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Records i treball de Júlia Serra, 
mestra exiliada

El dia 25 d'octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer 
una entrevista, a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia 
Martí), mestra que es va exiliar junt amb el seu marit Miquel Martí i 
Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria excel·lent i el cap 
ben clar. De l'entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants. 

La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin 
la catedral de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre 
el valor històric i artístic de la construcció. Recorda molt bé l'Escola 
Normal de la República i alguns companys que ella admirava (nois i 
noies compartien les aules). També es dol de les venjances personals 
que es donaren en el seu barri, la plaça De l'Oli; explica com la seva 
família estava condemnada a mort i que, per això, s'exiliaren.

A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment 
a Brussel·les i com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia 
cinc anys. Va anar a l'escola Horaciana de Sant Feliu, de la que guarda 
mals records; després la família es trasllada a Girona i ella estudia a 
l'escola de Carmen Auguet. Aquesta l'ajudà a entrar a la Normal 
perquè la Júlia no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, 
documents imprescindibles llavors per estudiar magisteri. També 
l'aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però la Júlia 
fou fidel a les idees del seu pare, l'anarquisme.

A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració 
per un estudiant que sempre treia excel·lents, però aviat conegué 
l'actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més compromès... [llegir més]

Creació de l'Associació de mestres: 
“Rosa Sensat” 

Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya 
des de la perspectiva de la Història de l'Educació i observarem un camí 
ple de personalitats que no han estalviat esforços per entendre la vida 
dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable que dignifica les seves 
vides.

En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de 
M. Antònia Canals i Tolosa que representa una aportació des del 
coneixement del mètode Montessori, l'ensenyament de les matemàtiques 
i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. Avui presentem 
una persona que ha fet un recorregut a través d'un llarg camí 
d'aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; 
d'aquesta manera la construcció biogràfica s'ha convertit en relat de 
la història contemporània de l'educació del nostre país. 

M. Antònia Canals forma part  d'una tradició pedagògica que arriba de 
la mà de la seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant 
vint-i-cinc anys. Després de les seves ties, la Dolors va assistir als cursos 
de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la seva vida a 
l'ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i 
ple de certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat 
demostrà unes aptituds per la percepció matemàtica de la realitat. Al 
costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i després , només amb 
la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.

A la postguerra, Catalunya va viure un temps d'ombres incertes que 
van entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica... [llegir més]

Josep Clara i Tibau Rosa Serra, Història de l'Educació
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Creació de l’Associació de mestres: “Rosa Sensat” 
Rosa Serra 
Història de l’ Educació 
 


 
Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya des de la 


perspectiva de la Història de l’Educació i observarem un camí ple de personalitats que no 
han estalviat esforços per entendre la vida dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable 
que dignifica les seves vides. 


En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de M. Antònia 
Canals i Tolosa que representa una aportació des del coneixement del mètode Montessori, 
l’ensenyament de les matemàtiques i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. 
Avui presentem una persona que ha fet un recorregut a través d’un llarg camí 
d’aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; d’aquesta manera la 
construcció biogràfica s’ha convertit en relat de la història contemporània de l’educació del 
nostre país.  


M. Antònia Canals forma part  d’una tradició pedagògica que arriba de la mà de la 
seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant vint-i-cinc anys. Després de les 
seves ties, la Dolors va assistir als cursos de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la 
seva vida a l’ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i ple de 
certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat demostrà unes aptituds per la 
percepció matemàtica de la realitat. Al costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i 
després , només amb la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.A la postguerra, Catalunya va viure un temps d’ombres incertes que van 
entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica que s’havia construït durant el primer 
terç del segle XX.  


No es podria entendre prou bé el que va significar l’Associació de mestres Rosa 
Sensat sense fer un pas enrere i observar com es va anar cohesionant el teixit social a 
l’entorn d’una idea, d’una realitat incipient. La seva història personal ha anat unida amb 
l’entrega a la professió de mestra en un país i un temps difícil. 


Quin paper van tenir les escoles Talitha, Andersen, Costa i Llovera i Thau ? En la 
societat de postguerra aquestes escoles van mantenir el caliu d’un tarannà, d’una manera de 
ser i de fer que, poc a poc, va agafar cos social.  


M. Antònia  compartirà amb aquests mestres la inquietud de canviar el món, l’escola 
i la vida de la infància. Amb aquesta idea participà en les trobades de mestres per treballar 
en equip. Ben aviat la convidaran a unes trobades amb més profunditat pedagògica on hi 
haurà Alexandre Galí i Artur Martorell, capdavanters de la pedagogia i l’ Escola Nova 
durant el primer terç del Segle XX. Així doncs la història de l’Educació reneix i hi trobem 
el rostre humà d’aquestes personalitats que amb una actitud resistent, que només la certesa 
pot fer suportar, van sobreposar-se a un temps inhòspit i hostil. Una nova generació de 







mestres s’afegeix a la tradició pedagògica de casa nostra i pren el relleu d’aquesta empenta 
que de primer fou un grup limitat de persones perquè no es podia fer d’una altra manera.  


M. Antònia aprofundeix en el compromís d’intervenir  per canviar i canviar per 
millorar. El camí ja estava traçat, després de sis anys a Talitha, creava “Ton i Guida ” al 
Verdum, en un ambient d’immigració nouvinguda de les terres del sud. Potser no sabrem 
mai prou el que va significar aquell petit parvulari dins del barracó enmig del no-res. Potser 
encara no hem trobat la paraula que va més enllà de la gratitud. Quan M. Antònia  parla del 
barracó del Verdum, hauríem d’afegir  que a l’any 1966 faltaven a l’àrea metropolitana: 
45.000 places escolars per a infants comptats que no comptaven. 


Una solució fou la instal·lació d’aquest barracó que la M. Antònia va saber 
transformar en el bressol d’ una escola Montessori. Cal coratge i un estil de vida ric i 
interessant per tornar en bellesa un indret tan desolador. No sé si pot ser més digne. 


M. Antònia Canals va cultivar en un erm, i compartir el veïnatge amb els que s’ho 
havien jugat tot i, en alguns casos encara no hi havien guanyat res. Aquells infants del 
Verdum... 


El camí de l’escola “Ton i Guida ” obrirà un solc profund en la seva vida i ens farà 
entendre que es pot construir de nou. 


Rosa Sensat neix primer amb la voluntat de voler canviar la història del país. 
D’aportar formació de mestres, crear un altre estil. L’any 1965 s’inicia aquest grup, gresol 
de tots els vents. Si parlem amb llenguatge històric diríem que ,amb la creació de Rosa 
Sensat, aquests  mestres varen apropar la utopia. Si fos amb llenguatge cinematogràfic és 
ben cert que varen canviar una escola de grisos  per una escola en color. Els colors de la 
intel·ligència, la bellesa, l’agudesa, les sortides a la natura, l’escola en català, la comprensió i 
la bondat. Tan ple de sentit que avui encara és un referent. Varen creure que la vida estava 
viva i encara  avui gaudim de la feina feta. 


 Al capdavant d’aquesta associació hi anirà Marta Mata i Garriga mestra d’una 
notable tradició familiar en el magisteri; cal afegir la seva formació personal que bevia en 
l’Institut-Escola de Barcelona de la que n’havia estat deixeble. Amb aquest pes específic, la 
seva pròpia personalitat i l’esquema clar de com s’organitzava la formació de mestres, 
Marta Mata preveu una realitat formativa tant en el gust, com  en la sensibilitat per la 
renovació pedagògica. Així doncs, va dotar i planificar aquesta associació d’una estructura 
organitzativa,  la cohesió de la qual encara és vigent.   
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
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 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
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Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
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En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
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dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
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 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
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“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
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que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya des de la 


perspectiva de la Història de l’Educació i observarem un camí ple de personalitats que no 
han estalviat esforços per entendre la vida dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable 
que dignifica les seves vides. 


En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de M. Antònia 
Canals i Tolosa que representa una aportació des del coneixement del mètode Montessori, 
l’ensenyament de les matemàtiques i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. 
Avui presentem una persona que ha fet un recorregut a través d’un llarg camí 
d’aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; d’aquesta manera la 
construcció biogràfica s’ha convertit en relat de la història contemporània de l’educació del 
nostre país.  


M. Antònia Canals forma part  d’una tradició pedagògica que arriba de la mà de la 
seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant vint-i-cinc anys. Després de les 
seves ties, la Dolors va assistir als cursos de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la 
seva vida a l’ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i ple de 
certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat demostrà unes aptituds per la 
percepció matemàtica de la realitat. Al costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i 
després , només amb la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.A la postguerra, Catalunya va viure un temps d’ombres incertes que van 
entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica que s’havia construït durant el primer 
terç del segle XX.  


No es podria entendre prou bé el que va significar l’Associació de mestres Rosa 
Sensat sense fer un pas enrere i observar com es va anar cohesionant el teixit social a 
l’entorn d’una idea, d’una realitat incipient. La seva història personal ha anat unida amb 
l’entrega a la professió de mestra en un país i un temps difícil. 


Quin paper van tenir les escoles Talitha, Andersen, Costa i Llovera i Thau ? En la 
societat de postguerra aquestes escoles van mantenir el caliu d’un tarannà, d’una manera de 
ser i de fer que, poc a poc, va agafar cos social.  


M. Antònia  compartirà amb aquests mestres la inquietud de canviar el món, l’escola 
i la vida de la infància. Amb aquesta idea participà en les trobades de mestres per treballar 
en equip. Ben aviat la convidaran a unes trobades amb més profunditat pedagògica on hi 
haurà Alexandre Galí i Artur Martorell, capdavanters de la pedagogia i l’ Escola Nova 
durant el primer terç del Segle XX. Així doncs la història de l’Educació reneix i hi trobem 
el rostre humà d’aquestes personalitats que amb una actitud resistent, que només la certesa 
pot fer suportar, van sobreposar-se a un temps inhòspit i hostil. Una nova generació de 







mestres s’afegeix a la tradició pedagògica de casa nostra i pren el relleu d’aquesta empenta 
que de primer fou un grup limitat de persones perquè no es podia fer d’una altra manera.  


M. Antònia aprofundeix en el compromís d’intervenir  per canviar i canviar per 
millorar. El camí ja estava traçat, després de sis anys a Talitha, creava “Ton i Guida ” al 
Verdum, en un ambient d’immigració nouvinguda de les terres del sud. Potser no sabrem 
mai prou el que va significar aquell petit parvulari dins del barracó enmig del no-res. Potser 
encara no hem trobat la paraula que va més enllà de la gratitud. Quan M. Antònia  parla del 
barracó del Verdum, hauríem d’afegir  que a l’any 1966 faltaven a l’àrea metropolitana: 
45.000 places escolars per a infants comptats que no comptaven. 


Una solució fou la instal·lació d’aquest barracó que la M. Antònia va saber 
transformar en el bressol d’ una escola Montessori. Cal coratge i un estil de vida ric i 
interessant per tornar en bellesa un indret tan desolador. No sé si pot ser més digne. 


M. Antònia Canals va cultivar en un erm, i compartir el veïnatge amb els que s’ho 
havien jugat tot i, en alguns casos encara no hi havien guanyat res. Aquells infants del 
Verdum... 


El camí de l’escola “Ton i Guida ” obrirà un solc profund en la seva vida i ens farà 
entendre que es pot construir de nou. 


Rosa Sensat neix primer amb la voluntat de voler canviar la història del país. 
D’aportar formació de mestres, crear un altre estil. L’any 1965 s’inicia aquest grup, gresol 
de tots els vents. Si parlem amb llenguatge històric diríem que ,amb la creació de Rosa 
Sensat, aquests  mestres varen apropar la utopia. Si fos amb llenguatge cinematogràfic és 
ben cert que varen canviar una escola de grisos  per una escola en color. Els colors de la 
intel·ligència, la bellesa, l’agudesa, les sortides a la natura, l’escola en català, la comprensió i 
la bondat. Tan ple de sentit que avui encara és un referent. Varen creure que la vida estava 
viva i encara  avui gaudim de la feina feta. 


 Al capdavant d’aquesta associació hi anirà Marta Mata i Garriga mestra d’una 
notable tradició familiar en el magisteri; cal afegir la seva formació personal que bevia en 
l’Institut-Escola de Barcelona de la que n’havia estat deixeble. Amb aquest pes específic, la 
seva pròpia personalitat i l’esquema clar de com s’organitzava la formació de mestres, 
Marta Mata preveu una realitat formativa tant en el gust, com  en la sensibilitat per la 
renovació pedagògica. Així doncs, va dotar i planificar aquesta associació d’una estructura 
organitzativa,  la cohesió de la qual encara és vigent.   
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
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 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
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qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
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diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Història de l’ Educació 
 


 
Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya des de la 


perspectiva de la Història de l’Educació i observarem un camí ple de personalitats que no 
han estalviat esforços per entendre la vida dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable 
que dignifica les seves vides. 


En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de M. Antònia 
Canals i Tolosa que representa una aportació des del coneixement del mètode Montessori, 
l’ensenyament de les matemàtiques i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. 
Avui presentem una persona que ha fet un recorregut a través d’un llarg camí 
d’aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; d’aquesta manera la 
construcció biogràfica s’ha convertit en relat de la història contemporània de l’educació del 
nostre país.  


M. Antònia Canals forma part  d’una tradició pedagògica que arriba de la mà de la 
seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant vint-i-cinc anys. Després de les 
seves ties, la Dolors va assistir als cursos de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la 
seva vida a l’ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i ple de 
certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat demostrà unes aptituds per la 
percepció matemàtica de la realitat. Al costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i 
després , només amb la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.A la postguerra, Catalunya va viure un temps d’ombres incertes que van 
entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica que s’havia construït durant el primer 
terç del segle XX.  


No es podria entendre prou bé el que va significar l’Associació de mestres Rosa 
Sensat sense fer un pas enrere i observar com es va anar cohesionant el teixit social a 
l’entorn d’una idea, d’una realitat incipient. La seva història personal ha anat unida amb 
l’entrega a la professió de mestra en un país i un temps difícil. 


Quin paper van tenir les escoles Talitha, Andersen, Costa i Llovera i Thau ? En la 
societat de postguerra aquestes escoles van mantenir el caliu d’un tarannà, d’una manera de 
ser i de fer que, poc a poc, va agafar cos social.  


M. Antònia  compartirà amb aquests mestres la inquietud de canviar el món, l’escola 
i la vida de la infància. Amb aquesta idea participà en les trobades de mestres per treballar 
en equip. Ben aviat la convidaran a unes trobades amb més profunditat pedagògica on hi 
haurà Alexandre Galí i Artur Martorell, capdavanters de la pedagogia i l’ Escola Nova 
durant el primer terç del Segle XX. Així doncs la història de l’Educació reneix i hi trobem 
el rostre humà d’aquestes personalitats que amb una actitud resistent, que només la certesa 
pot fer suportar, van sobreposar-se a un temps inhòspit i hostil. Una nova generació de 







mestres s’afegeix a la tradició pedagògica de casa nostra i pren el relleu d’aquesta empenta 
que de primer fou un grup limitat de persones perquè no es podia fer d’una altra manera.  


M. Antònia aprofundeix en el compromís d’intervenir  per canviar i canviar per 
millorar. El camí ja estava traçat, després de sis anys a Talitha, creava “Ton i Guida ” al 
Verdum, en un ambient d’immigració nouvinguda de les terres del sud. Potser no sabrem 
mai prou el que va significar aquell petit parvulari dins del barracó enmig del no-res. Potser 
encara no hem trobat la paraula que va més enllà de la gratitud. Quan M. Antònia  parla del 
barracó del Verdum, hauríem d’afegir  que a l’any 1966 faltaven a l’àrea metropolitana: 
45.000 places escolars per a infants comptats que no comptaven. 


Una solució fou la instal·lació d’aquest barracó que la M. Antònia va saber 
transformar en el bressol d’ una escola Montessori. Cal coratge i un estil de vida ric i 
interessant per tornar en bellesa un indret tan desolador. No sé si pot ser més digne. 


M. Antònia Canals va cultivar en un erm, i compartir el veïnatge amb els que s’ho 
havien jugat tot i, en alguns casos encara no hi havien guanyat res. Aquells infants del 
Verdum... 


El camí de l’escola “Ton i Guida ” obrirà un solc profund en la seva vida i ens farà 
entendre que es pot construir de nou. 


Rosa Sensat neix primer amb la voluntat de voler canviar la història del país. 
D’aportar formació de mestres, crear un altre estil. L’any 1965 s’inicia aquest grup, gresol 
de tots els vents. Si parlem amb llenguatge històric diríem que ,amb la creació de Rosa 
Sensat, aquests  mestres varen apropar la utopia. Si fos amb llenguatge cinematogràfic és 
ben cert que varen canviar una escola de grisos  per una escola en color. Els colors de la 
intel·ligència, la bellesa, l’agudesa, les sortides a la natura, l’escola en català, la comprensió i 
la bondat. Tan ple de sentit que avui encara és un referent. Varen creure que la vida estava 
viva i encara  avui gaudim de la feina feta. 


 Al capdavant d’aquesta associació hi anirà Marta Mata i Garriga mestra d’una 
notable tradició familiar en el magisteri; cal afegir la seva formació personal que bevia en 
l’Institut-Escola de Barcelona de la que n’havia estat deixeble. Amb aquest pes específic, la 
seva pròpia personalitat i l’esquema clar de com s’organitzava la formació de mestres, 
Marta Mata preveu una realitat formativa tant en el gust, com  en la sensibilitat per la 
renovació pedagògica. Així doncs, va dotar i planificar aquesta associació d’una estructura 
organitzativa,  la cohesió de la qual encara és vigent.   
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
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(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
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les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Rosa Serra 
Història de l’ Educació 
 


 
Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya des de la 


perspectiva de la Història de l’Educació i observarem un camí ple de personalitats que no 
han estalviat esforços per entendre la vida dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable 
que dignifica les seves vides. 


En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de M. Antònia 
Canals i Tolosa que representa una aportació des del coneixement del mètode Montessori, 
l’ensenyament de les matemàtiques i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. 
Avui presentem una persona que ha fet un recorregut a través d’un llarg camí 
d’aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; d’aquesta manera la 
construcció biogràfica s’ha convertit en relat de la història contemporània de l’educació del 
nostre país.  


M. Antònia Canals forma part  d’una tradició pedagògica que arriba de la mà de la 
seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant vint-i-cinc anys. Després de les 
seves ties, la Dolors va assistir als cursos de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la 
seva vida a l’ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i ple de 
certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat demostrà unes aptituds per la 
percepció matemàtica de la realitat. Al costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i 
després , només amb la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.A la postguerra, Catalunya va viure un temps d’ombres incertes que van 
entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica que s’havia construït durant el primer 
terç del segle XX.  


No es podria entendre prou bé el que va significar l’Associació de mestres Rosa 
Sensat sense fer un pas enrere i observar com es va anar cohesionant el teixit social a 
l’entorn d’una idea, d’una realitat incipient. La seva història personal ha anat unida amb 
l’entrega a la professió de mestra en un país i un temps difícil. 


Quin paper van tenir les escoles Talitha, Andersen, Costa i Llovera i Thau ? En la 
societat de postguerra aquestes escoles van mantenir el caliu d’un tarannà, d’una manera de 
ser i de fer que, poc a poc, va agafar cos social.  


M. Antònia  compartirà amb aquests mestres la inquietud de canviar el món, l’escola 
i la vida de la infància. Amb aquesta idea participà en les trobades de mestres per treballar 
en equip. Ben aviat la convidaran a unes trobades amb més profunditat pedagògica on hi 
haurà Alexandre Galí i Artur Martorell, capdavanters de la pedagogia i l’ Escola Nova 
durant el primer terç del Segle XX. Així doncs la història de l’Educació reneix i hi trobem 
el rostre humà d’aquestes personalitats que amb una actitud resistent, que només la certesa 
pot fer suportar, van sobreposar-se a un temps inhòspit i hostil. Una nova generació de 







mestres s’afegeix a la tradició pedagògica de casa nostra i pren el relleu d’aquesta empenta 
que de primer fou un grup limitat de persones perquè no es podia fer d’una altra manera.  


M. Antònia aprofundeix en el compromís d’intervenir  per canviar i canviar per 
millorar. El camí ja estava traçat, després de sis anys a Talitha, creava “Ton i Guida ” al 
Verdum, en un ambient d’immigració nouvinguda de les terres del sud. Potser no sabrem 
mai prou el que va significar aquell petit parvulari dins del barracó enmig del no-res. Potser 
encara no hem trobat la paraula que va més enllà de la gratitud. Quan M. Antònia  parla del 
barracó del Verdum, hauríem d’afegir  que a l’any 1966 faltaven a l’àrea metropolitana: 
45.000 places escolars per a infants comptats que no comptaven. 


Una solució fou la instal·lació d’aquest barracó que la M. Antònia va saber 
transformar en el bressol d’ una escola Montessori. Cal coratge i un estil de vida ric i 
interessant per tornar en bellesa un indret tan desolador. No sé si pot ser més digne. 


M. Antònia Canals va cultivar en un erm, i compartir el veïnatge amb els que s’ho 
havien jugat tot i, en alguns casos encara no hi havien guanyat res. Aquells infants del 
Verdum... 


El camí de l’escola “Ton i Guida ” obrirà un solc profund en la seva vida i ens farà 
entendre que es pot construir de nou. 


Rosa Sensat neix primer amb la voluntat de voler canviar la història del país. 
D’aportar formació de mestres, crear un altre estil. L’any 1965 s’inicia aquest grup, gresol 
de tots els vents. Si parlem amb llenguatge històric diríem que ,amb la creació de Rosa 
Sensat, aquests  mestres varen apropar la utopia. Si fos amb llenguatge cinematogràfic és 
ben cert que varen canviar una escola de grisos  per una escola en color. Els colors de la 
intel·ligència, la bellesa, l’agudesa, les sortides a la natura, l’escola en català, la comprensió i 
la bondat. Tan ple de sentit que avui encara és un referent. Varen creure que la vida estava 
viva i encara  avui gaudim de la feina feta. 


 Al capdavant d’aquesta associació hi anirà Marta Mata i Garriga mestra d’una 
notable tradició familiar en el magisteri; cal afegir la seva formació personal que bevia en 
l’Institut-Escola de Barcelona de la que n’havia estat deixeble. Amb aquest pes específic, la 
seva pròpia personalitat i l’esquema clar de com s’organitzava la formació de mestres, 
Marta Mata preveu una realitat formativa tant en el gust, com  en la sensibilitat per la 
renovació pedagògica. Així doncs, va dotar i planificar aquesta associació d’una estructura 
organitzativa,  la cohesió de la qual encara és vigent.   
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Records i treball de Júlia Serra, mestra exiliada 
Josep Clara i Tibau 


 
 El dia 25 d’octubre de 2007 el doctor Salvador Marquès va poder fer una entrevista, 
a Tolosa de Llenguadoc, a la Júlia Serra (a França Júlia Martí), mestra que es va exiliar junt 
amb el seu marit Miquel Martí i Bofill. La Júlia té 93 anys, però manté una memòria 
excel·lent i el cap ben clar. De l’entrevista, i com a resum, destaquem els relats més 
importants.  
 La Júlia explica com va ser una de les persones que evità que cremessin la catedral 
de Girona durant la revolució del 36, argumentant sobre el valor històric i artístic de la 
construcció. 
 Recorda molt bé l’Escola Normal de la República i alguns companys que ella 
admirava (nois i noies compartien les aules). 
 També es dol de les venjances personals que es donaren en el seu barri, la plaça De 
l’Oli; explica com la seva família estava condemnada a mort i que, per això, s’exiliaren. 
 A poc a poc va recordant la seva infantesa, com va néixer casualment a Brussel·les i 
com la seva família va tornar a Cassà quan ella tenia cinc anys. Va anar a l’escola Horaciana 
de Sant Feliu, de la que guarda mals records; després la família es trasllada a Girona i ella 
estudia a l’escola de Carmen Auguet. Aquesta l’ajudà a entrar a la Normal perquè la Júlia 
no tenia els certificats de baptisme ni de comunió, documents imprescindibles llavors per 
estudiar magisteri. També l’aconsellava per orientar-la cap una posició més religiosa, però 
la Júlia fou fidel a les idees del seu pare, l’anarquisme. 
 A la Normal va tenir un amor platònic, més que res una admiració per un estudiant 
que sempre treia excel·lents, però aviat conegué l’actual marit, en Miquel Martí i Bofill, més 
compromès políticament. Dels professors de la Normal recorda en Font i Fargas, en Barceló, 
en Gomis, en Santaló, mossèn Jordà, mossèn Cervera, en Sobrequés i la Carme Julià. 
 També comenta que a França va fer un treball de recerca sobre Cervantes per 
“ l ’esperit de justícia ”, perquè és un autor mal comprès: “Jo dic que tenim un tresor en 
Cervantes ” perquè era un gran humanista. 
 Del treball, escrit en francès amb el nom de Júlia Martí, en fem una ressenya on es 
veu l’interès de la Júlia per les humanitats, cosa que la portà a continuar estudis a Tolosa als 
anys cinquanta, quan passava dels trenta-cinc anys. 


 
 


Cervantes et l’ Humanisme. Júlia Martí 
  
 L’autora comença queixant-se de la crítica que s’ha fet sobre el “pensament de 
Cervantes ” i el fons filosòfic de la seva obra, que reflecteix l’esperit del Renaixement. 
 Considera que moltes idees cervantines s’acosten a les de Montaigne, encara que els 
dos fan servir procediments diferents: Montaigne és més explícit i Cervantes és més subtil, 
segurament per por de la censura; l’autor parla per boca de Don Quijote i Sancho. 
Don Quijote té l’obsessió cavalleresca pròpia del dement, però a vegades la bogeria és una 
excusa per expressar idees molt agosarades, que mostren la lucidesa de l’autor. 
 L’entorn dels personatges retrata l’Espanya Imperial, amb les seves guerres ruïnoses, 
una armada decadent, el món picaresc i la gran corrupció general. 
 Cervantes no escrivia només per divertir, volia transmetre veritats de forma indirecta, 
com diu al pròleg de les Novel·les exemplars: “expressar veritats dites d’una manera 
indirecta, per signes ”. I en la segona part del Quixot, cap.I  repeteix la idea: “Ben cec el 
que no sap veure a través d’un tamís”.  Cervantes fa la seva crítica però prudent, no com 
“ aquests autors que, per permetre’s una malícia arriscarien la deportació ” ( 2ª part del 
Quixot, cap I ). I és que se sent oprimit pel poder: “Davant la Inquisició i el Rei, calla ”  (El 
Licenciado Vidriera). Cervantes no va quedar mut, però sí prudent. Amb els seus 
protagonistes va presentar dues visions del món on podia exercir la crítica sense massa 
riscos. 
 Són moltes les interpretacions del Quixot segons els països i les èpoques, però no 
podem admetre que es presenti el personatge per ridiculitzar l’anhel dels homes que domini 
la justícia. És un posició contrària a l’ideal humanista i el pensament de Cervantes era el 
d’un humanista. 
 El treball de Júlia Martí vol demostrar el pensament humanista de Cervantes, 
comparant-lo amb les idees de Montaigne. Assenyalem alguns punts de la comparació. 







 1.- Com escrivia Montaigne, l’home ha de posar la mirada sobre la terra i “apartar-
la del cel on perdia el temps ”. Cervantes pensa igual i per això fa fracassar Don Quijote, 
paròdia sempre dels cavallers utòpics medievals, símbol del subjectivisme. La filosofia 
humanista acaba destruint la tendència idealista medieval i lluita contra el tomisme; és un 
corrent materialista que prepararà la ciència moderna. 
 2.- Montaigne defensa l’observació i l’experimentació com el mètode de recerca i 
descobriment. També Cervantes demana “veure, observar, constatar ” i considera que el 
saber es relaciona amb “la ciència basada en l’estudi del fet i de l’experiència ”. En el 
pròleg del Persiles afirma: “un mariner serà sens dubte millor timoner que el pilot que 
acaba de sortir de les escoles, doncs l’experiència, en totes les coses, és la millor ensenyant ” . 
Idees semblants apareixen en altres obres. 
 3.- Per Cervantes el desig d’objectivitat haura de guiar les produccions literàries, i 
per això dóna el cop de gràcia als llibres de cavalleries, que tenen “tantes inversemblances i 
absurditats que em pregunto com podien triomfar en divertir ” (Don Quijote. 1ª part. Cap. 
XLVIII ). En el Viaje del Parnaso afirma: “ la meva pluma ha sempre refusat expressar 
coses inversemblants. Només li agrada parlar de les que ofereixen una possibilitat... ” . El 
mateix Don Quijote reconeix moltes vegades la anormalitat que es dóna en ell però, quan 
podria acceptar la realitat, considera que són els encantadors els que han transformat la seva 
visió subjectiva en una realitat objectiva, contra la qual no pot fer res; i per això fracassa. 
 4.- Una altra teoria de Montaigne, que es reflecteix a les obres de Cervantes, defensa 
que el mitjà condiciona l’home: “la forma del nostre ésser depèn de l’aire, del clima i del 
territori on naixem ” ( Assaigs). A Rinconete y Cortadillo veiem personatges, la psicologia 
dels quals s’adapta perfectament a l’ambient dels barris baixos; són “pícaros ” carregats de 
sàtira social, ni bons ni dolents però adaptats a les dures condicions d’una existència que ells 
pateixen. 
 5.- Pels dos autors la virtut no és pas innata; el bé i el mal són valors relatius. 
Cervantes considera que la virtut és un luxe de la gent privilegiada i “el pobre no té res de 
bo ”. L’home és ell i les seves circumstàncies. Ho mostra quan comenta l’estada i els intents 
d’evasió a Los baños de Argel; també quan en el Quixot els condemnats a galeres expliquen 
el motiu del seu empresonament i tortures. Don Quijote considera que no han estat tractats 
segons els seus drets i, en això, es nota el seu refús vers una justícia desfavorable al pobre i 
que aplica la tortura. Aquesta crítica contra la Justícia del Rei ve velada pel subterfugi de la 
bogeria de Don Quijote: si ho diu un boig, no cal fer-n’hi cas. 
 6.- A l’obra de Montaigne també trobem una revolta contra la injustícia social i el 
poder arbitrari i, per tant, menysprea la tortura: “Es una perillosa invenció la de les 
tortures... I el que les pot patir amaga la veritat, el que no les pot patir també. És un mitjà ple 
d’incertesa i de perill.....  ( Assaigs, LI- XXXI ). 
 7.- També veiem en els dos autors una gran influència d’Erasme de Rotterdam. Per 
aquest, la religió és una causa d’alienació que serveix els interessos de l’Església i de l’Estat  
( Elogi de la follia). És l’opinió també de Montaigne i de Cervantes a El cerco de 
Numancia, a El coloquio de los perros, a El licenciado Vidriera, al Persiles... Idees 
semblants les dóna el Quixot: “No hi ha embruixament capaç de canviar la voluntat, com 
certs imbècils pensen, no existeix herba ni encantament que pugui constrènyer la nostra 
voluntat que és lliure ”. Cervantes sempre ironitza subtilment, dissimulant la forta crítica. 
 8.- Trobem idees semblants de Montaigne i Cervantes quan critiquen l’astrologia. 
En el Persiles escriu: “El millor astròleg no pot parlar sinó del probable... doncs no poden 
jutjar sinó a les palpentes i amb una gran inseguretat ”. 
 9.- En parlar de l’ànima, Montaigne i Cervantes li donen menys importància i la fan 
dependre molt del cos que la conté. Al Persiles diu Cervantes que les ànimes “són totes 
semblants... segons el temperament i qualitat del cos que les envolta... ” 
 10.- Els dos creuen que el fonament de la religió és humà: la ignorància, la por i 
l’angoixa davant la mort, “el desig d’allargar la vida ”. Mostraran que la fe no és suficient 
si s’aparta del que és raonable. Don Quijote voldria que tothom confessés que Dulcinea era 
la dama més bella de l’univers però els mercaders volen veure la realitat: “no sabem qui és 
aquesta dama que dieu, mostreu-la, doncs, si està dotada de tan gran bellesa, confessarem de 
bon cor i sense cap constrenyiment la veritat que demaneu ”. En canvi, la follia del Quixot li 
fa dir: sense veure-la, “ho heu de creure, confessar, afirmar, jurar i defensar ”. 
 11.- Els dos autors defensen les llengües vulgars (francès i castellà). El Quixot dirà: 
“Senyor, que el vostre fill no fa gran cas de la nostra poesia nacional, em sembla que 
s’equivoca... tots els poetes antics han escrit en la llengua que havien mamat amb la llet.”  







 12.- Tots dos combaten la disciplina corporal, practicada per la religió i consentida 
pels costums. La més noble ocupació de l’home és gaudir del seu ésser (carpe diem). Ho 
veiem en la penitència que fa Don Quijote a Sierra Morena, com menja herbes i com 
s’assota; és una paròdia de l’actitud dement dels amants platònics que busquen la solitud en 
els boscos i dels ermitans que es consolen resant “un milió d’Ave Maria ”. L’episodi és una 
sàtira contra els cavallers i els clergues; també contra les flagel·lacions. Com diu Sancho: 
“ no puc creure que els cops aplicats sobre les meves natges tinguin res a veure amb el 
desencantament dels encantats ” (Quixot. T. II- LXVII) 
I en un altre lloc: “Senyor, jo no sóc religiós per aixecar-me al mig de la nit i donar-me la 
disciplina... ” (T. II- LX). 
 13.- Per altra part,  consideren que l’home perd la llibertat per la religió, les lleis i 
els costums i, si perd la llibertat, perd la dignitat. Per això, la pastora Marcela al T. I-XII-
XIII afirma: “L’amor ha de ser voluntari, he nascut lliure i per poder viure lliurement he 
escollit la solitud dels camps...No estic forçada a plegar-me als desitjos dels homes encara 
que m’estimin vertaderament ”. Don Quijote aprova aquest discurs i li ofereix protecció. 
Amb una sèrie de detalls sobre el matrimoni, el Renaixement demana a la dona gaudir del 
propi cos (Montaigne) i fer una lliure elecció de la seva vida (Cervantes). 
 14.- Una altra idea d’ambdós escriptors és la màxima “cal conèixer-te a tu 
mateix ”. Diu Montaigne que el que coneix els excessos del seu temperament trobarà els 
mitjans d’evitar-los sense necessitat de principis morals, guiant-se per la consciència. I 
també diu Don Quijote: “La consciència és la nostra guia i el nostre jutge. Que cadascú s’ 
arregli amb la seva consciència ”. 
 15.- Els humanistes protegeixen la individualitat. Montaigne demanava mantenir-se 
a si mateix sense canviar, fins i tot en el tumult de les guerres. En el Quixot s’escriu: 
“ cadascú sigui l’artífex de la seva fortuna ”, que cada home realitzi el “seu dret a la 
felicitat ”. 
 16.- Afirma Montaigne que els homes són iguals davant la Naturalesa. La riquesa i 
la pobresa són el seu entorn, no estan en la persona; són aparences que no fan cap 
diferència essencial. Tots som “personatges de comèdia... darrera el teló, no hi ha    res més 
que un home comú ”. Cervantes també dóna la mateixa idea: “Digues-me, no has vist 
representar comèdies on figuren reis, emperadors, pontífexs, cavallers? Un fa el rufià, un 
altre el mentider, aquell el mercader... i acabada la comèdia... ¿tots els actors no són iguals? 
Doncs bé, és el mateix que passa en la comèdia d’aquest món... ”. 
 17.- Els dos també critiquen les diferències socials i defensen una Edat d’Or en la 
qual els homes seguien la naturalesa i vivien en comunitat sense corrupcions. Montaigne 
posa com exemple el país dels indígenes americans; Cervantes no localitza l’Edat d’Or, que 
fou en el passat quan “ignoràvem aquests dos mots: el teu i el meu. En aquesta edat 
sagrada, totes les coses eren comunes... La justícia conservava tota la seva integritat sense 
estar amenaçada per l’interès i el favor... ” (El Quixot. T. I ). En Los tratos de Argel (Trato 
XI) exclama idees semblants: “Oh edat santa... llavors regnava la dolça llibertat, i mai 
s’havia escoltat el nom odiós de la servitud... ” Aquestes idees portaran Cervantes a refusar 
l’esclavatge i ho exposa amb ironia per boca de Sancho (amb idees contràries a les de 
Cervantes): “Què m’importa... que els meus vassalls siguin negres? Només hauré d’apilar-
los en un vaixell i fer-los conduir a Espanya on els vendré. Me’ls pagaran al comptat i , amb 
aquest diners, podré comprar un títol o un càrrec que em farà viure còmodament las resta 
dels meus dies. ” 
 18.- Seguint les idees d’Erasme, tots dos autors condemnaran la guerra, “aquesta 
demència, filla horrible dels inferns ” (Elogi de la follia). Per Montaigne la guerra és “ una 
malaltia dels homes ”; “les guerres aporten una horrible corrupció dels costums ”. Llavors 
denuncia la colonització americana: “Tantes ciutats arrasades, tantes nacions exterminades, 
tants pobles passats pel tall de l’espasa per la negociació de les perles o del pebre “  
(Assaigs. LIII-LVI). Cervantes en el Quixot (T I- XXXVII) repeteix: “La guerra... 
extermina els pobles i els imperis populosos, i fa desaparèixer la pau, aquest bé tan 
preciós ”. I en el T. I- XXXVIII: “Feliços els segles que no han conegut els terribles, els 
diabòlics enginys de l’artilleria! “.... Perquè Cervantes sabia per experiència les seqüeles de 
les guerres i com van empobrir l’Espanya de l’època! 
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Creació de l’Associació de mestres: “Rosa Sensat” 
Rosa Serra 
Història de l’ Educació 
 


 
Avui podem estudiar el moviment de la renovació pedagògica a Catalunya des de la 


perspectiva de la Història de l’Educació i observarem un camí ple de personalitats que no 
han estalviat esforços per entendre la vida dels infants i aportar-hi  la qualitat indispensable 
que dignifica les seves vides. 


En aquest camí de renovació educativa i social hi trobem la figura de M. Antònia 
Canals i Tolosa que representa una aportació des del coneixement del mètode Montessori, 
l’ensenyament de les matemàtiques i un exemple de compromís i lucidesa humana i docent. 
Avui presentem una persona que ha fet un recorregut a través d’un llarg camí 
d’aprenentatge, sempre lligat a un món concret i a diversos paisatges; d’aquesta manera la 
construcció biogràfica s’ha convertit en relat de la història contemporània de l’educació del 
nostre país.  


M. Antònia Canals forma part  d’una tradició pedagògica que arriba de la mà de la 
seva àvia i padrina Antònia  mestra de  Camprodon durant vint-i-cinc anys. Després de les 
seves ties, la Dolors va assistir als cursos de Maria Montessori a Roma, després dedicà tota la 
seva vida a l’ensenyament montessorià a Barcelona. En aquest ambient culte, ric i ple de 
certesa va néixer i es va educar  M. Antònia que ben aviat demostrà unes aptituds per la 
percepció matemàtica de la realitat. Al costat dels seus pares va viure la Guerra Civil i 
després , només amb la mare i els germans es va fer gran, universitària, va estudiar ciències 
exactes i magisteri.A la postguerra, Catalunya va viure un temps d’ombres incertes que van 
entelar, fins a la invisibilitat, la innovació pedagògica que s’havia construït durant el primer 
terç del segle XX.  


No es podria entendre prou bé el que va significar l’Associació de mestres Rosa 
Sensat sense fer un pas enrere i observar com es va anar cohesionant el teixit social a 
l’entorn d’una idea, d’una realitat incipient. La seva història personal ha anat unida amb 
l’entrega a la professió de mestra en un país i un temps difícil. 


Quin paper van tenir les escoles Talitha, Andersen, Costa i Llovera i Thau ? En la 
societat de postguerra aquestes escoles van mantenir el caliu d’un tarannà, d’una manera de 
ser i de fer que, poc a poc, va agafar cos social.  


M. Antònia  compartirà amb aquests mestres la inquietud de canviar el món, l’escola 
i la vida de la infància. Amb aquesta idea participà en les trobades de mestres per treballar 
en equip. Ben aviat la convidaran a unes trobades amb més profunditat pedagògica on hi 
haurà Alexandre Galí i Artur Martorell, capdavanters de la pedagogia i l’ Escola Nova 
durant el primer terç del Segle XX. Així doncs la història de l’Educació reneix i hi trobem 
el rostre humà d’aquestes personalitats que amb una actitud resistent, que només la certesa 
pot fer suportar, van sobreposar-se a un temps inhòspit i hostil. Una nova generació de 







mestres s’afegeix a la tradició pedagògica de casa nostra i pren el relleu d’aquesta empenta 
que de primer fou un grup limitat de persones perquè no es podia fer d’una altra manera.  


M. Antònia aprofundeix en el compromís d’intervenir  per canviar i canviar per 
millorar. El camí ja estava traçat, després de sis anys a Talitha, creava “Ton i Guida ” al 
Verdum, en un ambient d’immigració nouvinguda de les terres del sud. Potser no sabrem 
mai prou el que va significar aquell petit parvulari dins del barracó enmig del no-res. Potser 
encara no hem trobat la paraula que va més enllà de la gratitud. Quan M. Antònia  parla del 
barracó del Verdum, hauríem d’afegir  que a l’any 1966 faltaven a l’àrea metropolitana: 
45.000 places escolars per a infants comptats que no comptaven. 


Una solució fou la instal·lació d’aquest barracó que la M. Antònia va saber 
transformar en el bressol d’ una escola Montessori. Cal coratge i un estil de vida ric i 
interessant per tornar en bellesa un indret tan desolador. No sé si pot ser més digne. 


M. Antònia Canals va cultivar en un erm, i compartir el veïnatge amb els que s’ho 
havien jugat tot i, en alguns casos encara no hi havien guanyat res. Aquells infants del 
Verdum... 


El camí de l’escola “Ton i Guida ” obrirà un solc profund en la seva vida i ens farà 
entendre que es pot construir de nou. 


Rosa Sensat neix primer amb la voluntat de voler canviar la història del país. 
D’aportar formació de mestres, crear un altre estil. L’any 1965 s’inicia aquest grup, gresol 
de tots els vents. Si parlem amb llenguatge històric diríem que ,amb la creació de Rosa 
Sensat, aquests  mestres varen apropar la utopia. Si fos amb llenguatge cinematogràfic és 
ben cert que varen canviar una escola de grisos  per una escola en color. Els colors de la 
intel·ligència, la bellesa, l’agudesa, les sortides a la natura, l’escola en català, la comprensió i 
la bondat. Tan ple de sentit que avui encara és un referent. Varen creure que la vida estava 
viva i encara  avui gaudim de la feina feta. 


 Al capdavant d’aquesta associació hi anirà Marta Mata i Garriga mestra d’una 
notable tradició familiar en el magisteri; cal afegir la seva formació personal que bevia en 
l’Institut-Escola de Barcelona de la que n’havia estat deixeble. Amb aquest pes específic, la 
seva pròpia personalitat i l’esquema clar de com s’organitzava la formació de mestres, 
Marta Mata preveu una realitat formativa tant en el gust, com  en la sensibilitat per la 
renovació pedagògica. Així doncs, va dotar i planificar aquesta associació d’una estructura 
organitzativa,  la cohesió de la qual encara és vigent.   
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