Ha canviat perquè hem pas-
sat d’una llei a una altra, de BUP i COU a
ESO, batxiller i cicles; i d’un estudi on
prioritzava la part acadèmica a uns estudis
més formatius.
Com veis el futur de l’institut? En aquests
moments, l’institut està passant un període
de crisi, però som optimista. Ens hem d’o-
blidar del que eren el BUP i el COU, deixar
de comparar i tirar endavant amb ganes.
M’agradaria encoratjar a tothom a tirar
endavant, malgrat les dificultats.

Entrevistes realitzades per Laura Pons Botia

Preguntes
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joventut en contra de
molts d’aquestes
corrents: la violència,
l’alcohol, la mala
fe... Crec amb els
valors innats de la
joventut.
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Rafel Matas

1.- Durant 3 anys.
Professor de
Matemàtiques.

2.- Durant 2 anys, els
dos primers en l’ac-
tual edifici.

3.- Si no mal record,
entre 300 a 350 alum-
nes i 30 professors.

4.- El procés de triar
el nom per aquell
“Instituto de
Batxillerato Palma nº
4 (Son Cotoner)”
5.- La posada en fun-
cionament del primer
any en el nou edifici.
Alumnes nous, profes-
sors nous, dotacions
que havian d’arribar
....

6.- Estan relacionats
amb la il·lusió de par-
ticipar en les prime-
res 
passes del nou insti-
tut.

7.- He continuat

EEnnrriicc  CCaarrrriióó

1.Des del curs
1980/81 fins al des-
embre del 2003, o
sigui, 23 anys.
Som professor de
Matemàtiques.

2.Des del curs
1985/86 fins al des-
embre del 2003, o
sigui, més de 18 cur-
sos.

3.El curs de més
alumnat eren 900
amb 60 professors.

4.Quan encara no hi
havia res edificat al
darrere hi pasturaven
les vaques, el pagès
va venir a queixar-se
que els alumnes les
espantaven.
Un altre dia, unes
quantes ovelles varen
entrar dins el recinte
i vàrem suar molt per
treure-les.
Un any, en motiu de
la festa de les Verges,

un grup d’alumnes
(aleshores de 3r de
BUP) varen comparèi-
xer amb una quanti-
tat important de
roses vermelles per
vendre-les amb la
finalitat de finançar
el viatge d’estudis.
Els vaig demanar que
quant hi guanyaven
per rosa i em digue-
ren: “ho guanyam
tot, les hem agafat
del cementiri...”

5.El canvi del siste-
ma educatiu no obli-
gatori a l’actual d’e-
ducació secundària
obligatòria.

6.Han estat molts,
pràcticament tots.
7.No, estic treballant
a la Conselleria
d’Educació com a
assessor.

8.M’ha tocat viure
com a director el sis-
tema de BUP-COU i
després de la ESO i els
canvis han estat molt
grans.
Hem passat d’un sis-
tema d’ensenyament
no obligatori a un d’o-
bligatori.
Abans teníem classes
de 40 alumnes i ens
desfèiem alumnes i
professos força bé.
Ara amb 25, les difi-
cultats són molt
grans.

Roberto Jara

1.Durant un any, el
curs 1978/79. Jo era
professor de l’espe-
cialitat de Física i
Química.

2.Vaig ser director un
any, el primer any de
funcionament del
centre amb la deno-
minació institut
número 4 de Palma.

3.No ho record bé,
però crec que de l’or-
dre de 100 a 150
alumnes i d’uns 15 a
20 professors.

4.Record que no dei-
xàvem fumar als
alumnes dins el recin-
te del centre, perquè
estàvem ubicats en
un centre d’EGB.

5.La principal dificul-
tat va ser no tenir un
edifici propi. Les
obres de l’edifici des-
tinat a l’institut
número 4 (l’actual
edifici de l’IES
Guillem Sagrera) es
varen endarrerir i
durant un curs ens
varen ubicar en unes
aules del col·legi
públic C.P. Eugenio
López de Palma.
Vàrem compartir un
edifici en que nosal-
tres eren externs,
amb totes les dificul-
tats que això implica.
Aquestes dificultats
es varen superar grà-
cies a l’esforç i
col·laboració de tot
el personal docent i
no docent; en aquest
sentit record de
forma especial a dues
persones: a la que fou
directora del C.P.
Eugenio López, sra.
Bárbara Bernat, i al
que fou conserge de
l’institut sr. Gabriel
Maldonado.

6.Crec que un dels
millors moments va
ser a final de curs
quan ja sabíem que
començaríem el pro-
per curs a l’edifici
nou.

7.Ja no vaig comen-
çar a l’edifici nou
perquè em varen con-
cedir el trasllat a
l’institut Joan Alcover
de Palma, on vaig
continuar com a pro-
fessor. Anys més tard
vaig passar a fer la
meva feina a la
Inspecció d’Educació.

8.En l’època que vaig
ser director els insti-
tuts impartien els
ensenyaments post-
obligatoris de BUP i
COU, i per poder
matricular-se era
necessari tenir el títol
de Graduat Escolar.
Existia, doncs, una
selecció prèvia dels
alumnes que podien
cursar el batxillerat.
Actualment els IES
imparteixen l’ensen-
yament obligatori i,
per tant, no hi ha
selecció prèvia d’a-
lumnes; a l’institut
van tot tipus d’alum-
nes, el que vol estu-
diar i el que no vol
estudiar. D’altra
banda en aquella
època existia un con-
cepte d’autoritat i e
disciplina, que
actualment és molt
diferent.

Miquel Amengual

1.Aquest curs és el
que fa 26. He ensen-
yat sempre matemà-
tiques i, uns anys,
també informàtica.

2.Crec que un i mig.

3.Quasi 900 alumnes i
uns 50 professors.

4.... d’aquell profes-
sor que va sortir,
abans d’hora, per la
finestra.
... les vegades que he
fet sonar l’alarma del
Centre per entrar-hi
“massa” puntual,
provocant fins i tot
que els serveis de
seguretat me dema-
nassin el DNI.

5.Posar-ho en marxa
quasi tot i controlar
problemes de l’alum-
nat amb jovent de
fora del centre.

6.Moltíssims. És difícil
precisar-ne, molts.

8.La veig malament,
sense matisos. Es fa
realment difícil.
Tenim molts elements
“distorsionants”: gran
part de la societat va
desorientada, sense
valors, ... el professo-
rat ha perdut il·lusió,
... crec que molts
d’alumnes també, ...
molts pares i mares
“han dimitit” o no
poden amb la seva
tasca, als polítics els
falta “altura” a l’hora
de plantejar aquests
problemes.
M’encantaria veure
una “revolució” de la

com a professor, cap
de departament de
Matemàtiques a l’ins-
titut Joan Alcover.

8.- La implantació de
l’ESO, ha donat
entrada als Instituts a
un sector de la pobla-
ció en edat escolar
que no es proposa
estudiar ni seguir el
Batxillerat. Ha condi-
cionat l’ensenyament
d’aquests darrers
anys.
Gràcies per dur a
terme aquesta feina.

Rafael.

Andreu Crespí 

1·Hi vaig començar a
l’octubre de l’any
1980 fins al febrer de
l’any 1983. Era pro-
fessor de Física i
Química.

2·Un any i mig. De
l’octubre del 81 fins
al febrer del 83.

3·No ho sé, però
devien ser entre 600 o
700 alumnes i una
cinquantena de pro-
fessors.

4·Em record  que uns
al·lotets varen
empènyer una nina
que duia ulleres i es
va fer mal. Sa mare
va venir molt enfada-
da i indignada.
Aquesta nina vivia a
prop d’una floristeria
devora l’església de
Sant Sebastià i vaig
dir-los que li com-
prassin un ram de
flors perquè els per-
donàs. Ho feren però
va ser un càstig mal
de complir perquè els
feia vergonya. Eren
uns altres temps.  

5· Les normals d’un
centre nou que ha de
rebre els alumnes que
no han cabut als cen-
tres que ja existien.
Afortunadament amb
un claustre ben aven-

gut tot
se solu-
cionava.

6·Quasi
tots són
b o n s
quan es miren amb
certa distància.

7·No. Vaig deixar
l’institut i vaig ocupar
el càrrec de Director
Provincial del MEC
durant tretze anys. A
partir d’aleshores
som diputat al
Parlament i enguany
compagín aquesta
feina amb un progra-
ma de la UIB que
intenta connectar el
món de
l ’ E n s e n y a m e n t
Secundari amb la
Universitat. 

8·La veig molt com-
plicada però segura-
ment encara es com-
plicarà més, no som
gaire optimista. Si
miram els països més
avançats que nosal-
tres podem compro-
var que els problemes
encara són més greus.
De cada vegada hi ha
menys autoritat, més
problemes socials i
els centres com a tals
han arribat al límit de
les seves possibilitats.
Les accions haurien
d’incidir directament
damunt la societat
perquè els centres
d’ensenyament són
un reflex dels proble-
mes que hi ha a fora.

Margalida Carrió

ENTREVISTA
ALS DIRECTORS

DEL GUILLEM
SAGRERA
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tí ✪Preguntes per a na Carolina Rigo, 
autora del llibre sobre El grup de teatre Xicarandana

que sortirà abans d’acabar l’any 2005

Ets exalumna de
l’institut? Quan comen-
çares a estudiar-hi i
quan acabares?
Vaig començar a estu-
diar al Guillem Sagrera
el setembre de 1990 i
vaig acabar COU el
1994.

Quina carrera has fet?
Vaig estudiar la carrera
de Filologia Catalana a
la UIB.

A què et dediques ara?
Som professora de
Llengua Catalana i
Literatura en un institut
d’educació secundària,
el Baltasar Porcel, a
Andratx.

Quins records tens de la
teva època a l’institut?
Tens qualque anècdota?
En tenc molt bons
records, de les classes,
de les festes, dels viat-
ges... Sempre recordaré
el primer dia, la presen-
tació que ens va fer el
director. Estava envolta-
da d’una gernació d’a-
dolescents que no conei-
xia en un lloc que a mi
em semblava molt gros.
Enyorava els amics i els
professors de l’escola,
on podia haver conti-
nuat els estudis de BUP.
Tanmateix, ben aviat em
vaig adonar que el canvi
que m’havien proposat
els meus pares era una
de les millors coses que
havia fet fins llavors. Hi

vaig trobar uns altres
amics i vaig tenir el pri-
vilegi d’assistir a les
classes de professors
com Margalida Palou
Carme Simó, Pep Lluís
Pol, Assumpció
Magraner,... que em
feren adonar de la
importància de reflexio-
nar sobre qui som, d’on
venim i del país que
volem, en tots els
aspectes (social, polític,
lingüístic, ambien-
tal...). Els dec, a una,
directament, i als
altres, indirectament, el
meu compromís,
modest, però per a mi
enriquidor enormement,
en el món associatiu;
primer, en la Plataforma
de Joves de Mallorca per
la Llengua i, després, en
el Grup Blanquerna.     

Com va sortir la idea de
fer aquest llibre?
Jo havia de fer un tre-
ball per a l’assignatura
de Teatre el darrer any
de carrera i una bona
amiga em va suggerir el
tema. Al principi, em
feia molta de vergonya,
perquè sempre he admi-
rat els actors i, en gene-
ral, la gent que es dedi-
ca al teatre i, tot i que
el Xicarandana era un
grup de teatre juvenil
ben proper, durant els
meus estudis al Guillem
Sagrera havia observat
d’enfora el seu director,
en aquella època Joan
Lacomba, i la resta d’in-
tegrants, podríem dir
que des de les butaques
del públic i amb una
certa enveja sana.

T’ha duit molta feina?
Sí, en un primer
moment, però va ser
molt gratificant.
Enguany, el que hem fet
els directors (Joan
Lacomba, Joan Lluís
Llinàs i Xesca Cabot) i
jo, amb la col·laboració
d’altres persones que
n’han format part, ha
estat revisar i afegir
informació sobre els
darrers espectacles. 

Què ha estat el més difí-
cil de tot? I el més fàcil?
Recollir la informació.
No hi havia un arxiu i
vaig haver d’entrevistar
durant hores els direc-
tors i actors que en for-
maven part o que hi
havien fet feina. Vaig
haver de córrer a Selva,
Son Ferriol... Però va ser
un plaer conèixer-los a
tots.

Quina idea t’has format
sobre el Xicarandana?
El Xicarandana ha estat
durant anys una mena
de senyera del nostre
institut. De la mà de
Joan Lacomba, Joan
Lluís Llinàs, Xesca Cabot
i d’altres persones que
han intervingut en els
muntatges, centenars
d’alumnes i d’exalum-
nes (no ho hem d’obli-
dar) ens han regalat el
seu entusiasme, la seva
vitalitat, la seva manera
de veure el món i la dels
autors que han escollit,
en forma de peces tea-
trals. Crec que els hem
d’agrair molt. 

Estic contenta d’haver
estudiat en un centre
del qual han sorgit fruits
tan bons com el
Xicarandana i com els
professionals que han
esdevingut molts dels
seus alumnes. 

Quina de les seves obres
t’agradaria veure repre-
sentada? Per què?
He de reconèixer que és
una qüestió sentimen-
tal... M’agradaria tornar
a veure Arnau i no per-
què cregui que sigui
millor ni pitjor que les
altres, sinó perquè la
vaig veure quan encara
no estudiava al Guillem
Sagrera. Un dia, la meva
germana gran  em va dur
al seu institut i jo vaig
sentir el goig de poder-
la acompanyar i compar-
tir el seu ambient, amb
els seus amics, i emba-
dalir amb un muntatge
com aquell; em va fasci-
nar la història i la plasti-
citat del muntatge.
Supòs que és, en part,
per aquest motiu que el
mite del comte Arnau,
des de llavors, em capti-
va.  

T’agradaria ser profes-
sora del Guillem
Sagrera?
M’encantaria, però pot-
ser em preocuparia una
mica fer feina amb qui
ha deixat el llistó tan
alt. 

Gràcies per la teva
col·laboració.

Moltes gràcies a vosal-
tres i ànim.

✧

és l’autor del llibre que recull tota la història del nostre
institut. és un professor de llengua i literatura castella-
nes.
bernat martí és un home senzill, pacient-com a bon mes-
tre- i es veu que li ha agradat molt fer la  seva feina.
és una persona culta, expressiva i que parla amb molta
sinceritat. tot això i més és el que podem dir d’ell des-
prés d’ haver-li fet una entrevista 
hem gaudit molt escoltant les seves paraules, 
esperam que ara vosaltres sentiu el mateix en llegir-les.

1-quants anys fa que vostè va deixar d’impartir  classes
a l’institut?
fa quatre cursos que em vaig
jubilar.

2- quines classes impartia?
llengua i literatura, però,
sobretot literatura.

3-quin es el millor record que
té de la seva estada a l’insti-
tut, dels companys i dels alum-
nes?
tots els records són molt bons,
sobretot els primers anys, quan
vàrem arribar a l’edifici i era tan nou, no tenia cadires,
ni taules...també record companys i alunmes que per
desgràcia ja no es troben amb nosaltres. bé, els records
es pot dir que són com rosaris, mai no s’acaben.

4- encara mantè el contacte amb qualque company de
l’ies guillem sagrera?
és clar que sí, procur visitar els companys tres o quatre
vegades durant el curs. són el meu grup d’amics.

5- troba que el centre ha canviat o segueix com sempre?
sí, ha canviat moltíssim, però no és culpa ni del centre ni
dels alumnes, és la nova forma d’ensenyar. crec que va
començar a canviar en el curs 96-97al començament de
l’eso.

6- li agradaria tornar a fer classe al nostre centre?
si fos com abans,sense pensar-ho dues vegades diria que
sí. però ara no, perquè a la literatura, que és el que a mi
m’agrada mostrar, no li donen importància. 
ara, si trobés alunmes molt interessats i receptius per
suposat que tornaria.

7-ara que celebram l’aniversari del nostre institut, quins
valors destacaria  per anar per la vida dins un centre
d’ensenyament?
la convivència i la religiò. la convivència bassada en el
respecte mutu és indispensable, se li ha de tenir molta
cura.  tant nosaltres com vosaltres.  si convivim en har-
monia tot és molt millor.
8- quan li va sorgir la idea d’escriure un llibre?
m’ho varen oferir, i em vaig posar tan content  que comp-
tassin amb mi, que vaig acceptar de seguida.

9-quin temps ha emprat per arreplegar tota la informa-
ció i qui la hi  facilitava?
molta de la informació la tenia jo en el cap o en unes lli-
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bretes que  escrivia. però tambè a secretaria na chiqui
em va ajudar molt, i altres professors també.
jo vaig donar uns quants borradors a uns professors i ells
em varen donar molts més detalls i  informació; a més
m’ho vaig prendre amb molta calma perquè feia poc que
m’havien operat del cor, però després va ser molt ràpid.

10-es troba orgullós de la seva obra?
sí, moltíssim i molt satisfet d’haver-la fet

11-es farà una presentació del llibre?
hi haurà dues presentacions, una per a  l’ajuntament i

l’altra a l’institut.

12-quant de temps va emprar per
escriure’l?
aproximadament sis mesos.

13-quines dificultats va trobar pel
camí?
quasi cap, perquè els meus com-
panys em varen ajudar amb els
petits detalls. sempre hi ha petits
problemes. res no és perfecte.

14-per a la presentació, heu tingut
la col·laboració de qualque institució (ajuntament,con-
selleria...)?
sí, de l’ajuntament de palma.

15-què heu après escrivint aquest llibre?
que mirar cap enrrere sempre és bo i s’aprèn molt. com
diuen els germans karamazov: els bons records probable-
ment siguin la millos pedagogia.

16-què és el  que més li agrada d’escriure?
he escrit distints tipus d’ obres com  narrativa, assajos,
literatura mallorquina...

17-quin es l’escriptor que més li agrada en català?
el que més em crida l’atenció és en josep pla. 

18-i en castellà?
juan ramón jimenez, ortega, pio baroja, cela... n’hi ha
molts.

19-quina raó donaria als lectors per llegir la seva obra?
que  és molt interessant, hi descobriran, moltes coses,
com els noms i com eren els cinc directors que ha tingut
el centre, o com era abans sense tants edificis al vol-
tant... i moltes coses més. en la meva opinió és un bon
llibre sobre la nostra història.

20-per últim, quin consell li donaria al estudiants de l’ies
guillem sagrera?
fer feina,  estudiar!  ja sé que  és molt pesat, i no es

només de  llegir, és entendre i assimilar. això és el més
important. 
amb aquest consell donam per acabada la nostra entre-

vista .
donam les gràcies a bernat martí per permetre’ns

haver-li fet aquestes qüestions i per l’amabilitat que ha
demostrat  a l’hora de donar-nos resposta.
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Entrevista a Isidoro de la Cruz Abarca

Quan vares començar i
quan vares acabar el teu
pas per l’institut?
Vaig començar el curs
79-80 i vaig acabar l’any
82, vaig cursar-hi 1r, 2n i
3r de BUP.
Com recordes l’edifici?
Nou, tot feia olor de nou,
record les parets i portes
verdes i la calefacció i
les baranes taronges. Em
sembla que l’institut no
estava acabat.  Al vol-
tant de l’edifici, només
hi havia terra  i restes de
l’obra.
Com era l’ambient de
l’institut?
L’ambient era bastant “
pijo”, però jo en tenc
bons records.. No hi
havia  molt de control,
molts professors no pas-
saven llista ,la veritat  és
que es respirava una
mica d’anarquia.
Fèieu molts desastres? 
No, crec que els alumnes
d’abans no eren com els
d’ara. Hi havia més edu-
cació. No obstant, record

un personatge al
qual anomenavem

“El Sheriff” que es pas-
sejava pels passadissos i
controlava un poc,
sobretot que no fumàs-
sim!

Recordes alguns profes-

sors?
Sí. El cap d’estudis, que
era en Miquel Amengual,
na Maria Magraner i
n’Enric Carrió de mate-
màtiques, en Crespí de
física i química, na Joana
Ladaria , na Margalida
Roca de llatí, na Rosa de
grec, en Baena d’educa-
ció física (amb el qual no
em duia gaire bé), na
Candelaria de català i,
en especial,  na  Carme
Prieto de francès perquè
era molt atractiva.

Tens alguna anècdota o
record especial del cen-
tre?
En general tenc bons
records. Alguns més
especials com son les
vagues del 1r
any, les festes, les desfi-
lades pro viatge d’estu-
dis a l’hotel Bellver;  i
que vaig ser delegat de
2n  i  de 3r de BUP.

Quines eren les teves
assignatures preferides?
Jo era un alumne de lle-
tres. La llengües eren el
meu fort. Les matemàti-
ques i la física i química
eren la meva creu!

Mantens amistat amb

companys de l’institut?
Tenc contacte amb
alguns, dos o tres.

Què has fet des que dei-
xares l’institut?
Com que havia  comen-

çat els meus estudis
de dansa  vaig fer
COU al nocturn del
Joan Alcover, des-
prés la “mili”, i
vaig treballar com
a model i com a
ballarí durant algu-
nes temporades
d ’ ò p e r a .

Finalment, després de
fer molts cursos de gim-
nàstica,  l’any 85 me vaig
treure el títol de monitor
d’aeròbic a Barcelona .
Després ja  vaig comen-
çar a entrenar monitors
a Ortos, fins i tot vaig
crear una escola de
dansa. 

Es a dir que des del 85 tu
també t’has dedicat a
l’ensenyança?
Sí

A part  d’impartir unes
quantes classes de fit-
ness més tradicional
(aeròbic, step, tonifica-
ció) ara pràcticament et
dediques a aquesta
modalitat gimnàstica
que està tant de moda
però que pocs saben
què és i que s’anomena
“mètode Pilates”. Ens
podries explicar  en què
consisteix exactament?

És un mètode d’estira-
ments i tonificació que
requereix control mental
per a  dominar el movi-
ment dels músculs . De
fet el seu creador,
Joseph Pilates, el  va
anomenar “art de la con-
trologia” ara fa uns 90
anys. Segons ell l’energia
o força necessària per
realitzar aquest sistema
d’exercicis es genera en
el centre del cos , és a
dir , en els músculs abdo-
minals i flueix cap a les

extremitats. En
realitat  està
basat en  la
g imnà s t i c a
sueca i la
dansa. Quant
als efectes tu
ja els conei-
xes: reforça,
estira i toni-
fica els mús-

culs, millora la
postura, aporta flexibili-
tat i equilibri, relaxa i
crea una figura més esti-
litzada.

Com a alumna que sóc
de n’Isidoro  he de dir
que com a bon ballarí
tot ell emana una
expressivitat i sensibili-
tat,  que utilitza de
manera  intel·ligent com
a professor, per motivar i
transmetre l’entusiasme
que sent per la seva
feina,  està sempre atent
(malgrat que a alguns
ens pesi alguna vegada),
és perfeccionista i bas-
tant exigent. Pot ser va
tenir un model al seu ins-
titut?

Moltíssimes  gràcies per
la teva col·laboració . 

Ha estat un plaer.

Margalida Homar48

Isidoro de la
Cruz Abarca és un nom
molt reconegut en el
món  del fitness i la
gimnàstica a Mallorca.
Nascut el 22 de juliol
de 1965, va ser un dels
primers  alumnes  de
l’institut. Actualment
alterna la seva feina
com a professor de
Pilates  al gimnàs
Olímpic i com a entre-
nador de monitors
d’aquesta mateixa
modalitat  a Mallorca
i a València. Tot i que
té un horari molt ajus-
tat de classes ha tin-
gut l’amabilitat d’ac-
cedir a fer aquesta
interessant i curiosa
entrevista:

ROSA I JORDI
1. Quins anys estudiàreu al cen-
tre? Jo vaig començar l’any 1991
i vaig acabar el juny de 1995. Na
Rosa és un any més jove que jo
per tant va començar a l’institut
l’any 92 i va acabar l’any 96.
2. Quan vos coneguéreu? Ens
vam conèixer l’estiu del 92 a una
acampada realitzada al nostre
barri i va donar la coincidència
de que els dos estudiavem al
mateix institut. Durant el curs
següent vam començar a sortir
plegats, i des de llavors ja hem
fet un llarg camí junts, vam anar
a viure plegats, fa dos anys que
ens vam casar, i a més a més
tenim un ..... preciós cocker
negre anomenat Brus. Tot això
dels fills, de moment els hi dei-
xarem als meus germans, dos
d’ells ex-alumnes del centre, i
que ja s’han estrenat en això de
la paternitat.
3. Anàveu a la mateixa classe?
No
4. De quins professors vos en
recordau? 
Gairebé de tots, segurament ens
oblidam d’algú de vosaltres,
però hem intentat respondre a
aquesta pregunta sense fer
trampa i utilitzant només els
nostres records. Entre ells recor-
dam: en Magi i la seva inoblida-
ble campera, n’Enric, el director

✦
de la nostra època, na
Cati i n’Antònia que ens
feien suar durant mitja
hora fent voltes a la
pista, i que per cert
durant una de les clas-
ses de n’Antònia, no sé
per què, record que va
ser el moment en el que

vaig decidir el meu futur,
ser mestre d’educació física,
cosa que al final he aconseguit.
Magraner’s (matemàtiques difici-
líssimes i català complicadís-
sim), Velasco (geografia), En
Miquel Deyà i el seu mític exa-
men de física, el dia després de
que el Barça guanyàs la seva
única copa d’Europa, en el que
el problema sobre tirs parabó-
lics, es va basar en la paràbola
que va fer la pilota, després de
que en Koeman xutés i marqués
el gol de l’única, repeteixo,
copa d’europa que té el Barça.
Joan Lacomba (dibuix) Ferrán,
Ripoll, En Pere de religió, N’Aina
de dibuix, En Puigserver,
N’Onofre, en Miquel Avellà i les
seves anecdotes, Albert Català,
en Joan Lluís Llinàs, que al cap
dels anys ha tornat a ser mestre
de na Rosa a primer de filosofia
a la UIB, N’Amengual d’informà-
tica, na Magdalena d’història
companya actualment de na
Rosa a un grup de Tai Chi, na
Llopis i Na Margalida Palou, que
hem de dir d’ella, mestre de
català i la primera dona amb la
que vaig anar de viatge....
“L’europa de les nacions” un
projecte elaborat a primer, amb
el qual vam fer un tomb per
terres catalanes per a presentar-
lo, un record inoblidable de
moooooltes hores de feina, i al

final de gran satisfacció.
5. Quin record teniu de l’insti-
tut? Com heu vist sobre els mes-
tres en tenim molts, divertits,
no tant divertits però sempre
especials. També recordam el
voley durant els patis, els boca-
tas de pa amb oli que ens prepa-
raven al bar per només 95 pess-
setes, els bots per la finestra del
passadís, quan eres novato no et
feia gràcia però de més gran
reies i tot. Els “supermans” del
nostre company Fiol, al qual
aixecavem pel passadís i feiem
volar per davant de les finestres
de les aules. Recordam l’espai
físic el banc de l’entrada, l’esca-
la de la pista de voley que ens du
tan bons records, ja m’ente-
neu... Els recreatius de l’altra
banda del carrer, que malgrat no
formin part fisicament de l’insti-
tut, per a gaire bé tots en algun
moment si que en formava
part.Va ser una època que recor-
dam amb gran apreci, allà ens
vam conèixer, ì vam aprendre a
estimar-mos, vam conéixer a
part dels que encara
ara són els nostres bons amics:
Raul Ortiz, Jordi Rus, Santi
Rodriguez...
Crec  que sempre recordarem
l’IB Guillem Sagrera com si fos
ca nostra, on ens hi vam sentir
molt bé durant aquells anys.
6. Vivíeu al barri? 
No, els dos erem del barri de Son
Espanyolet
7. Què feis actualment?
Na Rosa actualment és inferme-

ra i fa feina a Son Llàtzer, també
és mestre associada al departa-
ment d’infermeria de la UIB. Jo
sóc funcionari....... a que
sembla que no en fot ni

Entrevista a ex-alumnes que són parella
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brot!  En serio, soc mestre d’e-
ducació física, ara faig feina al
CP Son Espanyolet, encara que a
partir de l’any que ve la meva
destinació definitiva és Alaró.
8. Com veieu la situació actual
de l’ensenyament en comparació
a l’època que vosaltres estudià-
veu? En aquest punt s’hauria de
fer una reflexió bastant profun-
da però no crec que sigui ni el
lloc ni el moment per a fer-ho.
He tengut, i tenc la sort de
poder viure el món educatiu des
de molt aprop, i realment entre
el que nosaltres feiem durant la
nostra època d’estudiants i el
que ara és fa, no puc dir ni que
sigui ni millor ni pitjor, simple-
ment diferent. Fa relativament
poc que vam sortir de l’institut,
i els mestres practicament
segueixen essent els mateixos.
Per tant els problemes actuals
de l’educació, ja sigui a nivell de
secundària, com de primària,
que és l’àmbit educatiu que més
conec, crec que no radican en la
institució en sí, sinó en una
situació social canviant on les
families, és una oipinió molt per-
sonal, no valoran suficientment
la importància que té l’educació
dels seus fill/es, ni la tasca des-
envolupada pels mestres, els
quals sembla que estiguem en un
segon planol, a vegades inclús,
per les institucions, no sempre

són el recolçament que un insti-
tut o una escola necessita per a
funcionar correctament, dotació
de personal, mobiliari adequat,
infaestructures en condicions...
És mal de fer parlar sobre la
situació actual de l’educació...
val més la pena celebrar aquest
aniversari i fer que sigui una
gran festa
9. Voleu afegir alguna cosa més?
Una anècdota, un record... Totes
les respostes són plenes d’anec-
dotes i records, hem contestat
totes les preguntes entre els
dos, i això ens ha servit per a
recordar vells moments i per a
adonar-mos de que ens feim
majors molt aviat, sobre tot
quan vas a un curset per a mes-
tres, i has de compartir l’ordina-
dor amb la que en un temps va
ser la teva mestra, supòs que
aquesta situació deu ser més
dura per a tu oi? (ji ji ji) és
broma.
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E n t r e v i s t a a  l ’ a l u m n a  m é s  j o v e  d ’ a r a  

Maria Tauler, Cristina
Jiménez, Sonia Calvo

✦N’Ana  Isabel Polonio
, l’alumna més jove

del Guillem Sagrera
Per preparar la revista hem cer-
cat exalumnes de fa vint-i-cinc
anys o més, si comptam els anys
a l’Eugeni López, molts d’a-
quests podrien ser perfecta-
ment els pares dels alumnes
d’ara. Per això hem investigat
qui és l’alumna més joveneta
del centre i just per això li hem

fet aquesta entrevista.
1. Sabies que ets l’alumne més
jove de l’institut?
sí, m’’n vaig assabentar fa poc,
m’ho va dir la meva professora
de socials.
2. A quina escola anaves abans’?
A Son Serra.
3. Quins canvis trobes que hi ha
entre l’escola i l’institut?
No gaires, m’agraden les dues
coses. He fet bastant d’amics i

no m’ha costat adaptar-m’hi.
4. Què t’agraqda més i menys
de l’institut?
El que més m’agrada és que hi
ha gent molt simpàtica i el que
menys és que està en molt
males condicions.
5. Com t’ha anat aquest curs?
Bastant bé.
6. Vols estudiar batxiller en
aquest institut?
Sí.

Il·lusió
Educació
Solidaritat

Generositat
Unitat
Igualtat
Llibertat
Lectura
Esforç
Millores

Superació
Amistat
Ganes de viure
Raonaments
Estudi
Respecte
Aprendre

Raquel Miranzo

festes de l’institut.
4. El pitjor record? Eva: estudiar
trigonometria. Martí: cap en
especial a part dels suspensos,
je, je.
5. Moments especials: Martí: són
molts i impossible enumerar-los,
per exemple, la il·lusió i prepa-
ració d’abans d’acudir a una
festa. Eva: desfilar  en el passi
de models a tercer de bup per al
viatge d’estudis.
6.Anècdotes? Martí: una que ens
va fer molta gràcia: a una festa
de disfresses el director va cri-
dar els guanyadors del concurs,
que eren just darrere nosaltres,
pensant que érem nosaltres sor-
tírem enmig de la pista, el ridí-
cul fou espantós!
Eva: conèixer en Martí.
7. Ha canviat el barri de l’insti-
tut? L’únic canvi és que ara hi ha
moltes més edificacions.

Gràcies i enhorabona per na
Laura.

Margalida Carrió

✦

EVA I MARTÍ

N’Eva i en Martí es varen conèi-
xer amb quinze i setze anys res-
pectivament, ara en tenen tren-
ta-un i trenta-dos i acaben de
ser pares d’una nina preciosa
que nom Laura. Una vertadera
història d’amor que va començar
a l’institut Guillem Sagrera
durant el curs 1988-89.

1. Quants anys estudiàreu al
centre? En Martí durant tres anys
i jo durant cinc.
2. Quan vos coneguéreu? Quan jo
feia primer de bup i ell segon.
3. El millor record? Eva: el viat-
ge d’estudis a Itàlia. Martí: les

Paco Balderas
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Uns dels principals problemes amb els

quals s’haurà d’enfrontar la societat del segle XXI
seran els problemes ambientals, globals i locals.
El canvi climàtic, l’esgota-
ment de recursos, la
producció excessiva de
deixalles, la pèrdua de
biodiversitat, la conta-
minació, etc. És, en con-
seqüència, necessari que
els futurs ciutadans esti-
guin preparats per fer
front a aquests nous rep-
tes. Aquesta preparació,
en part, s’haurà de
rebre als centres esco-
lars.

D’acord amb l’anterior, l’any 1997 es va
crear el grup de Medi Ambient de l’IES Guillem
Sagrera i des de llavors  ençà ha funcionat. Aquest
grup està format per professors i alumnes de tots
els cursos des de 1r d’ESO fins a Batxillerat que
estan interessats a treballar els temes de medi
ambient que afecten  l’institut: consum d’aigua,
energia, paper i producció de residus amb l’objec-
tiu d’ arribar a tenir un institut que funcioni de
manera sostenible. Treballar en un ambient agra-
dable, net, sense renou, en què es consumeixen
els recursos de forma sostenible i  on es generen
pocs residus, influeix en la qualitat de l’ensenya-
ment. I només és possible aconseguir-ho amb la
col·laboració de tots.

Durant aquests anys s’han realitzat moltes
activitats amb l’objectiu de  desenvolupar en els

alumnes actituds i comporta-
ments responsables
envers el medi ambient
en general i envers l’ins-
titut. S’han realitzat
diversos tipus d’activi-
tats: xerrades (sobre el
canvi climàtic, sobre orni-
tologia ...), auditories
(energia, aigua, paper
...), excursions ( Es
Galileu ..), exposicions
(canvi climàtic,

Ecoparlament, ...), tallers
(comerç just, reciclatge de

paper, ..), celebracions (Dia Mundial de l’aigua,
Dia Mundial de la diversitat ...); i hem aconseguit
unes instal·lacions de plaques solars. En aquestes
activitats hi han participat d’una manera o una
altra cents d’alumnes i professors.  

La tasca que porta a terme el grup de
Medi Ambient no és fàcil. No és fàcil canviar cos-
tums molt arrelats ni tampoc comportaments que
són negatius per al medi ambient i per a l’institut.
Es necessiten molts anys de treball constant. Per
aquest motiu pensam seguir el temps que faci
falta ja que estam convençuts que, a poc a poc,
anirem canviant mentalitats i comportaments.
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Grup de mediambient

L’institut Guillem Sagrera està ubicat al barri de Son
Cotoner, entre el Lluís Sitjar i Son Moix.
Durant aquests vint-i-cinc anys molts dels nostres alumnes
han estat socis del Reial Mallorca. Segurament som l’insti-

tut que més aficionats hi ha aportat.

El Reial Mallorca
felicita l’institut 

Guillem Sagrera amb motiu 
del seu 25è aniversari.
Un institut de primera.

❂
❂

Sopa de lletres

Ja fa temps, uns vint-i-cinc anys,  quan tenia quasi
vint-i-cinc anys, que vaig tenir el primer contacte
amb l’institut . El Guillem Sagrera acabava de néi-
xer. El naixement, però, va ser traumàtic ja que
ho va fer sense edifici. En el cas d’un institut, néi-
xer sense edifici és com per als humans néixer
sense pare ni mare, la qual cosa ja és difícil. Va
néixer orfe sense edifici propi, tot i que ràpida-
ment se’n  va cercar un de provisional (un pare i
una mare adoptius). Durant un temps va ocupar
com a rellogat una part de l’edifici que actual-
ment és l’escola de primària Eugeni López. i si no
ho record malament (la meva memòria ja no és la
que era) en el mateix lloc on antigament hi ha
havia la OJE (Organización Juvenil Española).
L’edifici en qüestió no tenia cap personalitat.

No sé exactament per què hi vaig anar. Crec recor-
dar de forma molt borrosa que havia de parlar amb
una professora., però no sé ni de què ni per què.
Era un  capvespre d’hivern i ja era fosc, devers les
6 de l’horabaixa. Record uns corredors llargs,
silenciosos i il·luminats. No hi havia ningú, pels
corredors. Hi havia molt de silenci. No em vaig
fixar si a les aules s’hi feia classe. No sé si  les
classes havien acabat o no. 

No va ser fàcil trobar la professora, la varen cer-
car una bona estona. Després de parlar amb ella
varen sortir. Sortir de l’edifici sí que ho record
amb una certa angúnia ja que no trobàvem la
porta de sortida. Les que trobàvem estaven tanca-
des. No volíem molestar a ningú i voltàrem durant
un temps. A la fi, però, poguérem sortir, però la
barrera del pati estava tancada així que la vàrem
haver de botar. Una vegada al carrer, record, que
vaig tenir una certa sensació de tranquil·litat.

Feia poc que havia acabat la carrera i feia el ser-
vei militar. Era molt jove i encara no tenia decidit
què volia fer.

Aquesta visita l’he recordat sempre. Per què? No
ho sé. La memòria juga amb nosaltres. Per què
recordam alguns fets de vegades sense importàn-
cia i, en canvi, n’oblidam d’altres que sí en tenen?
No ho sé. O és que només té importància allò que
recordam? Ho dubt. Com selecciona la nostra
memòria de tota la nostra biografia els fets que
mereixen ser recordats? Això és un misteri. 

Aquest va ser el meu primer contacte. Mai no
m’hagués pensat que arribaria a fer classe en
aquest institut.

RECORDS D’UN NOUVINGUT

Miquel Catany

Miquel Catany

Raquel Miranzo
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El trident del 25
Col·loca els números de l’1 al 13 a les caselles de manera que la suma de cada una de les
columnes A, B, C sigui la mateixa que la suma de la fila horitzontal.

PASSATEMPS

L’enigma dels cavalls
Hi havia dos cavalls orientats en direccions oposades: un mirava directament cap a l’est i l’al-
tre cap a l’oest. Què van haver de fer per veure’s l’un a l’altre sense necessitat de caminar,
girar o fins i tot moure el cap?

Paraula amagada
A la següent multiplicació  has de trobar el valor corresponent a cada lletra que fa certa l’o-
peració. Posteriorment has d’ordenar les lletres pel seu valor de menor a major  i completa-
ràs el nom de quelcom molt important durant els vint-i-cinc anys del Guillem Sagrera. (dues
lletres iguals en llocs diferents poden tenir diferent valor)

APIMA
I.E.S GUILLEM SAGRERA

COL·LABORADORS:

              




