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Agraïments:
Aquest treball no hauria estat possible sense el suport de moltes persones que
d’alguna manera hi han col·laborat. A tots ells vull recordar-los aquí i mostrar-los la
meva gratitud, i és que d’una manera o altra tots en són una mica responsables. Es
mereix una referència especial en Frederic Pau-Verrié, per la seva amabilitat i per haverme apropat a la figura del seu germà d’una manera tan personal. I el que és més
important, perquè la seva confiança en tot moment i el seu agraïment van motivar-me
d’una manera molt especial a treballar a fons en aquest estudi. També vull esmentar el
suport de la Ma. Àngels Suquet, d’en Jordi Gaitx (arxivers municipals de Sant Feliu de
Guíxols i de Santa Cristina d’Aro respectivament) i de la Mònica Baró, per atendre als
meus dubtes amb tanta amabilitat. Els agraeixo molt l’ajuda que van oferir-me des del
primer moment que m’hi vaig posar en contacte.
Gràcies també a en Jaume Rufí, que hi ha posat de la seva part per ajudar-me a
resoldre els aspectes d’arxivística. Però també vull esmentar el seu suport en tot aquest
procés, tant en els moments de la catalogació com en la realització d’aquest estudi, i la
seva simpatia i acollida ja que en tot moment em vaig sentir molt a gust treballant al
seu costat. No puc oblidar tampoc el suport d’en Carles Trèmols, que ha estat present
en tot moment, no només en aquest treball sinó al llarg de tots els estudis. Sempre s’ha
mostrat amablement disposat a donar-me un cop de mà, sovint més enllà de les
tasques purament administratives; per tot plegat, moltes gràcies.
El meu agraïment a en Miquel Cuenca, per tot el que hi ha posat de la seva part,
sobretot en els darrers moments, i també per ajudar-me a resoldre molts dubtes. El seu
bon gust i assessorament també han contribuït al resultat final. Moltes gràcies a la
Marta Coll i en Pere Pous, bons amics que també hi han col·laborat.
I en especial el meu agraïment a en Mon Marquès, per pensar en mi en el seu
moment donant-me l’oportunitat de treballar en un fons tan interessant, i descobrir així
en Jordi Verrié. Els seus consells, la seva proximitat i ànims m’han ajudat molt en tot
aquest llarg procés. Gràcies també per ajudar-me a conèixer i estimar la nostra història
educativa.
Han estat fonamentals també els ànims i el suport de totes les persones que han
viscut de prop aquest procés, que han compartit amb mi els passos de la recerca i que
m’han motivat constantment a tirar-lo endavant, seria difícil citar-les aquí però a totes
elles, moltes gràcies.
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1- INTRODUCCIÓ
La primera vegada que vaig sentir a parlar de Jordi Verrié i Faget va ser cap a
l’abril de 2003, a través d’en Mon Marquès, qui havia estat professor meu d’Història de
l’Educació tant de la Diplomatura d’Educació Social com de la Llicenciatura de
Pedagogia. En Mon m’oferia l’oportunitat de treballar en la catalogació d’una part del
fons de Jordi Verrié que havia estat dipositada a la universitat després de la seva mort,
l’any 2001, i en aquell moment, gràcies a una beca, podia contractar-se a algú perquè
en fes l’inventari. Es buscava una persona de l’àmbit de la pedagogia perquè tot i
tractar-se d’una catalogació descriptiva era interessant que hi haguessin uns
coneixements previs d’història de l’educació per tal d’entendre millor l’organització del
fons a l’hora d’inventariar-lo.
Després vaig conèixer en Jaume Rufí, cap de la Biblioteca Barri Vell de la
Universitat de Girona, que porta el tema de la catalogació dels fons, i qui molt
amablement m’anà orientant en els aspectes més tècnics d’arxivística ja que per la
meva formació, d’un àmbit ben diferent, tenia moltes mancances en aquest sentit.

La veritat és que durant la meva formació primària i secundària mai havia tingut
un especial interès per l’assignatura d’història. Però al segon curs d’Educació Social,
quan vaig començar a fer classe amb en Mon Marquès, amb qui he après molt de la
història de la nostra l’educació i gaudia molt de l’assignatura i dels seus treballs, vaig
descobrir l’encant de la recerca i de conèixer el nostre passat històric per tal d’entendre
la situació educativa actual.
M’apassionaven sobretot les pràctiques educatives dels moviments de renovació
pedagògica, i sentia també una gran admiració per totes aquelles iniciatives que en
diferents moments de la nostra història han afrontat situacions difícils per ser fidels a
uns ideals pedagògics, per canviar les coses i treballar per millorar la realitat educativa.
En definitiva, totes aquelles iniciatives que, amb més o menys reconeixement, han
mostrat un gran esforç i implicació en defensa de la nostra cultura, de la nostra llengua i
sobretot de la nostra educació, amb l’objectiu de construir una societat millor.

6

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

Les circumstàncies van fer que a partir del fons de Jordi Verrié tornés a entrar en
contacte amb el món de la història de l’educació, en aquest cas palpant una gran
quantitat de documentació original d’un gran valor pedagògic, que m’acostava d’una
manera molt directa i pràctica a tots aquelles iniciatives que havia conegut al llarg de la
carrera. La veritat és que en un primer moment no era massa conscient del material
que tenia a les meves mans, però a mesura que hi vaig anar treballant em vaig anar
adonant que tot allò era fruit d’una tasca d’anys d’investigació.
He de confessar que sovint m’encantava llegint el prospecte d’una escola de
principis de segle XX on s’aplicaven pràctiques pedagògiques realment innovadores, o
m’hauria quedat hores mirant les fotografies o llegint la correspondència d’alguns dels
deixebles de Joan Bardina que a través de les seves experiències ens acostaven a la
realitat del moment. Però ni tenia el temps per fer-ho, ni se’m demanava que aprofundís
en els continguts, únicament es tractava de fer-ne una descripció coherent. Més d’una
vegada em vaig quedar amb les ganes de conèixer més a fons tot allò que estava
catalogant.

Un cop finalitzat l’inventari en Mon em proposà la idea d’utilitzar-lo com a punt
de partida per al meu treball de pràcticum de la llicenciatura de pedagogia. Em
semblava una bona idea, però no tenia massa clar com enfocar-lo. Després de
temptejar algunes vegades el desenvolupament del treball, i d’uns quants intents per
posar-m’hi a fons, finalment li he donat forma i la veritat és que tot plegat ha consistit
en un procés molt interessant i enriquidor.
Si el meu primer contacte amb el fons de Jordi Verrié va ser interessant, aquest
segon apropament al polígraf, ara molt més treballat, n’ha estat el doble. Poder
“conèixer” la figura de Verrié a través del que he anat investigant i a través dels seus
escrits, entendre l’origen del fons, quines eren les seves inquietuds i què el portava a
recopilar tot tipus de material pedagògic (sempre conscient que és una idea que em faig
jo a través de la informació consultada i del que m’han pogut explicar els qui el van
conèixer, però que lògicament mai podré corroborar en la seva totalitat) ha estat un
procés molt enriquidor i pel que cada vegada estava més motivada. També pel fet de
tornar a treballar amb aquell fons, i de donar-li cos a molt del material que jo únicament
havia descrit. Moltes de les iniciatives, personatges i institucions que m’eren
desconegudes en aquell moment, o només em sonaven, en aquest segon contacte amb
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l’Arxiu Verrié he pogut entendre molt millor a què responien. I, no cal dir-ho, per mi ha
suposat fer un aprenentatge molt intens de la nostra història educativa.
En aquesta segona ocasió també m’hauria agradat aprofundir més en cadascun
dels documents de l’Arxiu, però per lògiques qüestions de temps, per la seva amplitud i
pels objectius que em proposava en el meu treball no era viable.

Aquesta segona vegada, ja en el procés de recerca centrat en el meu treball he
tornat a comptar amb l’ajuda, les orientacions i els ànims d’en Mon i en Jaume, als quals
agraeixo molt el seu suport. I també he trobat noves ajudes, en aquest cas de la mà
dels arxivers dels Arxius Municipals de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, d’una
amiga de la família Verrié i en especial del germà de Jordi Verrié, Frederic-Pau, el suport
del qual destaco especialment perquè em va donar una visió molt propera de tot plegat,
i sobretot, per la confiança i la motivació que em va transmetre en mostrar-se molt
agraït “pel que estava fent pel seu germà”; he de dir que l’agraïment és mutu.
Tots ells han fet que el procés fos molt més agradable i enriquidor, col·laborant i
aportant noves idees i coneixements al meu treball. I, el que és més important, entre
uns i altres m’han apropat i m’han ajudat a conèixer una mica més en Jordi Verrié i la
seva tasca.

Aquest és, doncs, el resultat d’un procés que per mi ha estat molt interessant, i
que m’ha portat a redescobrir l’encant de la història de l’educació.
Espero, en primer lloc, que sigui fidel al que Jordi Verrié hauria explicat de si
mateix, cal tenir en compte que es tracta d’una visió subjectiva que he anat formant a
partir de totes les informacions i material treballats, sempre intentant corroborar-les. I
em disculpo, per endavant, per totes aquelles qüestions que puguin no ser del tot
correctes, per allò que hi pugui faltar, pel que potser estigui poc desenvolupat,...
sobretot pel que fa a la seva biografia i a la seva aportació a la nostra pedagogia. La
seva tasca fou molt àmplia i segurament que en molts aspectes em quedaré curta.
Aquest estudi no pretén explicar tot el que va ser i va fer Jordi Verrié, tampoc
podria, únicament vol donar constància de la importància de les persones que, sovint de
manera bastant anònima, han treballat i continuen treballant per la nostra cultura i la
nostra educació, sigui a partir de la recuperació de la història o sigui en la pràctica de
cada dia, totes col·laboren a aconseguir un futur millor per la nostra realitat educativa.
8

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

Verrié era una d’aquestes persones, i tant ell com la seva tasca, penso que es mereixen
un reconeixement.

Per la idea que m’he pogut anar creant sobre Jordi Verrié, crec que havia de ser
una persona molt interessant, que m’hauria agradat molt poder conèixer. Però ja a
través del que en sabem de la seva biografia, dels seus escrits, fotografies, i del seu
fons d’alguna manera el podem conèixer i gaudir amb els seus treballs, amb tota la
documentació que havia recopilat, amb totes les seves reflexions, etc. I és que la seva
passió per tot el que feia queda ben reflectida en cadascuna de les seves aportacions.
Espero que aquest modest estudi us apropi una mica més a la figura de Jordi
Verrié i a la tasca que amb molta dedicació féu al llarg de la seva vida, i que disfruteu
de tot el que ens va deixar, de la mateixa manera que he disfrutat jo durant tota
aquesta recerca que m’ha portat a poder-ne fer la síntesi que teniu a les mans.
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2- JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DEL
TREBALL
Com ja he esmentat, el punt de partida d’aquest treball va ser la catalogació
d’una part del fons documental de Jordi Verrié i Faget, que guardava la Biblioteca de la
Universitat de Girona amb la idea de dipositar-lo en el seu apartat de Fons per a la
Història de l’Educació, des de pocs mesos després de la seva mort. Amant de la cultura
catalana, i gran apassionat de la nostra història educativa, Verrié s’havia dedicat al llarg
de la seva vida a recopilar tot tipus de documentació relacionada amb el món de
l’educació, a més d’un nombrós conjunt de llibres de temàtiques diverses, però sobretot
de caràcter pedagògic.
Així, després de la seva mort, deixava un gran llegat que es va repartir entre
diferents arxius i biblioteques (a més d’alguns conjunts documentals o col·leccions que
ja havien estat dipositats en vida per ell mateix). Una d’aquestes parts fou donada a la
Universitat de Girona a través dels professors del Departament de Pedagogia Salomó
Marquès i David Pujol, com ho desitjava Verrié. Constava de dues parts: un conjunt de
llibres de temàtica diversa, i un conjunt important de documentació de tot tipus
relacionada amb l’àmbit educatiu i amb formats ben diversos (fulletons, revistes,
articles, llibrets, fotografies, notes manuscrites, correspondència, targetes, etc.)
classificades en caixes, arxivadors i carpetes pel mateix Verrié. Era la part més científica
i de caràcter més pedagògic de tot el seu llegat i quedava dipositada a la Universitat de
Girona sota el nom de “Arxiu Verrié”.

Gràcies a un conveni de col·laboració educativa de la Universitat de Girona, i a la
proposta que em va fer el professor Mon Maquès de treballar en aquest tema, jo
mateixa vaig catalogar aquest fons durant els mesos de maig i juny de 2003. Se’m
donava així l’oportunitat de treballar directament en un petit projecte d’història de
l’educació, i de conèixer i inventariar tota aquesta documentació de gran interès
pedagògic.
En aquell moment únicament vaig fer la descripció d’aquest arxiu per tal que, un
cop fet l’inventari, el fons fos consultable per tothom qui hi estigués interessat. I fou a
partir d’aquesta descripció que va néixer aquest treball de recerca. Feta la catalogació,
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era interessant anar més enllà. Cal tenir en compte que es tracta d’un conjunt de
material molt divers, i d’una recopilació feta a per una persona que no provenia del món
de l’educació i poc coneguda dins d’aquest àmbit.

Tot plegat portava a pensar que seria interessant, per una banda, contextualitzar
el fons documental: apropar-nos a la figura de Jordi Verrié per tal d’entendre millor d’on
sortia el fons, tenint en compte que ell no provenia del món de la pedagogia, conèixer
una mica la seva biografia i a partir d’aquesta conèixer quines havien estat la seves
tasques d’aportació a la història de l’educació: els seus escrits, les diferents accions que
havia fet en aquest àmbit com el muntatge d’exposicions o les troballes importants. A
banda de conèixer la història de Verrié i del seu fons documental, calia tenir en compte
que l’Arxiu Verrié formava part d’un important llegat que era el resultat d’anys
d’investigació. Calia també, doncs, conèixer quin era aquest llegat, quins arxius i
biblioteques disposaven d’altres parts, i quins eren els seus continguts.
I per altra banda, també volia aprofundir una mica més en l’anàlisi de l’Arxiu
Verrié: classificar el material per temes, explicar de què consta centrant-nos més en els
continguts -ja que l’inventari és molt descriptiu-, fer-ne una valoració des de l’àmbit de
la pedagogia (sempre lògicament a partir de la meva visió, per tant subjectiva) i veure
de quina manera representa una aportació per a la història de l’educació. Cal tenir en
compte que no es tracta d’una anàlisi aprofundida de cadascun dels temes, sinó d’una
síntesi i una valoració dels diferents temes que hi trobem. Segurament cadascun
d’aquests temes ens donarien peu a fer tot un altre treball de recerca.
També era interessant fer-ne una reflexió a mode de conclusió, sobre Jordi
Verrié, sobre la seva aportació a la història de l’educació catalana, i sobre l’Arxiu Verrié
en concret.

Es pot dir que el treball consta, doncs, de quatre parts: una primera més
centrada en la figura de Jordi Verrié i les seves accions relacionades amb la nostra
història educativa, amb un èmfasi especial en els seus llibres i escrits pedagògics ja que
a través d’aquests el podem conèixer molt millor; una segon bloc basat en el llegat i en
les diferents parts que guarden diverses biblioteques i arxius; una tercera part centrada
en l’Arxiu Verrié en concret; i un darrer apartat de reflexió com a conclusió final.
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L’objectiu del treball és, així, donar a conèixer a Jordi Verrié i la seva tasca
d’aportació a la història de l’educació, en primer lloc de manera més general, i centrantme després en el fons documental més pedagògic: l’Arxiu Verrié.
Aquest treball també pot ser útil com a material de suport i orientatiu d’aquest
Arxiu. Perquè les persones que vulguin consultar-lo puguin fer-se una idea de qui el va
crear, a partir de quins interessos, perquè n’entenguin l’origen. I també perquè els doni
una idea del que hi poden trobar, i quins són els temes que cal destacar des d’un punt
de vista pedagògic. Com he dit, molta de la documentació d’aquest fons podria ser un
punt de partida per a noves investigacions, i és que com deien David Pujol i Salmó
Marquès, Verrié era un gran “insinuador de camins”. Tan de bo sigui així, i aquest fons
sigui d’una gran utilitat per als interessats del món l’educació, tant per obrir noves vies
com per completar-ne d’altres.
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3- METODOLOGIA DE RECERCA

En un primer moment no em vaig plantejar una metodologia de recerca
concreta, partia d’un personatge per mi desconegut, i el meu primer objectiu era obtenir
tota la informació possible sobre Jordi Verrié i Faget. Sí que és cert que jo n’havia
catalogat el seu fons, el qual em podia donar molta informació, però tots aquells
continguts no tenien massa sentit si no sabia emmarcar-los, ni entendre’n la
procedència, per tant partia de poca informació. El meu punt de partida eren les
primeres informacions que me’n va donar en Mon Marquès i un parell d’articles sobre
Verrié que també ell mateix em proporcionà (escrits per David Pujol i Josep Vicente,
ambdós amics personals del polígraf).
Fou a partir d’aquests articles, que em van ser de gran utilitat, que vaig iniciar la
meva recerca. I una dada em portà a una altra i així consecutivament, fent i desfent
aquest procés d’investigació, ja que a vegades corroborava informacions i d’altres
m’adonava que m’havia equivocat, o m’apareixien noves dades que modificaven les
meves informacions. En definitiva, fou un procés molt interessant i motivador com ho és
tota recerca en la qual mica en mica vas dibuixant amb més definició allò que estàs
buscant, amb el punt d’aventura que tenen aquestes investigacions. I és segurament
aquesta sensació d’aventurar-se, el que devia motivar algú amb una esperit tan inquiet i
amb tantes ganes de conèixer com Jordi Verrié, imagino que d’aquí també la seva
passió per la recerca pedagògica.

Potser pel fet d’estar treballant molt a fons en la figura de Verrié i la seva tasca, i
també perquè jo mateixa estava seguint en certa manera les seves passes, estava
investigant a un gran investigador, en molts moments vaig sentir-m’hi molt identificada
compartint moltes de les sensacions que ell mateix explicava en els seus escrits. Tot
plegat convertia l’elaboració del treball en un procés per mi molt enriquidor que ja
només en aquest sentit valia la pena. Accentuava aquesta sensació el fet d’estar
treballant en un cas concret, investigant a una persona amb noms i cognoms, i que
cada vegada em semblava més interessant.
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Així doncs, a partir del que explicaven els articles esmentats vaig començar la
meva recerca. En primer lloc vaig analitzar-los a fons començant a fer-me una idea de la
figura de Jordi Verrié (ambdós havien estat escrits a mode d’homenatge després de la
seva mort) i a extreure’n tota informació que em poguessin donar.
Després vaig començar a buscar les obres escrites per Jordi Verrié o en les que
havia col·laborat (en aquest sentit em fou de gran utilitat el servei de préstec
interbibliotecari de la universitat ja que alguns llibrets vaig haver de demanar-los al
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya o a la Biblioteca
Rosa Sensat). Llavors calia llegir-les i treballar-les, i és que significaven una bona font
d’informació. A banda dels seus continguts, que en molts casos estan estretament
relacionats amb la documentació que jo vaig inventariar i per tant ens ajuden a
emmarcar-la, penso que els seus escrits ens diuen molt de la personalitat de Verrié,
sovint hi aporta reflexions personals i hi transmet molt dels seus interessos. Tots ells
també em van ajudar a poder-lo conèixer millor, a entendre quin era l’origen del fons
documental, i per tant a contextualitzar-lo.

Pel que fa als seus escrits, també sabia que havia estat col·laborador de la
revista Crònica d’Ensenyament , que no s’edita des de l’any 1995. Després de posar-me
en contacte amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, vaig trobar on
consultar-ne tots els números: el Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, d’on vaig
poder extreure tots els articles que hi havia escrit Jordi Verrié.
Una altra font d’informació que calia contemplar era el diari El Punt de Girona,
on s’havia publicat l’esmentat article de David Pujol (juntament amb Salomó Marquès, el
febrer de 2001, amb motiu de la mort de Verrié). Esperava trobar-hi noves referències a
Jordi Verrié i així va ser, tot plegat anava donant forma a qui en un principi m’era
desconegut però que cada vegada m’era més proper.

Per altra banda, sabent que el llegat de Jordi Verrié havia estat repartit entre
diferents biblioteques i arxius vaig posar-me en contacte amb cadascun d’ells per tal
d’esbrinar de què disposaven en relació al polígraf, i després vaig visitar-los per tal de
veure in situ quins eren aquests documents. Així vaig estar a la Biblioteca de Catalunya,
a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (en el cas
de l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro, no m’ha calgut anar-hi perquè he pogut
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solucionar els meus dubtes per mitjà del mail i del telèfon i perquè el material del qual
disposen és menor i no és de temàtica educativa).
Ja a l’última etapa de la recerca, he sabut que hi havia una última part del llegat
que jo desconeixia fins fa ben poc i que va adquirir una amiga de la família Verrié –amb
qui també he pogut posar-me en contacte- amb l’objectiu de dipositar-la a la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

La meva visita a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu em va permetre contactar amb
Frederic-Pau Verrié, historiador i crític d’art i germà de Jordi Verrié, ja que ells me’n van
proporcionar el telèfon. La veritat és que aquesta etapa del procés fou molt especial
perquè després d’un temps intentant localitzar-lo, i quan ja pensava que les meves
dades eren errònies, finalment vaig trobar-lo. Era ja en un moment bastant avançat de
la meva recerca i ja coneixia bastant més la figura de Verrié, per això la trobada amb el
seu germà fou tan interessant. Era la millor manera d’apropar-m’hi, un privilegi. Poder
parlar amb el seu germà de la trajectòria de qui jo estava estudiant, resoldre dubtes o
conèixer noves anècdotes tenia per mi un encant molt especial. Fou a partir de FredericPau Verrié que vaig corroborar algunes dades i en vaig conèixer d’altres (com
l’existència d’aquella última part del llegat adquirida per una amiga de la família).
Frederic-Pau Verrié es mostrà molt agraït pel meu treball, i en tot moment em
transmeté una gran confiança, i és que el fet de realitzar un estudi entorn d’una
persona amb noms i cognoms em generava una certa responsabilitat, calia ser molt fidel
a la realitat. Però el seu suport i la seva confiança em donaren també més seguretat en
el que estava fent i em van motivar molt a continuar treballant.
També fou un incentiu important, a més de l’agraïment de Frederic-Pau, el fet
que ja des de la mort del seu germà havien pensat en fer un homenatge a Jordi Verrié
en relació a l’important llegat que havia deixat (tema que ja m’havien comentat també
des de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu). La idea era fer un acte a nivell comarcal, per la
implicació de Verrié amb Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, pobles que
formaven part de la seva biografia, i que gràcies a documentació diversa que ell mateix
havia donat havien enriquit els seus Arxius Municipals. Es tractava, doncs, d’una mostra
d’agraïment pels seus anys de recerca i pels seus generosos donatius.
Per qüestions diverses aquest acte encara no s’ha portat a terme, però està
pendent, i el meu treball era una manera de recordar-ho. Tant un com altres em van

15

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

manifestar el desig de tirar-lo endavant. És per això que, ni que sigui per haver tornat a
treure aquest tema, penso que el meu estudi ha valgut la pena.

En una segona visita a l’Arxiu de Sant Feliu, vaig estar mirant les fotografies
dipositades per Jordi Verrié. Es tracta d’una gran quantitat de fotos tant dels àlbums
personals, com d’altres fruit de la seva tasca professional. Remenar les fotografies
personals era posar cara i ulls a la biografia que jo havia anat deduint a través dels seus
escrits, els articles i les informacions rebudes. Eren un munt d’imatges precioses, que
Verrié havia anat ordenant, i que em van permetre apropar-me molt més a la seva
persona.
També vaig estar a Santa Cristina d’Aro, on un carrer porta el nom de Jordi
Verrié i Faget. Casualitats de la vida van fer que el trobés ben aviat.

Un cop recollida tota la informació, i mentre anava plasmant-la en el meu treball,
vaig tornar a introduir-me a l’Arxiu Verrié. Partia de l’inventari que havia fet jo mateixa
dos anys abans, però ara calia aprofundir una mica més en els seus continguts des
d’una perspectiva pedagògica i valorant el que ens aportaven a nivell de la història de
l’educació catalana. Aquest procés ha estat molt interessant en tant que aquesta vegada
coneixia l’origen del fons i les inquietuds de Jordi Verrié, i qualsevol mostra del seu
treball, com les notes manuscrites realitzades per ell mateix, tenien un encant especial,
perquè “coneixia” molt millor el seu autor. Ha sigut també en aquest procés, i partint de
l’etapa de contextualització anterior, que l’Arxiu Verrié ha pres un valor més important.
Aquest segon contacte amb aquest arxiu ha consistit en tornar a revisar
cadascuna de les unitats, i extreure’n algunes idees, exemples o documents concrets
que em permetessin mostrar el tipus de documentació recollida per Verrié, com
l’analitzava, i el que ens aporta des d’un punt de vista pedagògic. Finalment, i com a
punt final, he fet les conclusions, tant en relació a la figura de Jordi Verrié i a la seva
tasca, com les meves reflexions personals.
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4- JORDI VERRIÉ I FAGET
4.1.
4.1.- Biografia

4.1.1.- L’entorn familiar
Jordi Verrié i Faget va néixer a Barcelona el 20 d’abril de 1923, fill de Frederic
Verrié i Pilar Faget, tots dos de Sant Feliu de Guíxols.
La família paterna procedia de Tolosa de Llenguadoc. L’escriptor Josep Vicente
explicava d’aquesta manera la seva ascendència familiar a la revista L’Arjau de Sant
Feliu de Guíxols (2001:5):

“El pare Verrié treballava a correus. Destinat a Girona, aproximadament entre el 1914 i
el 1920, va ser part en aquella confluència de persones –Rahola, Montsalvatge, Dalmau
Carles, Fidel Aguilar, Masó- que donaren un to excepcional a la vida gironina d’aquell
període. També un temps va fer el servei d’ “ambulant” entre Olot i Girona (...) Més
tard fou destinat a Llagostera, i després passà a Barcelona, a la central del servei
postal, on tingué al seu càrrec feines directives. Home interessat en la cultura i sabedor
de moltes coses, a la capital hi trobà com una continuació ampliada del viscut a Girona,
un ambient intel·lectual, discretament patriòtic i ordenat en el qual havia de sentir-se
feliç; no és gens estrany que durant molts anys treballés a la secretaria de l’Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona. El senyor Verrié era un home baixet, grassonet, pausat i
actiu alhora, complidor rigorós, d’una pulcritud extrema que el cabell blanc i molt fi
semblava proclamar. Cada estiu la família Verrié-Faget, venien a passar vacances al
carrer Garrofers on la família s’havia anat fent. La Maria Verrié, menuda tia dels nois, hi
vivia tot l’any.”

En aquest entorn foren educats Jordi Verrié i el seu germà gran (l’historiador i
crític d’art Frederic-Pau Verrié), al costat dels seus pares, dels quals en parlava amb
molt d’afecte i que exerciren en ell una influència molt positiva. Així ho explicava ell
mateix al recull editat a cura de David Pujol sobre els records de quan anaven a estudi
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diferents persones rellevants de la política, l’educació i la cultura catalanes (1996:165)1:

“L’escola no és decisòria ni en el volum de coneixements ni en la incitació a les ganes
d’aprendre. Els estímuls per això són originats sovint per la influència de la família”.
I en el cas dels germans Verrié, els pares eren molt conscients d’aquesta
importància de l’entorn familiar en l’educació dels fills, i procuraren instruir-los i educarlos en la cultura catalana des de ben petits. Jordi Verrié recordava també com amb dos
anys i mig “el pare ja havia fet intents de fer-me reconèixer lletres majúscules en

titulars del periòdic i jo coneixia i escrivia almenys les vocals” (a AADD, 1996:166).
En aquest mateix llibre recull altres records que ens ajuden a conèixer millor
aquest entorn familiar (alguns es repeteixen al que explica Vicente a L’Arjau) i a
entendre també l’interès dels dos germans per la cultura i l’educació. Segurament la
influència dels pares fou un fet rellevant en el que seria la trajectòria professional dels
germans Verrié.

“El meu pare, home prou culte, que havia estudiat per designi matern uns primers anys
al seminari de Girona i que professionalment s’havia guanyat el seu lloc d’administrador
de correus després d’unes oposicions a Madrid, creia profundament en els
coneixements ben païts i no tenia altre aspiració que els seus fills esdevinguéssim savis.
Autodidacte permanent, lletraferit amb bona relació amb els cenacles culturals de
Girona, on havia estat abans d’anar a Llagostera, coneixia els Montsalvatge, en Tharrats,
en Rahola, el jove Pla, els Fargnoli, en Dalmau i els Pla –editors i mestres-... I

era íntim

amic des de les aules del seminari de mossèn Narcís Saguer (el de l’afer
Galinsoga) i de Joaquim Carreras i Artau. Era subscriptor de la Bernat Metge, que llegia
directament en llatí, i del “Patufet”, que la mare ens comunicava a nosaltres. Així com el
“Jordi” de la primera època.
Alguns llibres de contes en català destinats a nosaltres també ens eren transmesos per
la mare, dona excepcional que sempre portà, per sort de tots nosaltres, el timó
domèstic. Havia arrodonit la seva vivesa natural amb una llarga estada a Austràlia, on
els meus avis materns havien emigrat a primers de segle. D’aquelles lectures recordo
uns llibres petits de “La mainada”, com La cabana de l’oncle Tom, El príncep de Viana,
Els ballesters del rei, i sobretot Els camins de la sort, amb precioses il·lustracions de
Lola Anglada.

1

AADD (1996): Quan jo anava a estudi. A cura de David Pujol; edita Col·legi Públic “El Serrat” de
Siurana, Siurana d’Empordà.
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El pare no volia deixar res a l’atzar. Quan jo tornava d’escola ell sempre trobava un buit
per completar en molt el que no aprenia a les monges. Recordo una pissarra de guix on
em feia escriure les correccions ortogràfiques (castellanes) de les meves faltes
habituals. Ell va ensenyar-me bé els comptes guiat per la “Aritmética razonada” del vell
Josep Maria Dalmau. Ell va ensenyar-me a confegir paraules amb el mateix “Camarada”
de les monges, però molt més insistit. Em va fer perfeccionar la lectura amb fragments
saltats del Quijote, que va ser el meu primer llibre de lectura. Jo crec que m’ensenyà
coneixements molt per sobre del que corresponia a la meva tendra edat” (Verrié a
AADD, 1996:167-168).

És molt significatiu el fet que en un llibre on es parla dels records d’estudi, i per
tant dels records de l’educació rebuda, Verrié faci tanta referència a l’entorn familiar i a
l’educació que hi va rebre.

4.1.2.- Estudis i compromís polític
El 1925, complerts els dos anys i mig va ingressar a l’escola, a Llagostera, a
l’escola privada de les Carmelites Descalces. Quan el seu pare va demanar el trasllat a
Barcelona, a l’any 1930, va passar a estudiar al Colegio Ibérico. I d’aquí a l’Institut
Balmes de Barcelona, on cursà el batxillerat. Posteriorment va estudiar a la Facultat de
Dret de Barcelona, on es llicencià en lleis.
Ja en la seva època d’estudiant, Verrié mostrava el seu esperit catalanista i el
seu compromís polític actuant en la clandestinitat.

“Fou membre actiu i destacat del Front Universitari de Catalunya (FUC), formant part
d’una de les “cinquenes” en que cel·lularment el Front estava estructurat. El seu treball
en el si de l’organització motivà que activistes del Sindicato Español Universitario (SEU)
l’agafessin de cap d’esquila en les seves accions repressores. Com a conseqüència, va
rebre; però a la Universitat hi va fer amistats que perduraren.” (Vicente, 2001:5)

Segurament aquest esperit catalanista era una altra de les herències familiars,
d’aquí també el seu nom, com explicava ell mateix:

19

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

“La catalanitat espontània del poble, o sigui el sentiment generalitzat del país, a casa es
perfeccionava amb la voluntat reflexiva de la catalanitat cultural i política. Érem una
família que era i se sentia catalana amb totes les implicacions, riscs i compromisos que
en cada circumstància es produïen, cosa particularment complicada en el cas d’un
“funcionario del estado”, com era el pare. Jo em dic Jordi –i tinc 73 anys- perquè vaig
néixer l’any del Directori de Primo de Rivera. Va ser com una petita actuació d’afirmació
catalana dels pares.” (Verrié a AADD, 1996:169)

No obstant això, el pare Verrié procurava també que els fills coneguessin la
gramàtica castellana, perquè tenia un gran interès en què fossin persones cultes i amb
coneixements, i perquè era conscient de la necessitat de saber la llengua imposada per
a poder accedir a determinats càrrecs.

“Més misteriós em semblava que el pare, home que exercia obertament el català, em
fes llegir el Quijote i que insistís tant en la gramàtica castellana, amb particular
incidència sobre els verbs i l’ortografia. Amb el temps ho he comprès. Ell sabia que en
aquelles circumstàncies i sense massa perspectives de canvi, el consell de mossèn
Baldiri Reixac del 1749 era encara vigent. Si volies optar a qualsevol càrrec o posició no
hi havia altre solució que aprendre i gramaticar el castellà” (Verrié a AADD, 1996:170).

Al llarg dels anys Jordi Verrié va demostrar el seu sentiment catalanista i la seva
implicació política no només en les seves obres posteriors i en la seva aportació a la
pedagogia catalana, sinó també en la seva militància política fins als darrers anys de la
seva vida: encara l’any 1999 es presentava com a número 11 de la llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya, a les eleccions municipals de Santa Cristina d’Aro.

4.1.3.- Viatges i professió
Tot i que es va llicenciar en lleis, Jordi Verrié mai va treballar d’advocat,
únicament va portar algun cas puntual més perquè li era proper que com a dedicació
professional. Al llarg de la seva vida, va treballar bastant per lliure, el seu esperit inquiet
el va portar a conèixer diferents àmbits i a no centrar-se en cap aspecte concret, per
tant no podem ubicar-lo en cap professió específica. Era una persona molt polifacètica
que es movia segons diferents interessos, als quals es dedicava per afició o de manera
temporal com a professional. De fet, en el seu cas, afició i professió estaven
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estretament relacionades ja que es dedicava professionalment a tasques que
l’apassionaven, i al mateix temps, s’implicava amb cadascuna de les seves aficions amb
la dedicació i la responsabilitat d’un autèntic professional. En moltes ocasions, la seva
afició per un tema concret el va portar a obtenir contractes professionals que li
permetien viure d’allò que tant li agradava.
Així, al llarg dels anys va treballar en diferents àmbits, canviant de l’un a l’altre,
des de la fotografia, a l’animació cultural, a la col·laboració en editorials, fins a la seva
tasca d’assessor del Departament d’Ensenyament, on es va jubilar. Precisament aquesta
última etapa com a funcionari va ser la més estable des d’un punt de vista professional
de Verrié, tot i que, com explica el seu germà, si no hagués estat perquè li
encarregaven

tasques

diferents

(d’animació

cultural,

muntatge

d’exposicions,

col·laboracions, etc. ) no ho hauria resistit, i és que era una persona molt independent,
molt “d’anar i venir”. Aquesta varietat d’interessos i professions van fer que se
l’anomenés polígraf, “professió” amb la que també signava alguns dels seus articles,
ocupació que responia més al seu tarannà polifacètic que al significat estricte de la
paraula. En definitiva, i amb paraules del seu germà Frederic-Pau, en Jordi Verrié era
“una persona polifacètica i sobretot d’una gran amplitud d’interessos que estaven
relacionats amb el seu país, el seu paisatge i la seva llengua”.

L’any 1948 deixà la Universitat i el FUC i va entrar a treballar a S’Agaró amb
Josep Ensesa, un industrial gironí que va encarregar-se d’urbanitzar aquesta població
promovent un turisme d’alta categoria. Jordi Verrié s’ocupava de l’edició de la Revista de

S’Agaró i també tenia responsabilitats en l’organització dels actes i esdeveniments que
tenien lloc en aquest àmbit. Aquest va ser el seu primer contacte amb l’assessorament i
la dinamització cultural, camp en el que posteriorment hi faria una tasca important, ja
fora d’aquesta empresa, per lliure o en altres sectors com el Departament
d’Ensenyament.
L’any 1951 va signar un contracte amb l’empresa TAF (Trabajos Aéreos y
Fotogramétricos) de Barcelona, pel qual aquesta entitat li cedia en exclusiva 65 negatius
de diferents llocs de la Costa Brava per a la seva explotació comercial en format postal.
Es fixava un tiratge mínim anual de 40000 unitats i un preu de venda de 2 pessetes, del
qual un 10% corresponia a TAF. Per a l’edició de les mateixes, Jordi Verrié va entrar en
contacte amb Adolph Zerkowitz, fotògraf de Barcelona famós com a editor de postals.
Pel preu de 80 cèntims per unitat, Zerkowitz havia de fer les plaques-contratips, els
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tiratges i el guillotinat. La impressió del dors, prèvia al guillotinat, anava a càrrec del
mateix Verrié. L’any 1953 havia retornat a TAF la totalitat dels negatius.
La fotografia seria una altra de les seves tasques professionals, a la que es
dedicà també com a afició. Resultat de tot aquest treball n’és l’extensíssim nombre de
fotografies i diapositives que deixà ben classificades i que són un patrimoni d’un gran
interès col·lectiu. I és que “moltes d’elles són imatges de referència per calibrar les

transformacions que en molts llocs ha experimentat el paisatge urbà o periurbà en
l’interval d’una trentena d’anys” (Vicente, 2001:7).

Tot i ser un gran amant de la seva terra que estimava profundament, havia
viatjat i viscut algunes temporades en altres indrets d’Europa, Austràlia i Amèrica. El seu
esperit d’aventura el va portar a fer un viatge a Austràlia, l’any 1954, on s’hi havia
establert una part de la família materna, i on va residir un any i mig. Fruit de la seva
estada a Oceania va néixer el llibre Bumerang: Un barcelonés en la ruta de Oriente2 on
es recullen les experiències del viatge. En un dels darrers apartats d’aquest llibre
deixava oberta la possibilitat de publicar les impressions viscudes a Austràlia, ja que en
el Bumerang se centra en el viatge en si: Barcelona-Austràlia-Barcelona. Tot i que no
arribà a fer-ho.
El seu tarannà encuriosit i la seva afició per viatjar i conèixer tot tipus d’indrets el
van portar a ser “un coneixedor extens i profund alhora de gairebé tot el que és i es

mou a Catalunya i força del que val la pena conèixer dels voltants” (Vicente, 2001:6). Hi
va ajudar també la seva passió per l’excursionisme, que el va portar a recórrer la nostra
terra, que tant estimava i amb la qual s’identificava profundament, gairebé en la seva
totalitat “amb entusiasme d’excursionista i passió d’estudiós” (Vicente, 2001:7).

En tornar d’Austràlia, treballà altre cop, per un temps breu, a S’Agaró. I l’any
1957 es va casar amb Rosa Ma Gallart. El matrimoni va combinar la seva residència
entre Barcelona i Sant Feliu de Guíxols depenent de les necessitats professionals de
cada moment. Més tard van traslladar-se a Santa Cristina d’Aro on passaven els caps de
setmana, durant l’època en què ell estava al Departament d’Ensenyament.

2

VERRIÉ, J. (1957): Bumerang: Un barcelonés en la ruta de Oriente. Editorial Ayma, Barcelona.
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Després de la feina a S’Agaró, Jordi Verrié va començar a dedicar-se a la
organització de diferents fires comercials a Barcelona, i al que seria la seva important
tasca d’animador cultural.
Paral·lelament va col·laborar en l’edició de diverses guies de Catalunya i en
projectes editorials com Catalunya Visió, dirigit per Oriol Vergés i que prenia com a base
la fotografia, de la qual va escriure un parell de toms. Els autors eren diversos i ell es va
encarregar del sisè volum titulat Catalunya Visió 6: Maresme, Vallès, Bages i Baix

Llobregat. El projecte editorial de Catalunya Visió eren fotografies comentades. “En el
seu cas, en Verrié va fer textos i fotos, i en el seu treball, s’hi fa palès el coneixement
que tenia del teixit físic i humà que dóna peculiaritat a aquesta terra” (Vicente, 2001:7).
Cap als anys 80, a través dels seus contactes amb l’àmbit educatiu (a partir del
seu interès per temes pedagògics, el muntatge d’exposicions, les seves col·laboracions i
els seus escrits pedagògics, etc.), va entrar a treballar al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, com a assessor del llavors Conseller Joan Guitart.
Continuava dedicant-se a aquells temes que tant coneixia, muntant exposicions,
exercint de dinamitzador o escrivint articles de premsa, fulletons divulgatius, etc.
sempre evidentment dins de l’àmbit pedagògic. D’aquesta etapa són els seus articles a
la revista Crònica d’Ensenyament 3. Als anys 90, quan encara estava al Departament
d’Ensenyament, Verrié es va jubilar, i es va instal·lar definitivament a Santa Cristina
d’Aro.
En el llibre Catalunya Visió 6, Jordi Verrié parlava així dels seus “sediments”:

“Infància amb hort i jardí, germà petit d’un altre (Frederic-Pau Verrié), pescador,
muntanyenc de terra i neu, universitari, bibliotecari intrús, pioner publicitari, llibreter de
vell i de nou, col·leccionista de llibres infantils, sergent provisional (molt provisional),
professor de matemàtiques, fotògraf autodidacte i coordinador de fires monogràfiques”.
(a Pujol i Marquès, 2001:52)

Cadascun d’aquests mots formen part de la seva biografia, i expliquen d’alguna
manera les etapes de la seva vida. Una vida viscuda intensament perquè, com ell

3

Del febrer de 1988 a l’octubre de 1995, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya va editar la revista Crònica d’Ensenyament, i es van publicar un total de 79 números.
(a l’apartat 4.3.7. d’aquest treball explico més detalladament quines van ser les col·laboracions
de Jordi Verrié en aquesta revista).
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afirmava, la seva professió era la de vividor, en el més pur i etimològic sentit de la
paraula viure.

4.1.4.- Aficions
Jordi Verrié gaudia de les petites coses, i entre les seves aficions li agradava,
com deia ell mateix, “fer coses sense massa importància, de rastre petit i acumulatiu:

fotografies, col·laboracions, articles, ninots, viatjar, pujar muntanyes, visitar pobles,
mirar aparadors, descobrir entriquells, donar valor al que no en té, fer tertúlia i badar”
(a Pujol i Marquès, 2001:52). I en el seu cas, i com he esmentat a l’apartat anterior,
aficions i professió estaven molt relacionades.

Verrié era també un gran apassionat de la fotografia, aquesta no era només una
tasca professional sinó que anava més enllà, era una de les seves grans aficions. Com
explicava Vicente (2001:8) era una aptitud “que conreuà potser més per al seu gaudi

que per fer-s’hi un nom” . En aquest sentit cal destacar la seva aportació a la Geografia
de Catalunya de Lluís Solé i Sabarís, moltes de les fotografies de la qual eren seves: “un
país –deia- no es pot retratar ni en vint ni en cent imatges, però la seva ànima, sencera,
pot estar en la branca d’un ametller o en el davantal net d’una masovera” (a Pujol i
Marquès, 2001:52).
Fruit d’aquesta afició, a banda de les fotografies realitzades amb un objectiu més
professional, el seu llegat consta també d’un important conjunt de fotografies personals,
dipositades a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Organitzades per àlbums,
trobem una gran quantitat d’imatges que ens permeten apropar-nos més a la seva
biografia, i veure tot allò que hem pogut llegir sobre la seva vida o tot allò que hem
deduït a través dels seus escrits. Diuen que una imatge val més que mil paraules, i és
ben cert. Qualsevol imatge de les que trobem als àlbums de Jordi Verrié, amb els amics,
per exemple, fent camí cap a algun pic, o acampats en qualsevol indret de Catalunya,
amb la vestimenta pròpia dels anys quaranta, ens mostra d’una manera molt més clara
la seva passió per l’excursionisme i per recórrer tots els racons de la seva tan estimada
terra que tot el que en puguem explicar. També hi ha altres fotografies, de trobades
familiars, amb amics, dels seus viatges, etc.
En els seus viatges la camera era un element bàsic per a l’observació i la
recollida d’experiències, com explica a Bumerang: “Así que abrí los ojos y gradué el
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objetivo, y con estas armas empecé a recoger materiales” (Verrié, 1957:10). I és que
Verrié disfrutava amb les noves experiències, estava molt atent a les noves impressions
viscudes, i li agradava copsar-les a través de l’objectiu. Tant és així que moltes
d’aquestes fotografies recullen una gran varietat de moments dels seus viatges, de les
persones que trobava, de la realitat cultural i sociològica de cada lloc a través d’imatges
d’una gran senzillesa però alhora d’una gran força. Es tracta, doncs, d’un material molt
interessant i de molta qualitat.

La gran passió de Jordi Verrié eren els llibres, i n’acumulava de tot tipus. Aviat se
centrà en els llibres d’ensenyament i de literatura per a infants, documents que
recopilava i ordenava juntament amb altre material pedagògic. Gràcies a aquest recull
actualment la Biblioteca de Catalunya disposa d’un fons de més de tres mil llibres
escolars de totes les èpoques. També fruit d’aquest treball, Verrié va crear una primera
exposició itinerant. Després d’aquesta en vingueren d’altres de temàtiques diferents dins
de l’àmbit de la pedagogia. Així, l’animació cultural i el muntatge d’exposicions fou una
altra de les tasques importants de Verrié, a la qual es dedicava amb gran interès i
implicació (i en alguns moments també des d’una perspectiva professional) com feia
amb totes les seves aficions.

“Cada un dels cents de llibres que aplegà tenia la seva anècdota, i en l’aventura de
‘salvar’ exemplars de l’oblit i del magatzem del drapaire, hi trobà durant molts anys una
gran satisfacció existencial. La col·lecció de llibres i documents referits a la pedagogia
catalana esdevingué amb el temps un referència bàsica per a qui l’estudiés.” (Vicente,
2001:7)

El seu interès per la pedagogia i la seva afició per recollir tot tipus de llibres o
documents d’aquest àmbit, també el van portar a fer troballes importants, com el segon
volum de les Instruccions per a l’ensenyança de minyons, de mossèn Baldiri Reixac, que
com diu Vicente (2001:8) “podrien ser considerades com una ‘recompensa’, un ‘premi’ a
la dedicació que mantingué durant anys”.

La seva implicació a la pedagogia, tant com a aficionat com des d’un punt de
vista professional, s’ha traduït en un important llegat (ara repartit entre diferents
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biblioteques i arxius): en una sèrie d’escrits (llibrets i articles), en les troballes
pedagògiques i el muntatge d’exposicions que va fer en el seu moment, i en les ajudes
a treballs i investigacions de diferents estudiants i estudiosos de la pedagogia. Tot
plegat constitueix una important aportació de Jordi Verrié a la història de la pedagogia
catalana que cal conèixer i valorar. És amb aquesta intencionalitat que he realitzat
aquest treball, i en els següents apartats hi aprofundiré.

4.1.5.- Els darrers anys de vida
Al fer-se grans, el matrimoni Verrié-Gallart es van instal·lar a Sta. Cristina d’Aro,
al carrer de Trueta, on ell gaudia d’una jubilació activa, com no podia ser d’altra manera
en una persona del seu tarannà inquiet. Amb molta generositat, obria les portes de casa
seva i del seu fons documental a moltes persones interessades en l’educació, i
compartia els seus coneixements i el seu treball d’anys de recopilació.
A Santa Cristina tant Jordi Verrié com Rosa Ma Gallart eren bastant coneguts i
feien força vida social. Des de la Biblioteca Municipal també expliquen que Jordi Verrié,
mogut sempre pel seu interès per les institucions culturals, hi anava sovint i es mostrava
molt interessat per temes culturals, per la llengua catalana, etc.; i el recorden també
com una persona molt culta i instruïda.

El 25 de desembre de 2000, la seva dona, Rosa Ma Gallart, Jutgessa de Pau de
Santa Cristina, va morir inesperadament a l’edat de 68 anys. Poc temps després, l’11 de
febrer de 2001 Jordi Verrié i Faget moria a Santa Cristina d’Aro a l’edat de 77 anys,
després d’una llarga malaltia. Deixaven dos fills.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en sessió ordinària del 7 de juny
de 2001, adoptà per unanimitat l’acord de posar el nom de Jordi Verrié i Faget a un dels
carrers de la població, situat al sector del Suro de la Creu.
Amb motiu de la seva mort, els professors de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Girona i amics personals de Verrié, David Pujol i Salomó
Marquès, escrivien al diari El Punt que havia mort “un home vital i apassionat, auster,

gran patriota. Una persona que tenia sempre les portes de casa seva obertes als
estudiosos de la nostra pedagogia. Un home a imitar, perquè era un home bo”
(2001:52).
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A Santa Cristina D’Aro, un carrer recorda la figura de Jordi Verrié i Faget.
És un reconeixement del poble on va morir el febrer de 2001,
i on està enterrat juntament amb la seva dona Rosa Ma Gallart.

4.2.4.2.- Tasques de suport a la història de l’educació
La variada activitat de Jordi Verrié i el fet que fos una persona tan polifacètica,
van fer que la seva aportació a la nostra història educativa es traduís en diferents
tasques, totes molt relacionades. Tot plegat constitueix una àmplia i rica col·laboració,
de la qual en conservem diversos testimonis.

4.2.1- Passió pels llibres: creació del fons documental
La gran passió de Verrié eren els llibres, com explica Vicente (2001:8) acumulava
“llibres de literatura catalana i forana, d’història, de geografia, de viatges, d’art, que
sovint eren exemplars rars i escassos.” El mateix Vicente relatava com va començar a
especialitzar-se en els llibres de l’àmbit educatiu (i com arribà posteriorment la seva
tasca centrada en el muntatge d’exposicions a la qual aprofundiré més endavant):

“Degué ser en un moment donat que va trobar el ‘territori’ dels llibres per a la infància,
tant de pedagogia com de literatura. Ben informat com estava i entrenat en perspicàcies,
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sabia trobar el que li interessava. Es dedicà amb delit a la tasca de crear un corpus
bibliogràfic i documental de les peripècies de l’ensenyament i de la literatura per a
infants a Catalunya, temàtica en la qual esdevingué un especialista molt significat; sabé
veure molt clar que el material que havia recollit –llibres i documents- era un instrument
molt valuós per a fer el que en diríem ‘pedagogia ciutadana itinerant’. Així fou com en
Verrié organitzà una part d’aquest material en una àgil infrastructura que el feia apte
com a exposició per al trasllat i el muntatge. La primera població on es mostrà la
col·lecció quan encara era incipient, fou a Sant Feliu. Després l’exposició –enriquida amb
més material i ja tutelada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, del qual
Verrié fou assessor- viatjà a molts llocs de Catalunya”. (Vicente, 2001:8)

Però la de Verrié no era una col·lecció únicament per al treball personal, sinó
que li agradava poder compartir els llibres recopilats que, com deia ell mateix, “són un

xic de tothom” (a Mut i Martí 1981:7), oferir-los a altres investigadors, estudiants o
simplement persones interessades en el tema, i fins i tot mostrar-los a través
d’exposicions o en els seus escrits. Amb els anys creà un patrimoni bibliogràfic de gran
interès pedagògic i cultural, que després ha quedat repartit entre diferents biblioteques i
arxius, permetent l’accés de tothom qui hi estigui interessat.
Juntament amb la col·lecció bibliogràfica anà elaborant un fons documental
específicament pedagògic (l’actual “Arxiu Verrié”), que complementava el recull de
llibres. Amb l’objectiu de recopilar tot tipus de documentació d’interès cultural i sobretot
de l’àmbit educatiu, creà un gran fons documental constituït per una important
bibliografia, una part considerable de fotografies i postals, i un conjunt d’altra
documentació (en tot tipus de formats) ben organitzada.

Els llibres tenen un paper fonamental en la tasca de Verrié, i és que sovint eren
el punt de partida per estudiar altres aspectes més amplis de la nostra història
educativa. També cal esmentar que va fer treballs molt interessants sobre els llibres
escolars, en destaco la seva obra Continuïtat pedagògica catalana durant els segles

XVIII i XIX (editada l’any 1981, i en la qual aprofundiré posteriorment), aquesta és una
mostra significativa de la profunditat amb què estudiava algunes obres de la nostra
història escolar.
Així, la metodologia d’investigació de Verrié no es limitava únicament als arxius i
a les fonts més convencionals, cercava en altres fonts, com els llibres de text caducats
que hi havia a les escoles de Catalunya. I d’aquests es fixava no només en els
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continguts sinó en pròlegs, dedicatòries, censures, frases soltes, títols dels autors,
reedicions, impressors, relacions bibliogràfiques, etc. i n’elaborava una petita fitxa.

Verrié era conscient de la importància de la seva tasca i per això convertia casa
seva en un arxiu obert a les consultes de tothom. També amb aquesta intenció de
donar a conèixer i d’aportar els seus anys de treball i esforços a la nostra pedagogia va
repartir tot aquest material en diferents arxius i biblioteques, algunes parts en vida,
d’altres foren distribuïdes després de la seva mort. Era una aportació a institucions
culturals i educatives concretes, però en definitiva, a la cultura i a l’educació catalanes
en general.

4.2.2.- Troballes
La seva passió pels llibres i per tot el que fes referència a la nostra història
educativa van portar-lo a participar en troballes importants per a la pedagogia
catalanes, que com deia Vicente, eren un obsequi a la seva gran dedicació a la recerca
pedagògica. En els seus escrits i en alguns documents del seu fons trobem referències a
aquestes troballes.
És el cas del descobriment del segon volum de les Instruccions per a

l’ensenyança de minyons de Baldiri Reixac i editada l’any 1749. L’Arxiu Verrié guarda
alguns articles sobre aquesta troballa, escrits pels seus protagonistes, Modest Prats
(llavors responsable de la Biblioteca del Seminari de Girona) i Jordi Verrié4, i que ens
expliquen el procés de la descoberta i la sorpresa al adonar-se que es tractava d’una
segona part inèdita. Va ser a partir d’una visita del polígraf a la Biblioteca del Seminari
per demanar uns exemplars per una exposició sobre el llibre escolar que llavors estava
muntant a la llibreria ‘Les Voltes’ de Girona. Prats li va oferir la cessió temporal d’una
“còpia manuscrita d’època d’una part de les “Instruccions” de Reixac. El que va passar
després ho podem conèixer amb paraules del bibliotecari:

“La troballa –o si voleu el descobriment de la importància d’aquest manuscrit- la férem
amb el senyor Verrié dos dies abans de Sant Narcís quan, en mostrar-li, el fullejàrem i
s’adonà tot seguit que no pertanyia al llibre publicat, sinó que n’era una autèntica segona
part, inèdita i fins ara desconeguda” (Prats, 1975).
4

PRATS, M.: “Descobriment d’un manuscrit del segle XVIII : la segona part de les ‘Instruccions’
de Mn. Baldiri Reixach” a Presència, Girona (8-XI-1975). Font: unitat 3.2-Arxiu Verrié.
VERRIÉ, J.: “Una important descoberta per a la pedagogia catalana” a Telexprés, Bacelona (5-XI1975).
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Posteriorment Salomó Marquès faria l’estudi d’aquesta segona part, d’una obra
tan important per la nostra història pedagògica.
Altres troballes en les quals participà Jordi Verrié, van ser sobre el fons de la
família de Francesc Flos i Calcat, o de la biografia de Pau Vila (del qual en trobà un
document inèdit titulat “De Bogotà a Barcelona” i al qual faré referència més endavant).
També va col·laborar en descobertes interessants sobre l’Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana i la seva història; pel que fa a l’etapa 1920-1939, gràcies a un
conjunt documental que li deixà el mestre Josep Parunella i Eulàlia; i també amb l’ajuda
de l’historiador Lluís Galera, del Masnou, a través del qual va poder conèixer diversos
aspectes de l’etapa fundacional (1899-1910).

Aquests són alguns exemples que el mateix Verrié cita com a troballes, però
segurament investigant en el seu fons, podem trobar altres documents que per la seva
innovació són autèntiques descobertes, o que potser ens portarien a fer-ne d’altres. I és
que com deien Pujol i Marquès (2001), Jordi Verrié era, i espero que a través de l’Arxiu
Verrié continuï essent-ho, un veritable insinuador de camins.

4.2.3.- Escrits pedagògics
Tenint en compte que la història de l’educació inclou conèixer el procés pel qual
ha passat la nostra pedagogia, les diferents corrents pedagògiques (o malauradament
mancades de pedagogia) que han orientat la nostra pràctica educativa al llarg de la
història, les institucions i personalitats que han protagonitzat aquesta pràctica, etc. Jordi
Verrié a través dels seus escrits també es convertia d’alguna manera en un difusor i
“mestre” d’història de l’educació. No aprofundeixo aquí en els seus articles i escrits
pedagògics ja que ho faré a l’apartat 4.3. d’aquest treball, però sí que cal citar-los com a
una altra de les seves aportacions al nostre passat històric.

4.2.4.- Muntatge d’exposicions
Com ja explicava Vicente, el muntatge d’exposicions començà a partir de la
consciència que tot el material que anava recopilant podia ser d’interès popular i que a
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través d’aquests muntatges es podia fer el que Vicente n’anomena “pedagogia
ciutadana circulant”. Així d’alguna manera es va especialitzar en aquesta tasca i
organitzà exposicions de tot tipus que traslladava a diferents indrets. A partir del seu
fons documental, creava plafons amb cartells que elaborava ell mateix, fotografies i
altres documents que li permetien donar a conèixer la nostra història cultural i educativa
(material que ens deixà també ben organitzat a l’Arxiu Verrié): des de la tasca de
diferents personalitats (Francesc Flos i Calcat, Lola Anglada, Joan G. Junceda, entre
tants d’altres), passant per la història d’entitats concretes (com l’Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana), fins a exposicions temàtiques (com les que es centraven en
el llibre escolar, o les que acompanyaven a la Fira del Llibre Vell de Barcelona).

Al seu fons trobem diversos documents que testifiquen el grau d’implicació de
Verrié en aquesta tasca: cartes demanant ajuts per al muntatge d’exposicions, factures,
pressupostos, esborranys amb les distribucions per sales, etc. I en els fulletons
explicatius d’aquestes exposicions, sovint preparades com a homenatge, sovint apareix
el nom del polígraf sota d’una breu biografia de l’homenatjat o com a responsable de la
coordinació.

Dins de l’Arxiu Verrié, una de les exposicions que consta de més material és la
que es va fer com a homenatge a l’il·lustrador Joan G. Junceda, amb motiu del
centenari del seu naixement (1881). En els fulletons informatius hi apareix una vegada
més el nom de Jordi Verrié, com a una de les persones que havia cedit documentari per
a l’exposició (organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat). A més, el polígraf s’ocupà del muntatge, de la organització, etc... i guardà
un munt de mostres d’aquesta tasca: telèfons d’interès, cartes on s’especifiquen
despeses d’aquests muntatges i els pagaments de diferents Ajuntaments Municipals.
Fins i tot plànols del muntatge.
Enmig d’aquesta documentació, trobem un escrit de Verrié (on justificava uns
pressupostos) que transmet molt clarament quines eren les seves tasques, i la funció
social i pedagògica que li donava a l’exposició itinerant:
“En no tractar-se d’una exposició de ‘penjar quadres’ sinó de composar una temàtica i
projectar-la amb sentit docent popular, cal estudiar detingudament el tema i seleccionar la
necessària síntesi expositiva que li doni aquell caràcter.
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Després de l’estudi ve la plasmació de material: disseny i encàrrec dels materials d’exposició i
recol·lecta dels objectes a exposar. Tracte amb els col·leccionistes i aconseguir la cessió
temporal no sempre fàcil quan es tracta d’un projecte itinerant com el nostre.
Oi més cal pensar en la redacció de textos i planteig dels elements gràfics que
indefectiblement han d’acompanyar aquest tipus de manifestacions” (carta de Jordi Verrié
dirigida a Albert Manent, Director General d’Activitats Artístiques i Literàries al Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. Barcelona, 5 de desembre de 1981).

L’exposició d’homenatge a Francesc Flos i Calcat en el 50è aniversari de la seva
mort representa un altre exemple per a conèixer la implicació de Verrié en el muntatge
d’exposicions. Trobem targetes personals, llibres, notícies de premsa, fulletons
divulgatius, cartes personals (en aquest cas correspondència entre Verrié i Jordi Flos i
Margalef, nét de Flos i Calcat), escrits clarificadors a mode de resums o esborranys del
polígraf, etc. i cal dir també que ell mateix en feia la visita comentada. Mostra evident
de que la tasca de Verrié va ser fonamental en aquest tema, n’és la dedicatòria escrita a
mà per Jordi Flos i Margalef, a la primera pàgina del seu llibre titulat “Flos i Calcat i el

Col·legi de Sant Jordi. Crònica de l’homenatge que en recordança del mestre i amb
motiu del 50è aniversari de la seva mort va organitzar l’Ajuntament d’Arenys de Mar
dels dies 1 al 9 de desembre de 1979”, editat l’any 1981:
“Per tu, Jordi Verrié, ja que sense les teves laborioses investigacions no hauria estat
possible la publicació d’aquest llibre que ha tret de l’oblit i ha dignificat la figura del meu
avi.
Amb tot el meu agraïment i afecte,
Jordi Flos”

En aquesta mateixa carpeta del seu fons pedagògic, Verrié guardava totes les
notícies de la premsa que parlaven d’aquesta exposició, i realment se’n va fer un ressò
important.
Tot plegat ens porta a afirmar que el muntatge d’exposicions tenia veritablement
una finalitat pedagògica, i de difusió popular, i Verrié hi posà molt de la seva part i dels
seus coneixements. Una vegada més, podem destacar doncs la tasca del polígraf com a
col·laboració a la història de l’educació catalana.
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Jordi Verrié fent la visita guiada a Marta Ferrussola en una de les exposicions del muntatge
itinerant dedicat a Joan G. Junceda amb motiu del centenari del seu naixement, 1981-1982.
Font: unitat 59.1-Arxiu Verrié.

4.2.5.- Ajudes a treballs
Finalitzo aquesta part destacant la tasca de Verrié en col·laboració i suport a
altres estudis i recerques. A banda d’obrir camins i posar la primera pedra en molts
treballs que llavors foren ampliats, cal subratllar el seu suport directe als qui
s’interessaven per l’educació i pel seu fons en concret. Com diuen Pujol i Marquès
(2001) a l’article del diari El Punt, Jordi Verrié era una persona que tenia sempre les
portes de casa seva obertes al estudiosos de la nostra pedagogia. I a l’Arxiu Verrié
trobem varis treballs d’estudiants o d’altres investigadors que ho corroboren amb
paraules de gratitud pel polígraf.

Segurament les ajudes a estudiants i estudiosos en les seves recerques
pedagògiques són innombrables però en cito algun exemple per subratllar la seva tasca
de suport a la investigació en aquest sentit, no únicament com a insinuador de noves
vies sinó també com a orientador d’altres recerques. David Pujol, per exemple, quan fou
premiat amb el XIX Premi d’Educació Josep Pallach amb el seu treball sobre els orígens
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de l’escola catalana titulat Els preliminars de l’escola catalana, va voler destacar les
facilitats donades per Verrié, oferint-li l’accés al seu arxiu privat, del qual provenia molta
de la documentació utilitzada pel treball.

Un dels estudis que també comptà amb l’ajuda de Verrié i el suport del seu fons
documental fou la tesina titulada Bibliografia de la resistència escolar catalana de les
estudiants Rosa Mut i Teresa Martí, com a treball final dels estudis de Bibliologia. I que
va ser editada posteriorment sota el títol de La resistència escolar catalana en llibres

(1716-1939), del qual Jordi Verrié, cotutor de la tesina juntament amb la professora i
bibliotecària Teresa Rovira, en va fer el pròleg (a aquesta obra també hi faré una breu
referència a l’apartat 4.3.8)

“Quan la Rosa i la Teresa vingueren per primera vegada a casa no em buscaven a mi
sinó als meus llibres –que són un xic de tothom- per fer-los servir de primer impuls per a
la seva tesina professional de bibliotecàries. El nostre comú interès pels llibres escolars
va fer la resta. I les suggerències i els comentaris que sorgiren de nombroses reunions
es filtraren indiscriminadament en el cos del treball, orientat un xic amb la participació de
tots” (Verrié a Mut i Martí, 1981:7).

En una mostra d’humilitat Verrié explicava la visita de les dues estudiants cercant
el seu fons, i no a ell mateix. Però a banda de la gran utilitat de la seva col·lecció de
llibres en la realització del treball, que és ben evident, de ben segur que l’aportació de
Verrié anà més enllà, ajudant-les en la recerca amb les seves aportacions i aclariments i,
com diuen les mateixes autores, l’ànim que els va saber transmetre. Es tractava, així,
d’una unió d’interessos i d’esforços en benefici de la història col·lectiva.

“És amb aquest ànim que quan les meves amigues –decidida ja l’edició- m’han demanat
uns mots introductoris, he volgut remarcar que entre tots intentem posar un gra de sorra
que va de la resistència circumstancial secular a la normalitat que nosaltres i el nostre
poble anhelem fa tant de temps; i un gra de sorra o potser -cercant un símil més nou i
més encertat- una petita palada que ja cap vent ni cap corrent no es podran endur.”
(Verrié a Mut i Martí, 1981:8)

Les autores tenien també unes paraules d’agraïment per Jordi Verrié, li feien així
un reconeixement:
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“La magnitud de l’empresa –molt per sobre de la limitació de dues persones treballant
durant un curs en les estones sobreres que l’estudi bàsic exigeix-, ens hauria desbordat
si no hagués estat per l’entusiasme que l’atractiu del tema ens proporcionava i l’ànim que
varen saber comunicar-nos en Jordi Verrié –la col·lecció del qual vàrem tenir sempre a la
nostra disposició, juntament amb les dades que havia anat recollint al llarg de molts anys
de treball massa poc reconegut- i la Teresa Rovira” (Mut i Martí, 1981:8).

Tot plegat ens porta a una conclusió ferma: Jordi Verrié no va ser mestre ni
pedagog però, després d’estudiar la seva obra i d’aprofundir en la seva tasca, penso que
hem de destacar-li un lloc important dins la pedagogia catalana. I cal començar per
conèixer el seu treball i fer-ne el reconeixement que es mereix. Tan de bo que la meva
aportació hi ajudi.

4.3.4.3.- Llibres i escrits
escrits pedagògics

L’aportació de Jordi Verrié a la història de l’educació catalana perviu a través dels
seus llibres i escrits pedagògics, i és que aquests representen, juntament amb el seu
fons,

un

conjunt

d’interessant

documentació

resultat

del

seu

treball

d’anys

d’investigació.
L’Arxiu Verrié (de documentació en formats diversos, des de llibres, tesines,
premsa, correspondència, manuscrits i fotocòpies soltes, fotografies, etc.), així com les
col·leccions de llibres (com la que es troba a la Biblioteca de Catalunya), i els seus
llibres i col·laboracions es complementen. I és que la documentació recollida al llarg dels
anys ha estat fonamental per als escrits de Verrié ja que molta de la informació o
conclusions que hi trobem tenen el seu origen en documentació solta del seu fons més
pedagògic.
De la mateixa manera, la investigació i la recopilació de documents, l’estudi de
les diferents edicions d’una determinada obra, els mateixos anàlisis i conclusions de
Verrié, etc. (molt d’aquest material es troba al fons dipositat a la Universitat de Girona)
van portar-lo a fer escrits tan interessants com el llibre Continuïtat pedagògica catalana

durant els segles XVIII i XIX (1981), entre altres que seguidament comentaré, que ens
mostra justificadament com la llengua catalana tingué una continuïtat dins de l’àmbit
educatiu al llarg dels segles XVIII i XIX, tot i la repressió viscuda en molts moments de
la nostra història.
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Com explica el seu germà Frederic-Pau, la tasca feta per Jordi Verrié al llarg de
la seva vida estigué basada fonamentalment en el seu esperit catalanista, i la seva
passió pel seu país, el seu paisatge i la seva llengua, i els seus llibres i escrits en són un
clar reflex. A la introducció d’aquest mateix llibre Continuïtat pedagògica... explicava
quina era la seva relació amb el món de la pedagogia, al que es va anar acostant al llarg
dels anys.

“La pretensió de la recopilació de temes és minsa com correspon a la meva preparació
amateur. Instruït per a feines ben allunyades de la investigació pedagògica, l’he fregada
només per atzar; com una protesta d’un home a qui s’han negat des de petit les escoles
a les quals tenia dret natural, amb les excuses, ara d’una dictadura, després d’un règim
autonòmic sense mitjans suficients, i, més tard, d’una guerra i d’una ocupació” (Verrié,
1981:12).

Segurament, doncs, amb l’ànim de donar conèixer la nostra història i també per
tal de reivindicar d’aquesta manera la necessitat de recuperar el que en un determinat
moment es va perdre, Jordi Verrié reclamava el dret a tenir escoles pròpies
diferenciades a través dels seus escrits: en alguns d’una manera molt clara, i en d’altres,
tot i que la temàtica és diferent, l’esperit catalanista i l’interès pedagògic i investigador
s’hi fan també molt evidents. En una defensa clara de la identitat i la cultura catalana i
dins d’aquesta també de l’educació (element fonamental en el desenvolupament de tota
identitat cultural), en el Continuïtat pedagògica... explicava quin era el sentit del llibre, i
penso que podem fer-lo extensible a tota la seva obra: “filar un xic d’història” amb la
idea de “teixir futur”.

“El compromís de fer-nos amb les escoles ens obliga molt més que qualsevol altre
poble normalitzat a provar que sempre les hem volgudes i sempre les hem defensades a
fur i mesura de les circumstàncies. Mentre podem dir “hem estat”, se’ns fa segur
l’afirmació de ser ara. I només del “som” decidit podem treure la força per a satisfer les
nostres aspiracions culturals i –dins d’elles- les pedagògiques. Els nostres infants, com
tots els del món, tenen dret a no ser desarrelats i reimplantats en una altra cultura
estranya pel camí difícil i obstaculitzant d’una llengua i d’una mentalitat diferent de les
pròpies; tenen el dret a ser ensenyats i el de ser instruïts plenament i sense obstacles
per a poder-se inserir en el substrat cultural de la seva comunitat natural per a
mantenir-lo i per a millorar-lo.
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Per tal d’aconseguir-ho m’ha semblat bo, abans de teixir futur, filar un xic d’història”
(Verrié, 1981:13).

Així doncs, conscient de la necessitat de saber del passat per tal d’entendre el
present i treballar per un futur millor, Verrié transmetia els seus coneixements a través
dels seus escrits i, en definitiva, també a través de tot el que anà recollint durant la seva
vida: el seu valuós fons documental en tota la seva totalitat.
Els seus escrits, a banda de ser un mitjà per compartir els seus coneixements i
investigacions, volien ser també el punt de partida per a altres recerques, com deia ell
mateix: “estic molt segur que al darrera de cada tema tractat hi ha encara un marge

amplíssim per a futures investigacions” (Verrié, 1981:12). Aquesta intencionalitat es fa
palesa en tota la seva obra, sobretot en la documentació manuscrita treballada pel
mateix Verrié, on deixava constància de tot tipus de dubtes i aclariments; en part era un
treball per si mateix, una forma d’organitzar-se, però s’hi nota també la idea de facilitar
la recerca a possibles investigadors. Tan de bo sigui així, i els seus escrits, i el seu fons
en general, siguin de molta utilitat per a altres interessats del món de la pedagogia, i
representin un punt de partida per a noves investigacions.

És també a través del que escrivia que podem apropar-nos més a la figura de
Jordi Verrié, ja que diuen molt de les seves inquietuds, la seva personalitat i els seus
interessos. I a partir d’aquí també ens ajuden a entendre millor la seva tasca d’aportació
a la pedagogia i d’on va néixer i com va anar ampliant el seu fons documental, què el
movia a implicar-se tant en la investigació de la història de l’educació, i quina era la
seva visió de tot plegat. Per això penso que és interessant aprofundir-hi una mica.
A continuació, doncs, cito i comento els diferents escrits de Jordi Verrié (per
ordre cronològic, només en un cas no seguiré aquest ordre per raons que ja explicaré
en el seu moment), tant els llibres com les col·laboracions. En aquest sentit, i a nivell de
premsa, cal dir que només faré referència a aquelles col·laboracions de les que em
consta que han tingut una continuïtat (com els seus articles a la revista Crònica

d’Ensenyament), tot i que Verrié havia escrit molts articles en diferents publicacions,
alguns dels quals els trobem a l’Arxiu Verrié de la Universitat de Girona.
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4.3.1.- Bumerang: Un barcelonés en la ruta de oriente (1957) 5
Aquest és el menys “pedagògic” dels seus escrits, i és que el Bumerang va sorgir
com a resultat de l’aventura de Jordi Verrié a terres australianes, l’any 1954, on s’hi
havia instal·lat una part de la família materna, i on residí aproximadament un any i mig.

Bumerang és la història d’un viatge, i explica les experiències viscudes per Verrié en el
viatge que realitzà per mar de Barcelona a Austràlia.6
Tot i no ser de temàtica pedagògica, en la qual es centraria més tard en els seus
escrits, aquest llibre ja ens permet conèixer molt de la personalitat de Verrié, del seu
tarannà encuriosit i de les seves ganes de viure noves experiències, i de recollir-les totes
com a autèntic material d’investigació. Tot plegat ens ajuda a anar entenent la figura de
Jordi Verrié, la seva biografia, i a contextualitzar el seu fons pedagògic.
Ja en l’explicació dels dies previs a la marxa, Verrié ens mostrava no només la
seva estimació per Barcelona i per la seva terra sinó també la seva posició d’observador
permanent, en aquest cas accentuada per la seva marxa cap a Austràlia:

“Y a medida que se reducía la distancia pude darme cuenta de que veinte años de vivir
en Barcelona no vierten sobre ella tanta luz como los veinte días antes de dejarla en un
viaje largo de distancia y tiempo.
En estos veinte días en que, cumplidas las diligencias y terminado el trabajo, saltamos de
despedida en despedida, hacemos muchas cosas por última vez en mucho tiempo. Y eso
les concede un valor que antes ignorábamos pudiesen tener.
La ruta ordinaria de casa a la oficina se me antojaba un verdadero paseo. Veía el
Tibidabo y Montjuich con ojos de turista y era como si Barcelona hubiese refrescado sus
colores, remozado sus formas. Es una supersensibilidad de la retina, una más sensible
apreciación de las cosas antes de perderlas. Las amistades se purifican y las relaciones
se avivan. Y todo da sacudidas igual que si se fuera a terminar, no por un tiempo, sino
para siempre.
...

5

VERRIÉ, J. (1957): Bumerang: Un barcelonés en la ruta de Oriente. Editorial Ayma, Barcelona.
L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols disposa d’un altre testimoni molt valuós del viatge de
Jordi Verrié a Austràlia, es tracta d’un àlbum de fotografies que pertany al conjunt de fotos
personals.

6
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Y esta es la razón más que suficiente para decir que Barcelona fue la mejor etapa de mi
viaje, el ‘tipo’ que me tendría que servir de referencia para valorar todo lo que el futuro
pusiera antes mis ojos, mi cámara o mi cerebro.” (Verrié, 1957:10)

En aquest procés de recerca constant en què Verrié va convertir el seu viatge, ell
mateix destacava que el que dóna sentit a l’aventura és el recull d’experiències, les
fotografies, etc. és evident la seva afició per les coses de rastre acumulatiu.
Les fotografies de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols són un clar exemple
d’aquesta recopilació de material. A l’àlbum de fotos del viatge a Austràlia trobem
imatges d’una gran senzillesa i al mateix temps d’una gran personalitat. Verrié
fotografiava la part més humana del viatge, i hi ha un munt de fotos de la vida diària en
el vaixell, imatges de persones anònimes que en el seu conjunt ens permeten fer un
petit anàlisi sociològic. A Jordi Verrié també li agradava dibuixar, i algunes d’aquestes
imatges tenen la seva rèplica en dibuixos fets per ell mateix. No hi manquen, tampoc,
fotografies dels diferents llocs que va visitar, així com de la seva gent. Així el viatge, de
tanta durada, amb destins tan diversos, i amb la inquietud de Verrié per conèixer i
plasmar d’alguna forma tot allò que vivia, va donar fruit a un resultat molt interessant
tant a nivell fotogràfic com pel que fa al llibre.
D’aquesta manera mostrava ell mateix la seva inquietud per recollir tot tipus
d’experiències i el seu esperit d’aventura, i és que era molt conscient que a tot arreu hi
ha quelcom per descobrir:

“Mi ir y venir no tendría ningún valor si hubiera sido estéril en observación y en
consecuencias.
Ahí estan pero transformados en letra y foto muchos de los materiales recogidos durante
el viaje, todas las sensaciones experimentadas en medio de las novedades y de los
exotismos brindados por las ciudades y por los lugares visitados; las deducciones,
consideraciones, fantasías suscitadas y verdades comprobadas...” (Verrié, 1957:195)
“Y, quizá con la intención de los regresos felices, sigo queriendo viajar. De Barcelona a
Barcelona. No me importa el itinerario, que en todas partes hay apuntes que tomar,
observaciones que recoger, experiencia” (Verrié, 1957:196)
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En els seus escrits, Verrié se’ns presentava també com un gran escriptor. Per
citar un exemple, al Bumerang feia una descripció molt poètica de les mil formes de
veure el mar en un viatge com el seu, de Barcelona a Austràlia. Però la seva escriptura
acurada es mostrà al llarg dels anys en tots els seus escrits, fins i tot en les notes
manuscrites que trobem en diferents parts del seu fons.
El viatge a Austràlia no seria l’únic que faria Verrié, però sí l’únic al que va
dedicar un llibre. En un dels darrers capítols esmentava la possibilitat de fer una segona
part amb el recull d’experiències viscudes a Oceania, ja que aquest llibre se centra més
en el viatge en si, en el circuit Barcelona-Asutràlia-Barcelona, “en lo que tiene éste de

dinámico, sin pararme, de paso, como un bumerang lanzado desde el ‘Born’” (Verrié,
1957:191). Però aquesta segona publicació no arribà a fer-se realitat.
Verrié finalitzava aquest seu primer llibre parlant dels records del viatge, amb
una menció especial per les fotografies, que l’ajudaven a rememorar-lo i a viure’l
novament. Acabà amb ganes de tornar-hi i d’ampliar els seus àlbums, i ben certament el
pas del temps i les noves experiències el portarien a engrossir amb escreix el volum
d’aquests “souvenirs” particulars.

“Con ellos, rodeándome de ellos conmemoro mis regresos y la incorporación a mi vida de
las experiencias adquiridas por el mundo.
Un capítulo importante entre mis “souvenirs” se lo llevan las fotos: en el último viaje
unos dos mil recuerdos ordenados para cuando flaquee la memoria. Pero de aquí a
entonces, me hago la ilusión que si Dios quiere, aún engrosarán los albumes.
Por eso digo que aquí no termina nada porque el viaje se revive a menudo, porque con
el recuerdo se puede volver a cualquier momento y a cualquier lugar, y porque el viaje
aprovecha para toda la vida. En realidad no es más que un episodio de nuestra vida en el
deseo de que en ella no sea el último.” (Verrié, 1957:198)

4.3.2.- XXVIII Fira del Llibre Vell. Amb una exposició monogràfica de

llibres d’aprendre de lletra (1979) 7

7

CAPMANY, M. A. i VERRIÉ, J. (1979): XXVIII Fira del Llibre Vell, amb una exposició monogràfica
de llibres d’aprendre de lletra. Adictes a la Galaxia Gutenberg i El més infantil dels llibres.

Barcelona.
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Una fira tan popular com és la Fira del Llibre Vell que es duu a terme anualment
al Passeig de Gràcia de Barcelona, de ben segur que és un petit paradís pels amants
dels llibres, i sobretot per aquells que disfruten remenant exemplars antics. És
exactament el cas de Jordi Verrié, que també s’implicà en algunes ocasions en
l’organització d’exposicions paral·leles a la fira.
En motiu de la XXVIII Fira del Llibre Vell, a l’any 1979, ell mateix va coordinar
l’exposició monogràfica que acompanyava a aquesta fira centrada en els “llibres
d’aprendre de lletra”. Es va decidir desenvolupar aquest tema pel fet que l’any 1979
s’esqueia de ser l’any internacional del nen, i com que tractar els llibres infantils des
d’un punt de vista més general era massa extens, es va concretar el tema de l’exposició
monogràfica en els llibres més infantils, tant pel que feia a destinataris com per la seva
situació dins l’escala de lectures. Es va abordar, doncs, el tema dels “llibres d’iniciació

per a ‘aprendre de lletra’ i també els de ‘primeres lectures escolars’ sense els quals
ningú no hauria pogut transformar-se en lector de cap dels llibres” (Verrié, 1979:13).
En el fulletó de la fira, després d’un text de Maria Aurèlia Capmany titulat
“Adictes a la galàxia Gutenberg” (sobre l’amenaça de l’excés de llibres, que pot portar a
la pèrdua de qualitat, al desencís del lector, a llençar muntanyes de lletra impresa... i on
s’elogia al mateix temps l’encant del llibre vell, amb les seves il·lustracions), un text de
Verrié titulat “El més infantil dels llibres” ens parla sobretot d’aquests primers llibres: els
“d’aprendre de lletra”, sovint oblidats.

“Mireu si en deuen ser d’importants aquests llibres d’aparença humil que sense o quasi
gens de contingut, i sovint sense cap argument específic tenen prou força per a obrir
tots els immensos horitzons que la lectura proveeix.
I, malgrat això, aquests instruments d’ ”aprendre de lletra”, de llegir o d’escriure no
solen rebre cap reconeixement pels seus beneficiaris.
(...) Per això ens sembla una injustícia que tan importants instruments siguin tan
injustament tractats i hagin de sofrir la sort habitual de l’oblit o de la destrucció” (Verrié,
1979:13,17).

L’exposició que acompanyava la XXVIII Fira del llibre vell i també aquest text
eren, doncs, una manera d’homenatjar aquests llibres amb els que aprenem a llegir,
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que són poc reconeguts però que com deia Verrié (1979:14) el nou lector “se l’emporta

posat per sempre més”.
La passió de Verrié pels llibres i els seus anys d’investigació, el van convertir en
un gran coneixedor de tot tipus de llibres relacionats amb el món educatiu, però un dels
àmbits que millor dominava era aquest. A través d’aquest text, com en altres escrits,
compartia els seus coneixements explicant-los al lector d’una manera molt planera i
entenedora.

En aquest cas parla de la importància de les “cartilles”, els “catons” o els
“sil·labaris” com a llibrets amb els que molts infants van entrar al món de la lectura i
l’escriptura durant els segles XVII, XVIII i XIX. També cita la persistència del Romiatge

del Venturós Peregrí i del Fra Anselm davant la imposició dels llibres escolars en llengua
castellana. I subratlla la importància de l’Església com a context en el que es va poder
mantenir el català en èpoques difícils per la nostra llengua.
Totes aquestes obres són veritables peces de col·leccionista, pel que signifiquen
en la nostra història. Verrié afirmava (1979:18): “La troballa de cada exemplar té pel

col·leccionista un no sé què de miracle”; aquest és l’encant de la recerca, i segurament
el que el motivava a dedicar-s’hi de manera tan intensa.
Però aquestes troballes, sense difusió, perdrien molt del seu sentit, d’aquí també
el valor de la seva tasca. Per això cal agrair el fet que una vegada més, i en aquest cas
a través de l’exposició inclosa en una fira tan popular com aquesta, les paraules de Jordi
Verrié, i la mateixa exposició, ens portin a conèixer una mica més la història de la nostra
educació. I, al mateix temps, ens apropin més al món de la cultura.

“En les nostres particulars condicions i circumstàncies històriques ens sembla
extraordinària la conservació dels llibrets de formació lectora emprats a Catalunya durant
els darrers segles. En aplegar-los per mostrar-vos-els creiem continuar la línia d’interès
de les nostres monogràfiques. I creiem així mateix oportú de fer-ho per a recordar en
l’any internacional del nen tots els infants que arreu del món no disposen encara
d’aquests llibrets per a sortir de l’analfabetisme primari i per a entrar al món de la cultura
que és, indefugiblement, un món de llibres i lectures” (Verrié, 1979:22)
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4.3.3.- XXIX Fira del Llibre Vell. Amb una exposició monogràfica de

papers, retalls, postals i documents sobre el Passeig de Gràcia (1980) 8
En la XXIX Fira del Llibre Vell, l’any següent de l’exposició de “llibres d’aprendre
de lletra”, Jordi Verrié també es va encarregar de coordinar l’exposició paral·lela a la
fira. En aquest cas el tema principal era el Passeig de Gràcia de Barcelona, passeig
emblemàtic que any rera any acull aquesta fira popular. Es tractava de recollir i exposar
papers, retalls, postals i documents diversos que fessin referència al Passeig.
En el fulletó de la fira, Verrié comença el seu escrit destacant la importància
d’aquests papers, retalls o documents solts als que a vegades es para poca atenció,
però que tenen un gran valor, que mica en mica el llibreter de vell ha anat descobrint. I
subratlla també la necessitat d’anar-los guardant i classificant, per la informació que en
un moment donat ens puguin aportar.

“Sovint, quan un tema no ens interessa, obrim una carpeta per a recollir-hi –deixant de
banda els llibres- tots els papers, fitxes, retalls, fotografies o minsos fascicles i fullets que
poden aportar alguna dada per a un major o millor coneixement del que la important
bibliografia hagi pogut oferir sobre aquell tema.
Cada vegada més, el llibreter de vell ha comprès el valor del fullet de la làmina, el mapa,
el manifest, la circular... I no parlem del de les postals o els cromos.
Cada vegada ha après millor d’ordenar-los i de dirigir-los cap als seus clients,
presumptes interessats. Cada cop li reca més de llençar cap paper d’aquells que fa
anys no preocupaven a ningú.
Sap que la paperassa és, per així dir-ho, el millor aperitiu de la bibliofília ” (Verrié,
1980:5-6).

I és segurament amb aquesta idea que ell mateix es dedicava a guardar tot tipus
de papers, fulletons, opuscles, postals, targes i documents diversos, per petits i poc
importants que poguessin semblar. El fons de Jordi Verrié està ple de documentació
d’aquest tipus, més petita o solta, per dir-ne d’alguna manera, agrupada, resumida i
classificada. És una mostra clara d’aquest hàbit per recopilar que amb els anys faria tan
seu. Tot plegat ens fa pensar que moltes de les seves investigacions, que posteriorment

8

VERRIÉ, J. (1980): XXIX Fira del Llibre Vell, amb una exposició monogràfica de papers, retalls,
postals i documents sobre el Passeig de Gràcia. Gremi de Llibreters de Vell de Barcelona.
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portarien a obtenir documentació més completa, van començar amb papers d’aquest
tipus, a partir d’un senzill fulletó o una tarja, que amb molta afició anava guardant.
Molts d’aquests documents són, doncs, fonamentals en la mesura que han significat una
primera pista o un complement per a molts treballs i recerques que tant Verrié com
altres estudiosos han investigat.

Així doncs, a partir del tema central que era el Passeig de Gràcia, l’exposició
d’aquesta 29ena fira consistia en agrupar i exposar tots aquells petits documents que hi
feien referència. En definitiva, es volia “cridar l’atenció sobre un possible col·leccionisme

menor referit als temes més diversos, bo i prenent com a exemple el d’aquest passeig”
(Verrié, 1980:6), era un compliment al passeig on es duia a terme la fira per novena
vegada.
En aquest escrit Verrié no parla de temes pedagògics sinó que es tracta d’un text
bàsicament basat en fets històrics, centrat en un tema tan proper com el Passeig de
Gràcia, al cor de la ciutat que l’acollí durant molts anys, i per la que sentia gran estima.
Ja que l’exposició reunia documents sobre el Passeig, no hi podia faltar una explicació
històrica d’aquest: així, Verrié ens porta als orígens d’aquest punt tan emblemàtic de
Barcelona, ens explica el perquè del seu nom i el que ha significat pels barcelonins al
llarg dels anys. Fa un repàs històric que ens permet conèixer una mica més la història
de Barcelona i de molts dels seus carrers i barris, demostrant també que els seus
coneixements d’història no eren únicament de l’àmbit educatiu sinó que eren molt més
amplis.

4.3.4.- Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX
(1981) 9
Dels escrits de Jordi Verrié, aquest és potser el que cal destacar d’una manera
més especial. Amb l’objectiu de defensar la gran tradició que tenia la pedagogia
catalana, i que calia recuperar i continuar, es tracta d’un anàlisi de la resistència de la
llengua catalana al llarg dels segles XVIII i XIX en l’àmbit educatiu tot i les dificultats

9

VERRIÉ, J. (1981): Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX. Grup
Promotor d’Ensenyament i Difusió en Català, Col·lecció El Tremp, Sant Boi de Llobregat
(Barcelona).
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contextuals, i la imposició de la llengua castellana en molts moments de la nostra
història.
En aquesta obra hi trobem el resultat de molts anys d’investigació i estudi de
Verrié, i recull, a mode de síntesi, molta de la informació que trobem després en altres
escrits seus que se centren en temes més concrets. De fet, és fruit d’un recull d’articles
del mateix Verrié publicats al diari Avui des del mes de juliol de l’any 1978. L’obra
completa ens permet, doncs, fer una mirada a la història de la nostra pedagogia a
través de la seva llengua, i de com aquesta ha perdurat en l’àmbit educatiu en moments
d’imposició castellanitzadora. I és que la llengua s’entén no només com a mitjà de
comunicació entre educador i educand sinó també com a element identificatiu de
l’educació feta a casa nostra. Així, partint de la importància de la llengua i l’educació
com a pilars fonamentals de la identitat d’un poble, és també a través d’elles que
podem apropar-nos a la nostra història, i potser d’aquesta manera també entendre-la
millor.

En aquesta publicació Verrié mostra una vegada més el seu esperit catalanista i
la seva estimació per la cultura catalana. Editada pocs anys després del final d’una
dictadura que fou tan perjudicial per la nostra llengua i per la nostra pedagogia, i tenint
en compte el fort esperit catalanista de Jordi Verrié, penso que Continuïtat pedagògica...
és un clam a l’esperança, a la necessitat de recuperar la memòria històrica de la nostra
pedagogia, per tal de prendre consciència que fins i tot en els moments més difícils
tingué una continuïtat. Una continuïtat que fou gràcies a la implicació de molts mestres i
de moltes iniciatives que en el seu moment varen continuar utilitzant la llengua catalana
en la seva tasca educativa, aquesta obra és també una manera de donar-los a conèixer i
homenatjar la seva aportació a la nostra pedagogia.
Com explica el mateix Verrié a la introducció (1981:5), aquesta obra també vol
donar a conèixer allò que es va perdre, i que es vol recuperar:

“I perquè, amb tota l’esperança i la major il·lusió a part, ara més que mai ens convé
recordar, immersos encara en la inconfortabilitat de l’estat anormal, tot allò que ja
havíem aconseguit pel millorament espiritual i cultural de la nostra gent; allò que en
mala hora vam perdre i que de nou volem recobrar: més escoles de veritat ben nostres”.
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Aquesta necessitat de donar a conèixer la història pedagògica pren major
importància pel fet que en aquest sentit hi ha poca informació dels segles XVIII i XIX,
sobretot de com es va viure la repressió des de la banda dels qui la van patir, segons
Verrié sovint s’ha oblidat una de les dues parts del diàleg, i cal contemplar-la:

“Sorprèn quasi la total ignorància que emboira el coneixement de la docència catalana
–llengua o esperit- dels segles XVIII i XIX. Com si s’acceptés que les disposicions
repressives haguessin aconseguit de veritat interrompre la nostra voluntat autòctona i
crear un inexplicables buit històric.
I és que la investigació s’ha fixat massa en les veus repressives sense pensar que
aquestes són només un costat del diàleg establert en el nostre poble; sense rumiar que
la persistència i la reiteració dels mateixos arguments repressius a grans intervals de
temps, acrediten, si més no, la constància de comportaments rebels” (Verrié, 1981:8).

Una vegada més s’evidencia la inquietud de Verrié per analitzar i donar a
conèixer totes les parts implicades, per tal que no es produeixi aquest buit a nivell
històric. La seva tasca d’anys de recerca, per una banda, i de difusió (a través dels seus
escrits i exposicions), per l’altra, ens mostren que era un clar lluitador per la recuperació
de la memòria històrica. I en aquest sentit considero que li hem d’estar agraïts.

El repàs històric que Verrié fa a Continuïtat pedagògica... s’inicia a principis del
segle XVIII amb el Decret de Nova Planta (l’any 1714, el 1716 en la versió “catalana”
estricta) i els seus efectes, que van ser molt perjudicials pel desenvolupament cultural
català, i en especial, pel desenvolupament de la docència.

“Potser la situació docent anterior no era ni òptima ni tan avançada com la d’altres
països europeus, però respectava el primer dels principis pedagògics: la comprensió del
deixeble aconduïda per la seva llengua. En negar la llengua –i la comprensió- tota
millora que es pogués introduir en el sistema pedagògic imposat no podia produir cap
efecte sobre el nostre poble. Fins i tot admetent una possible renovació positiva dels
sistemes homologats pel sistema llunyà del govern central, de res no hauria de servir si
no podia descansar sobre la comprensió de la llengua arbitràriament imposada” (Verrié,
1981:9).
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Aquestes conseqüències tan negatives s’han reproduït al llarg de la nostra
història en cadascun dels moments de repressió, en cadascuna de les situacions en què
negant el principi fonamental de poder aprendre en la pròpia llengua, s’ha negat el dret
a una educació de qualitat. Però a banda de donar a conèixer de quina manera s’ha
privat d’aquest principi fonamental a les nostres escoles, amb tot el que això suposa,
Verrié volia demostrar també amb aquesta obra que aquesta repressió no fou completa
i que hi hagueren iniciatives que s’hi van resistir, garantint la continuïtat de la pedagogia
catalana durant els segles XVIII i XIX.
Així doncs, a través de diferents capítols (els que en el seu moment van ser
articles del diari Avui, i que en alguns casos van ser completats) podem conèixer els
personatges, les obres i les iniciatives que ho van permetre. Podem, així, “recobrar la

imatge real d’un passat nostre que ens cal conèixer per donar persistència a la nostra
personalitat pedagògica” (Verrié, 1981:10).

Fent un repàs històric des de l’àmbit pedagògic molt elaborat, i centrant-se
sobretot en els llibres d’escola, Verrié ens introdueix als segles XVIII i XIX amb la
claredat que el caracteritza, i ens explica, a través d’exemples i de les edicions que ell
ha pogut localitzar i classificar, quines han estat aquestes obres que han garantit la
continuïtat de la nostra llengua, dins del sector educatiu, i per tant tan importants per la
nostra pedagogia.
Els títols dels setze capítols del Continuïtat pedagògica... són ja indicadors dels
seus continguts:

-

TEXTOS DOCENTS CATALANS A CERVERA

-

UN FRARET I UN PEREGRÍ FAN ESCOLA CATALANA

-

FRANCESC IFERN: “TRETZE SÓN TRETZE” AL SEGLE DIVUIT

-

1749-1870 UN LLARG MESTRATGE NORMAL. TEMPTEIG CRONOLÒGIC DE LES
EDICIONS DE LES “INSTRUCCIONS” DE BALDIRI REXACH

-

1767-1775. INVENCIÓ DEL BILINGÜISME ESCOLAR

-

SEGLE XVIII. CASTELLANITZACIÓ PROGRESSIVA

-

LA LÍNIA BALLOT: UN SEGLE DE FILOLOGIA. 1813-1913
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-

SÍMPTOMES NOMÉS D’ENYOR I DE PROTESTA. 1814-1868

-

PAUTA DE COMPORTAMENT PEDAGÒGIC MUNICIPAL. 1841

-

LA SEMBRA ALS MARGES DEL SISTEMA. DON ODÓN. PERFECTE FUNCIONARI.
1849

-

SALVADOR GENÍS I BECH. SEIXANTA ANYS D’ACCIÓ BILINGÜE. 1869-1919

-

MIG SEGLE D’ORDRE, COMUNICACIÓ I ENTUSIASME PEDAGÒGICS. 1886-1929

-

UN PATRONAT I UNA AGRUPACIÓ. CONSCIENCIACIÓ ESCOLAR PER A
COMENÇAR EL SEGLE. 1897-1899

-

QUARANTA ANYS DE PROTECCIÓ A L’ENSENYANÇA CATALANA. 1899-1939

-

PEONERS DE LA RENOVACIÓ AL SEGLE DINOU

-

INEFICÀCIA,

EFICÀCIA I EXEMPLE DE L’ANOMENAT “PRESSUPOST

DE

CULTURA” DEL 1908

Així doncs, en aquesta obra Jordi Verrié començava parlant dels textos que, tot i
la pressió de Felip V per imposar un castellanització completa a nivell de llibres d’escola i
el privilegi d’edició de la “Real y Pontificia Universidad de Cervera” com a mitjà de
control, continuaven editant-se en català. La nostra llengua s’amagava, però, darrera de
portades, títols, dedicatòries, pròlegs en llatí, que era la llengua dels estudis superiors.
Era difícil implantar una castellanització total i de cop, i en un primer moment
s’hagueren d’acceptar provisionalment els vells textos escolars catalans.
L’any 1718 Cervera tindria el privilegi exclusiu d’edició. Mentrestant, però,
mentre no es rebien les primeres autoritzacions per a títols concrets acceptats pel
“Consejo de Castilla”(1721), es continuava editant en català. Però la idea de
castellanització continuava i fou bastant important a finals del segle XVIII. Destaca
també la pressió popular que va aconseguir que es reeditessin algunes obres en català.

Verrié dedica una part del llibret al Romiatge del Venturós Pelegrí i el Llibre dels

Bons Amonestaments del frare Fra Anselm Turmeda, obres que va estudiar a fons a
partir de les edicions diferents que se’n van fer (aquesta profunda investigació queda
reflectida tant en la part del fons que es troba a la Universitat de Girona, com en alguns
dels escrits de Jordi Verrié). El “Pelegrí” i el “Franselm”, com s’anomenaven
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popularment, destaquen com a “llibres d’aprendre de lletra” a les escoles catalanes, que
es van resistir a la imposició castellanitzadora.
En aquesta mateixa línia, Verrié afegeix la importància del Compendi Breu de les

Quatre Reglas Generals de l’Arithmetica Practica de Francesc Ifern, i posteriorment el
Resumen breu de les quatre reglas de l’arismética d’Antón Ricarte, en aquest cas es
tracta de “llibres d’aprendre de comptes”, també en català (les dues obretes subratllen
la importància d’ensenyar en la llengua de l’educand, principi fonamental de la
pedagogia).
Com en el cas del “Pelegrí” i el “Franselm”, Verrié també va fer un estudi molt
acurat i un tempteig cronològic sobre les diferents edicions del manual per mestres

Instruccions per a l’Ensenyança de Minyons de Baldiri Rexach (1749), obra també molt
important per la història de la pedagogia catalana. Enmig del treball d’investigació de
l’obra de Rexach, Jordi Verrié juntament amb Modest Prats, l’any 1975, va fer una de les
seves troballes més importants: la descoberta d’un segon volum inèdit de les

Instruccions.10

Un altre dels temes que es tracten en aquesta obra és el bilingüisme escolar
emprat per alguns mestres com a solució d’emergència davant la incomprensió del
castellà per part de l’alumnat, i que d’alguna manera també garantia un certa
continuïtat de la llengua catalana. En aquest sentit, Verrié ens explica els cas del bisbe
castelloní Josep Climent que implantà el primer bilingüisme escolar a les seves escoles
públiques i gratuïtes (1767). Climent partia de la necessitat de l’educació de les classes
socials més baixes en català (perquè era l’únic mitjà de comunicació), però al mateix
temps afirmava que calia aprendre la llengua castellana per tal de poder accedir a
càrrecs públics. Fent un anàlisi de la situació, i exposant les diferents visions del
bilingüisme, Verrié comparava la figura de Climent amb Baldiri Rexach en aquesta funció
socialitzadora de les classes socials més baixes.

En moments de castellanització, Verrié destaca també la publicació de la

Gramàtica de la Llengua Cathalana de Josep Pau Ballot, a principis del segle XIX, obra
de la que també ens n’aportava nous coneixements. Cal esmentar també el conjunt de

10

A l’apartat 4.2.2. d’aquest mateix treball he aprofundit en aquest tema com a una de les
aportacions importants de Jordi Verrié a la història de la pedagogia catalana.
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llibrets que es van editar amb petits vocabularis catalans per ajudar a la comprensió
difícil dels textos imposats. O altres iniciatives importants a nivell educatiu com la
creació, l’any 1841, de catorze escoles primàries gratuïtes per part de l’Ajuntament de
Barcelona, impulsades en part per Pere Mata, el llavors batlle constitucional.

Un dels objectius del treball de Verrié era donar a conèixer i a la seva manera
homenatjar la figura de mestres i pedagogs que havien tingut una importància en la
nostra pedagogia, per poc reconeguda que hagués estat la seva tasca, i de fet, aquesta
era una bona forma de reconèixer-la. Com deia ell mateix, “com el soldat desconegut i

encara potser amb més mereixements, hi ha sempre un mestre desconegut que també
mereix un monument” (Verrié, 1981:73).
En aquest cas es referia a Don Odón Fonoll, que l’any 1849 entrà a ser director
de l’escola Normal Provincial de Barcelona. En la cinquena edició de la seva obra

Nociones de obras y Métodos de Enseñanza (de l’any 1872, editada per primera vegada
el 1860), dirigida a la direcció d’escoles de nenes, feia referència a les dificultats dels
mestres per fer-se entendre en la llengua imposada, amb les lògiques conseqüències
negatives pel desenvolupament educatiu dels nens/es. Fonoll recomanava a les mestres
que utilitzessin el català quan fos convenient, per fer entendre el significat de les
paraules i el sentit de les frases castellanes. La figura d’aquest mestre, i el fet que fos
poc conegut, ens permet adonar-nos una vegada més de la implicació de Jordi Verrié,
sempre amb l’objectiu de trobar noves dades que l’ajudessin a corroborar les seves
hipòtesis.
El polígraf ens aportava, així, altres informacions on es mostra la tasca de Fonoll
en pro de la nostra llengua, en aquest cas també remarcable pel context: el català no es
mantenia únicament en els àmbits rurals sinó també, encara que de manera més
dificultosa, a les ciutats.

“I veig que no pas necessàriament en el ruralisme, sinó sempre i en tot lloc, un mestre
professional –que vol dir vocacional, dotat i sensible- malgrat les antipedagogies
imposades, i pesi a inspectorats o a rigideses programàtiques, pot sembrar en l’ànima
dels deixebles moltes llavors del país” (Verrié, 1981:70)
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Juntament amb Fonoll cal no oblidar la tasca de molts mestres, molt
professionals (com diu Verrié), que amb aquest mateix objectiu van fer diverses
infraccions, ben justificables, i continuaven utilitzant el català en la seva pràctica
educativa en la mesura que podien. Tots ells, anònims o no, mereixen un recordatori.
En l’opció de l’ús del bilingüisme com a solució d’emergència, Verrié ens parlava
també del mestre Salvador Genís i Bech, que insistia en el sistema bilingüe per tal de
tornar la catalanitat a l’escola. Destaca la seva obra El auxiliar del maestro Catalán
(1869), un manual en dues parts dirigides a l’ensenyament del castellà parlat i escrit als
catalans.

Ja a finals del segle XIX, cal fer referència al mestre Francesc Flos i Calcat, a qui
Jordi Verrié dedica una part del Continuïtat pedagògica... i del qual disposa d’una
quantitat important d’informació en el seu fons més pedagògic (a la Universitat de
Girona). Cal destacar l’obra d’aquest mestre, promotor de la que fou considerada la
primera escola catalana: el Col·legi de Sant Jordi (1898). Flos proclamava la necessitat
d’una escola plenament catalana i plenament pedagògica, i fou una de les primeres
iniciatives que va aplicar les idees renovadores pròpies d’una escola activa.
L’obra de Flos tingué una gran rellevància per la nostra pedagogia, no només en
la seva escola i les accions que se’n van derivar (com la “Granja Escolar Catalana” i l’
“Institut Feminal”), sinó també pels seus escrits, entre els quals cal destacar Lo primer

llibre dels noys (un dels primers textos escolars editats expressament en català), i per la
seva tasca de defensa de la llengua catalana a nivell educatiu. Cal subratllar, també,
que Flos va ser fundador de l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1899),
llavors Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, de la qual Verrié també recopilà
una gran quantitat de documentació original molt interessant (actualment repartida
principalment entre l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Universitat de Girona).

Precisament a aquest fet i a la “Protectora”, com era coneguda popularment,
Jordi Verrié dedica també una part d’aquesta obra, i és que fou una entitat de gran
importància per la promoció de la llengua catalana, el seu principal eix de treball. En
una altra de les seves recerques el polígraf es planteja la relació entre la Protectora i un
document titulat “Patronat de la Ensenyansa Catalana – Llista general d’associats”, de
l’any 1897, engegat pel mateix Flos en promoció de la llengua catalana (on reunia les
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signatures de personatges de diversos sectors, i on hi consta també el sector pedagògic
amb noms propis com Eladi Homs o Joan Bardina). No hi ha constància d’un relació
directa entre ambdues iniciatives però, com explica Verrié, el fet que en els dos casos el
promotor sigui el mateix Flos fa pensar en aquesta possibilitat. El cert és, però, que tant
una com l’altra “varen fer possible d’entrar al segle XX amb una ben planejada

conscienciació pedagògica i escolar” (Verrié, 1981:87), i en aquest sentit cal valorar-les
molt positivament.
En la línia d’investigació al voltant de l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana, a la que tant devem a nivell pedagògic, Verrié va participar en una troballa
important. Fou gràcies a la seva incansable tasca de recerca i a la col·laboració de Lluís
Galera, historiador local del Masnou, que li comunicà de l’existència de dos documents
amb els que Verrié pogué corroborar les dades que s’havien suposat en relació als
orígens de la Protectora: la creació de l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana
es va decidir el desembre de 1898 (Flos i Calcat va tenir-hi un paper destacable) i va ser
constituïda el gener de 1899. El polígraf confirmava, doncs, noves dades que eren de
gran interès per a la història de la Protectora, i per tant per a la història pedagogia
catalana.

Ja en l’últim capítol Verrié feia referència a l’anomenat “Pressupost de Cultura”
de 1908, que representava el primer intent seriós de reformar l’ensenyament públic de
Barcelona. I en el marc del qual es defensaven idees de gran renovació pedagògica:
l’ensenyament a través de l’experimentació, la coeducació, la gratuïtat, la graduació
escolar, la neutralitat religiosa (amb un dia a la setmana d’ensenyament voluntari de
religió) i la dignificació del mestre. Aquest Pla va tenir una forta oposició sobretot de
l’Església i de les classes més conservadores, i finalment, i malauradament, no es va
portar a terme. No obstant això, no va ser en va.

Tot plegat va propiciar, com explicava Verrié, la posterior embranzida en termes
de renovació pedagògica a les escoles catalanes. Aquestes iniciatives i la sensibilització
popular van convertir el context educatiu d’inicis del segle XX, que en aquell moment
era molt precari, en un marc ideal per a la importació d’idees que començaven a tenir
ressò a nivell europeu, el que es començava a conèixer com a moviment de l’Escola
Nova.
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“Aquell poble que semblava atuït es deixondeix amb totes les seves potències culturals a
punt, i s’adona que no es pot posar a caminar si abans no reivindica el seu dret a
tenir les escoles que li corresponen. Començant pel component bàsic de la llengua i
sense oblidar mai que una vegada aconseguida no la pot pas fer servir per a practicar
una mala pedagogia” (Verrié, 1981:993).

Així començava, doncs, el segle XX, i amb ell la gestació d’una sèrie d’iniciatives
que posarien les escoles catalanes entre les accions de renovació pedagògica més
importants a nivell d’Europa. Aquesta empenta trobaria el seu punt culminant en l’època
de la IIa República, context idoni a nivell polític per a un important desenvolupament en
el sector educatiu. Malauradament la guerra i la dictadura trencarien amb aquesta línia
ascendent retrocedint a models escolars que d’educatius en tenien ben poc.

Cal destacar, però, en aquest inici de segle, la importància de totes i cadascuna
de les iniciatives esmentades al llarg del Continuïtat pedagògica... per a la creació
d’aquest marc idoni on es desenvoluparien pràctiques educatives renovadores tan
interessants. Cadascuna de les obres i personatges que ens cita Verrié havien treballat, i
sovint enmig de circumstàncies bastant adverses, en defensa d’un dels principis
fonamentals de l’Escola Nova: el respecte i l’ús de la llengua de l’educand en tota relació
educativa.
És per això que són iniciatives que cal conèixer i valorar, no només perquè van
promoure la continuïtat de la nostra llengua al llarg dels anys sinó també per tot el que
van propiciar darrera l’objectiu de garantir un principi pedagògic tan important. I en
aquest sentit, i una vegada més, subratllo la tasca de Jordi Verrié que ens n’aporta
noves informacions a través d’una síntesi molt acurada. Estudi que es complementa
amb la quantitat de documentació sobre aquests temes de la que disposa el seu fons.
Es tracta, doncs, d’un treball molt complet que li hem de reconèixer.
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4.3.5.- Una escola que no vol morir (1977) 11
Com he comentat a la introducció d’aquest apartat, en aquest cas no he seguit
l’ordre cronològic de les edicions, ja que Una escola que no vol morir és anterior al

Continuïtat pedagògica.... Però tenint en compte que ambdós llibrets se centren en el
mateix tema però en el Continuïtat pedagògica... l’anàlisi és més extens i aprofundit, he
considerat oportú tractar-lo primer i llavors afegir el que fos convenient en el comentari
d’aquesta publicació de l’any 1977.

Com ja ens indica el seu títol, Una escola que no vol morir també fa referència a
la continuïtat de la llengua catalana en el sector educatiu, en aquest cas durant els
segles XVIII, XIX i XX (tot i que l’anàlisi és més breu l’extensió temporal és més àmplia
que en el Continuïtat pedagògica... ). Aquesta fou la primera publicació de Jordi Verrié
sobre aquest tema, que treballà a fons i del qual recopilà una gran quantitat de
documentació, convertint-se en l’aportació més important del polígraf a la història de
l’educació catalana.
Posteriorment faria altres escrits també al voltant de la mateixa temàtica, i és
que de fet, és un tema prou ampli com per tocar-lo des de diferents perspectives,
escriure’n sobre parts concretes o desenvolupar-ne més alguna part per a muntar una
exposició. La llengua catalana a l’escola seria, doncs, centre d’interès al que Jordi Verrié
es dedicaria d’una manera molt important, convertint-se en un extens coneixedor del
tema.
Amb aquest títol tan suggeridor, Una escola que no vol morir es presentava com
a símbol de reivindicació, i transmetia perfectament la resistència de la llengua catalana
a l’escola. Amb moltes referències similars a les de Continuïtat pedagògica... Jordi Verrié
hi fa un repàs més descriptiu i menys aprofundit i reflexiu (cal recordar que la publicació
de l’any 1981 és el resultat d’una sèrie d’articles al diari Avui) dels diferents textos,
personatges i iniciatives que al llarg dels segles XVIII, XIX i XX van permetre la
continuïtat de la nostra llengua dins de l’àmbit escolar (dades que no repetiré, però que
ens mostren una vegada més la capacitat de Jordi Verrié per apropar-nos a la història
de la nostra educació).
11

VERRIÉ, J. (1977): Una escola que no vol morir: exposició de llibres d’escola catalana dels
segles XVIII, XIX i XX. Llibret editat amb motiu de l’exposició que es portà a terme el juliol de
1977 durant la cinquena Escola d’Estiu de Girona, organitzada per l’Institut de Ciències de
l’Educació, a l’Escola Normal de Girona.
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En aquesta publicació, pel fet d’ampliar-se també al segle XX, Verrié en feia
noves aportacions:
Ens explica, així, com a inicis dels segle XX les deficiències del estudis normals
del govern feien que els mestres no sortissin preparats per afrontar la realitat de les
escoles, és per això que alguns compensaven aquestes mancances amb estudis privats,
on aprenien de les experiències de renovació pedagògica que s’estaven desenvolupant a
nivell europeu. Fruit d’aquest moviment es van crear una sèrie d’escoles de gran qualitat
educativa, com l’“Escola Horaciana” de Pau Vila (1905), el “Col·legi Mont D’Or” de Joan
Palau Vera (1908) qui després s’establiria al “Vall Paradís” de Terrassa, mentre Manuel
Ainaud es feia càrrec del “Nou Col·legi Mont D’Or” (1910). De totes elles, el fons Jordi
Verrié disposa de documentació original que ens permet conèixer-les millor.
En aquesta obra també destacava l’Escola de Mestres de Joan Bardina, que va
funcionar del 1906 al 1910, i que davant les deficiències dels estudis Normals del
moment va tenir un paper important per introduir idees renovadores amb l’objectiu de
donar una qualitat científica a la professió. Funcionà pocs anys, però “en varen sortir

molts dels que després varen fer possible l’esclat pedagògic dels anys vints i trentes”
(Verrié, 1977).
Verrié ens recorda altres iniciatives molt positives per la llengua catalana com la
normalització lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (1913) o la creació de la
Mancomunitat (1914) que va portar a que els organismes del país expressessin
clarament i en català el seu interès per la vida docent. Vingueren després uns anys de
fort impuls tant des del punt de vista català com des del pedagògic (amb accions que
aporten una gran riquesa a la història de la nostra pedagogia, i també al fons
documental de Jordi Verrié; les tractaré a l’apartat 6.4 d’aquest treball centrat en l’Arxiu
Verrié de la Universitat de Girona).
La guerra i la dictadura van trencar amb tota aquesta embranzida renovadora
(amb idees que molts dels mestres exiliats van continuar desenvolupant en els seus
països d’acollida). Però com explicava Verrié, a banda del retrocés a nivell educatiu que
això va significar, una de les conseqüències més negatives és la inseguretat generada
en un poble que creixia “educant-se” en una llengua que no era la pròpia, i sota la idea
de pertànyer a un poble dominat i menyspreat. Així parlava del resultat de quaranta
anys de franquisme:
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“Del que ha succeït en aquest temps tots en lluïm senyals a dins i a sobre. Molts
catalans no saben ni llegir en català. Són ben pocs els qui el poden escriure
acceptablement. La inseguretat s’infiltra en el parlar i tots els catalans hem de fer
escola fora de l’escola si volem saber quelcom del que fa referència a nosaltres
mateixos.
Els nostres nens encara s’enfronten amb escoles que els són estranyes, d’impossible o
difícil comprensió i discriminatòries. Abans d’aprendre cap coneixement, la primera lliçó
els ensenya que pertanyen a un poble menystingut, invadit, dominat i vexat per al qui
no compta el dret a ésser instruït en la llengua materna.
Quan la ciència pedagògica ha estructurat plenament sistemes d’aplicació universal que
ningú no gosa negar ni discutir, quan ja s’ha elaborat un cos orgànic de drets dels nens
(...) els nostres infants continuen pagant encara el càstig i el preu d’aquella guerra
perduda pels nostres besavis, en començar el segle divuit”. (Verrié, 1977)

Cal contextualitzar les paraules de Verrié en un moment d’incertesa i just
acabats quaranta anys de dictadura. Però una vegada més, i fent un clam a l’esperança,
el polígraf donava a conèixer la història per demostrar que fins i tot en moments difícils
hi havia iniciatives que continuaven treballant per uns ideals, i que per tant un canvi era
possible.

“La situació és greu. Però amb la demostrada resistència que sembla ésser el nostre
signe característic i amb el raig d’esperança que el moment permet, hem de renovar
l’esforç per a que no es perpetuï aquesta injusta situació que posa els nens catalans per
sota dels seus drets indiscutibles de fàcil accés a la instrucció. I per a que la
reivindicació aprofiti a d’altres qui, com ells, esperen també fa temps les seves escoles.
És trist que quaranta anys siguin tant per una vida humana. Però són ben poc per la
vida d’un país que sap conservar les essències pròpies i manté la voluntat de defensarles. Si considerem que el que un cop va costar-nos 220 anys, ara estem a punt
d’aconseguir-ho en uns 40, veurem clar que el nostre poble, lluny de mostrar
decadència, s’està enfortint” (Verrié, 1977).

Verrié es referia, com no podia ser d’altra manera, a escoles catalanes, a tenir
“escoles de veritat ben nostres”, com ell les reclamava. Era un moment de canvis, i els
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professionals de l’educació i tenien molt a dir, calia prendre responsabilitats i treballar
més que mai en defensa dels principis pedagògics fonamentals, entre ells el dret a ser
educats en la pròpia llengua.
I amb aquestes paraules acabava aquest text que acompanyava l’exposició de
llibres d’escola catalans. Exposició que, recordem, es portava a terme en el marc de
l’Escola d’Estiu de les comarques de Girona. La tasca de Jordi Verrié es convertia, així,
en una interessant aportació també a la formació de mestres. Però no només pels
coneixements que transmetia a nivell de conceptes d’història de l’educació, sinó també, i
de manera molt important pel context sòcio-polític del moment, per la seva tasca de
sensibilització i el seu missatge tan esperançador.

4.3.6.- L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 1899-1939:

40 anys de conscienciació pedagògica popular (1981) 12
Partint de la defensa de Jordi Verrié d’una escola catalana de qualitat, és ben
evident el seu gran interès per la història de l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana, que havia començat com a Agrupació, i que tindria un pes reconegut en la
tasca de defensa i impuls de la llengua catalana dins de l’àmbit escolar. Així, la
Protectora, com s’anomenava popularment, ocupa una part important del fons de
Verrié, i representa un eix que relaciona molt del material que el polígraf recollí al llarg
dels anys. I és que l’APEC reunia els dos conceptes que van centrar gairebé tota la seva
tasca de recerca pedagògica: llengua catalana i escola.
Com he esmentat en el comentari de Continuïtat pedagògica..., la documentació
relativa a la Protectora es troba repartida generalment entre les parts del seu llegat que
es troben a la Universitat de Girona (entre el fons documental més pedagògic donat
després de la seva mort) i l’Arxiu Nacional de Catalunya (que disposa d’un fons
exclusivament sobre l’APEC dipositat pel mateix Verrié l’any 1998).
En aquest llibret, ens fa una aportació històrica a mode de síntesi dels 40 anys
de funcionament de la Protectora i de la seva rellevància en la nostra pedagogia. És un
nou repàs històric amb dades que havia anat investigant, i que novament, ens ensenyen
una mica de la nostra història; es podria dir que d’alguna manera, i seguint altres vies, a
12

VERRIÉ, J. (1981): L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 1899-1939: 40 anys de
conscienciació pedagògica popular. A.D.E.T., Ajuntament de Torelló i Escola d’Estiu de la Vall del
Ges, Torelló.

57

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

través dels seus escrits Jordi Verrié es converteix una mica en un mestre d’història de
l’educació.

A partir de la imatge del cartell, que es féu molt popular, d’un nen que
preguntava si ja eres de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (creada l’any
1922 per Josep Obiols), Verrié ens parla de l’associació que, com el nen, cercava l’escola
catalana i de qualitat que li corresponia. I en aquest escrit, el polígraf, com l’associació i
com el mateix nen, reclama una vegada més, ja una colla d’anys després, escoles
pròpies diferenciades i de qualitat.
Tornant a fer referència al precedent de les tímides iniciatives que durant els
segles XVIII i XIX mantenien el català a l’escola, Verrié ens apropa a la història de la
Protectora a partir del mestre Flos i Calcat, fundador de l’Associació, i ja conegut com a
impulsor de la que es considera la primera escola catalana, especial també per les seves
pràctiques renovadores. Com explicava a Continuïtat pedagògica..., cal esmentar en
primer lloc la creació del Patronat i la seva relació amb l’Agrupació, constituïda l’any
1899 per dotze socis de la Unió Catalanista (entre ells Flos), “tots ells decidits defensors

de les idees catalanistes” tal com diu l’acta de la sessió preparatòria. Flos, amb el seu
mestratge de gran cal·lígraf, elaborà el primer escut de la Protectora, imatge molt
significativa que la faria també molt popular. Així, l’Agrupació (més endavant, l’any
1902, Associació) iniciava tota una sèrie d’accions en defensa de l’ensenyança catalana,
començant per l’edició de llibres d’escola (per primera vegada, després de molts anys,
es publicava una aritmètica i una geomatria en català per a l’ensenyament primari) o
l’adquisició d’altres, que distribuïa entre les escoles que sol·licitaven adherir-se al
creixent moviment de catalanització escolar.
Seguint amb el recorregut històric de la Protectora, Verrié fa referència a les
baixes de socis com a conseqüència dels fets de la Setmana Tràgica (1910). I el pas de
“l’Ensenyansa” (amb “s”) a “l’Ensenyança”, que marcava “l’etapa que va fins a l’any

1914, que és l’any de la Mancomunitat i de la relativa oficialització de les normes
lingüístiques creades feia un any per l’Institut d’Estudis Catalans” (Verrié, 1981:6); fets
que cal subratllar per la seva importància a nivell escolar i pedagògic.
L’any 1915 l’Associació canviava l’escut de la seva imatge, i amb aquest foren
molts els canvis, era una etapa d’impuls a nivell pedagògic (amb un suport important de
la Mancomunitat), i l’Associació hi tenia molt a dir. D’aquesta etapa se’n van
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desencadenar nombroses accions que treballaven paral·lelament als moviments de
renovació pedagògica: les edicions de llibres d’escola, cada vegada amb més
rellevància, la creació de material didàctic, la promoció de concursos... en definitiva,

“l’acció de l’APEC feia efectiva la catalanització de moltes escoles, amb festes,
concursos, subvencions, premis i edicions” (Verrié, 1981:9). El suport popular hi tingué
un paper fonamental:

“És una acció d’un poble que no vol perdre el temps esperant que els atribulats i
limitats organismes puguin construir sense recursos econòmics els necessaris
mecanismes de redreçament escolar; és un poble que prefereix tornar a pagar per unes
escoles que ja té sobradament pagades, que no pas esperar eternament que li vinguin
de la lenta i incompleta autorització del centralisme que encara governa.
Només per aquesta acció del poble integrat en l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana, amb el guiatge de les assessories competents de la mateixa i l’esforç paral·lel
dels limitats organismes que podem anomenar “nostres” per primera vegada, es pot
donar una explicació raonable de la força amb la qual es desenvolupà el moviment de la
nostra renovació” (Verrié, 1981:9).

Amb la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929), la Protectora patí moltes
baixes de socis que tenien por de ser titllats de catalanistes, i seguí amb algunes accions
que treballaven en la clandestinitat, com és el cas de la Mútua Escolar Blanquerna. Amb
la fi de la dictadura i la proclamació de la República, que oferia un marc polític idoni per
al desenvolupament de les escoles catalanes, l’Associació arribà a la seva època de
plenitud, amb una gran quantitat d’accions que marcaren un precedent inoblidable dins
de la nostra història pedagògica.
Verrié destaca en aquest sentit la gran tasca feta per Ventura Gassol, aleshores
Conseller d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat. La Protectora continuava
treballant, ara amb tota llibertat i recolzada política i socialment, fet que propicià una
embranzida important també en la seva tasca.

Tot i que la Protectora continuà actuant durant la guerra, amb la fi d’aquesta,
també arribà al seu final, “era massa representativa d’aquella cultura la destrucció de la

qual representava l’objectiu preferent del vencedor” (Verrié, 1981:13). Darrera l’Editorial
Pedagògica, en un principi l’entitat va subsistir, però s’anà decandint fins a la seva fi.
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Jordi Verrié disposava d’algunes dades d’aquesta última etapa gràcies a la seva constant
tasca d’investigació obtingudes de la mà del que en aquell moment era secretari de
l’Associació, el mestre Josep Parunella, i del que després li deixaren els seus hereus.
Tot plegat, juntament amb altra documentació recollida per Verrié al llarg dels
anys, representa un testimoni del que fou la Protectora durant tota la seva història, i per
tant un element bàsic per entendre la nostra història educativa. Es tracta d’un conjunt
de material, en gran part original, que el polígraf va ordenar, va estudiar i va explicar en
els seus escrits per, un cop més, compartir-los amb l’objectiu d’apropar-nos al nostre
passat des d’un punt de vista pedagògic i animar-nos a continuar treballant per la
nostra educació.

“Entre el que procedia de l’etapa fundacional (1899-1910), vingut a les meves mans
gràcies a la gentilesa del Sr. Lluís Galera, historiador del Masnou, i aquest
documentari de l’etapa 1920-1939 que he d’agrair al mestre Parunella, juntament amb
alguns altres documents que la meva passió pel tema m’ha permès de recollir en
quaranta anys, crec tenir una interessant col·lecció de testimonis fefaents sobre el
complex camí seguit per aquesta societat, que es proposà i aconseguir de protegir
el nostre atacat i disminuït patrimoni escolar. Voldríem que –com un altre Fènixuna nova Protectora ens testifiqués una vegada més en aquell esperit d’actualització
docent encara viu plenament a les nostres comarques, repartit i generalitzat a bastament
per a salvar i protegir aquesta pobra escola nostra que mai no ha deixat de cridar que
no vol morir.
Per això furguem entre els vells documents –com remenant les cendres- amb
l’esperança de veure aviat com aixeca el vol aquell esperit que sempre ens ha
caracteritzat” (Verrié, 1981:14).

En aquest cas, una vegada més, Jordi Verrié acabava el seu escrit amb un punt
de nostàlgia però amb l’orgull de poder parlar del molt que s’havia aconseguit. I amb la
idea de que cap acció no és en va, transmetia de nou un missatge esperançador, d’ànim
i de repte a recuperar, i ampliar, tot allò que en algun moment malauradament s’havia
perdut. Fent referència a l’escola catalana, la frase que repetia a les cobertes d’aquest
llibret: “una escola que no vol morir” es convertiria en un lema que encapçalaria alguns
dels escrits i exposicions de Jordi Verrié, i que s’identificava molt bé tant amb els
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coneixements que hi transmetia com amb la seva personalitat: la d’un home esperançat
i incansable investigador i amant de la cultura catalana.

4.3.7.- Col·laboracions a la revista Crònica d’Ensenyament (1988-1990)
L’any 1988 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va
començar a editar la revista Crònica d’Ensenyament amb uns objectius molt concrets:
constituir-se com una eina de comunicació, debat i reflexió entre els diferents sectors
que formen la comunitat educativa catalana, posar-se al servei de tots aquells que
creien que l’ensenyament és un instrument de redreçament cultural i professional del
nostre país i ser un punt de referència permanent de tot el que succeïa al món de
l’ensenyament a Catalunya.
La revista va treure el seu primer número el febrer de 1988, d’una manera humil
i amb pocs col·laboradors. Amb els anys va anar creixent, va canviar el format, els seus
continguts eren més amplis, i el nombre de col·laboradors també va créixer de manera
important. L’octubre de 1995, els responsables comunicaven que la revista deixava
d’editar-se, però amb la idea de continuar treballant pels seus objectius inicials a través
d’una altra publicació que en prengués el relleu. Així doncs, des del febrer de 1988 a
l’octubre de 1995 en total es van arribar a editar 79 números, que es poden consultar a
la biblioteca del mateix Departament d’Ensenyament a Barcelona, o en alguns Centres
de Recursos Pedagògics que encara els conserven.

Jordi Verrié, que en la primera època d’edició de la revista era assessor del
Conseller d’Ensenyament, va col·laborar-hi amb diversos articles. Durant els nou primers
números hi va escriure de manera fixa, llavors les seves aportacions van ser més
eventuals, i l’abril de 1990, coincidint amb la seva jubilació, va fer-hi la seva última
col·laboració. En els set primers números, dins d’un apartat titulat “Fer memòria”, Verrié
tractava algun tema relacionat amb la història de l’educació, sovint partint d’algun fet
que en aquell moment fos notícia. Més endavant els articles estaven en apartats
diferents, no escrivia sempre en una mateixa secció, però tot i això, els diferents temes
que abordava continuava plantejant-los des de la història educativa, aportant els seus
coneixements, fent referència a dates o fets històrics,... en definitiva, compartia el que
havia anat investigant donant una nova visió, des d’una perspectiva històrica, a
qüestions diverses del marc educatiu del moment .
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Després de fer un repàs a tots els números editats de la revista puc constatar
que les col·laboracions de Verrié van traduir-se en els següents articles:
-

Febrer 1988, núm. 1: “Això de les comarques”.

-

Març 1988, núm.2: “ ‘Don Pablo’ torna dels Andes”.

-

Abril 1988, núm. 3: “La dignificació dels oficis”.

-

Maig 1988, núm. 4: “Tancar els ulls per veure-hi clar”.

-

Juny 1988, núm. 5: “Democràcia a les escoles”.

-

Juliol-agost 1988, núm.6: “Ara en diuen un còmic, però va ser molt seriós”.

-

Setembre 1988, núm.7: “Ep, mestre!”.

-

Octubre 1988, núm.8: “Temps era temps...”.

-

Novembre 1988, núm.9: “Baldiri Rexach”.

-

Març 1989, núm.13: “L’escola sense sostre”.

-

Abril 1989, núm. 14: “Japó, Japó”.

-

Setembre 1989, núm.18: “Ensenyar a llegir i comprendre”.

-

Abril 1990, núm.24: “1939: aquella gran pèrdua”.

Els títols dels articles ja ens informen dels continguts que s’hi tractaven, però de
totes maneres comentaré breument quins eren els diferents temes sobre els que va
escriure.
Jordi Verrié podia parlar amb coneixement tant de la figura de Flos i Calcat i la
seva Geografia de Catalunya editada l’any 1896 per ser utilitzada a l’escola en relació al
tema de les divisions territorials, com de la pràctica de la democràcia a l’escola (a partir
d’un programa de televisió on els infants posaven en pràctica la política i discutien
diferents temes al mateix Parlament) remetent al lector a experiències tan interessants
com la “república infantil” de la colònia escolar de Vilamar, de l’any 1922. La qüestió era
partir d’un tema d’interès educatiu i donar-ne la seva visió, gairebé sempre amb
referències històriques.

D’aquesta manera, els articles a Crònica d’Ensenyament parlaven, a banda dels
esmentats, de diferents temes:
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Jordi Verrié reclamava, per exemple, la dignificació dels oficis i de la formació
professional a través d’un repàs històric de diverses entitats que havien treballat en
aquest àmbit, des de l’Escola Industrial (1909) i l’Escola Elemental del Treball (1915),
passant pel “Secretariat d’Aprenentatges” (1908), fins a l’Institut d’Orientació
Professional (1918) i l’Institut Psicotècnic de la Generalitat (1932).

En altres articles, recordava pràctiques educatives com els “silencis Montessori”
(felicitant aquelles escoles que d’alguna manera aplicaven pràctiques similars), o les
activitats a l’aire lliure, pròpies de la renovació pedagògica, també amb l’objectiu
higiènic i sanitari, en un principi de segle XX que les escoles no estaven ben habilitades
per a desenvolupar-hi activitats educatives de qualitat. Verrié parlava així del moviment
a favor de l’ “escola bella”, que volia dir acollidora, confortable, sana, desitjable,
funcional i, naturalment, bonica.

Com no podia ser d’altra manera en una publicació d’aquest tipus, també feia
referència als mestres de manera més concreta, a la necessitat de dignificació de l’ofici
(sempre amb una correspondència de responsabilitat i qualitat en la seva tasca per part
d’aquest), sovint poc valorat. O homenatjava a través del seu escrit aquells mestres que
tenien una dedicació plena a la seva tasca educativa, recordant aquells mestres que a
principis de segle utilitzaven el seu temps lliure per a activitats lúdiques amb altres
mestres o amb els alumnes. Mestres a dedicació completa però que no renunciaven a
les seves aficions, sinó que en treien un profit humà i pedagògic.

També va fer, a mode de reconeixement, dos articles centrats en dos
personatges importants per la pedagogia, per les seves obres i per la seva tasca
educativa, en ambdós casos innovadora al seu moment (un a mitjans segle XVIII i l’altre
a principis del segle XX): eren Baldiri Reixach i Pau Vila.

No només els pedagogs amb noms i cognoms mereixien un reconeixement sinó
també algunes iniciatives i publicacions, com fou El Patufet. Publicació emblemàtica per
molts catalans, com pel mateix Verrié (el seu pare n’era subscriptor, i ell mateix
recordava com la mare els el llegia), que anà més enllà de ser un simple còmic:
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“Perquè si bé en els seus inicis es proposà de ser un periòdic infantil, ben aviat
esdevingué un periòdic per al jovent i per a la gent gran. (...) De fet, es dirigia al poble
català que feia segles que ni a l’escola ni a fora de l’escola havia pogut aprendre a llegir
o escriure la seva llengua. Potser per això va esdevenir lectura tan popular i tan estimada
per la gent més humil i més autènticament catalana. (...) Cal reconèixer la seva gran
acció de base formativa sempre respectuosa amb la més estricta normativa lingüística,
amb tots els principis socials i de convivència, amb la catalanitat i amb un sentit
permanent d’alliçonament en els terrenys que les escoles castellanes del país mai no
s’havien preocupat de cultivar: costums, història, geografia, rondallística, art, il·lustració,
etc.” (Verrié, a Crònica d’Ensenyament núm. 6, juliol-agost 1988).

El polígraf no s’oblidava de recordar la important tasca de Josep M. Folch i
Torres i de Joan Garcia Junceda al darrera d’aquesta publicació. Ambdós disposen d’una
unitat a l’Arxiu Verrié sobre la seva figura i la seva tasca. Ja només aquest fet ens indica
que foren personatges rellevants per a la nostra història educativa.

Jordi Verrié també aprofitava les seves tasques d’assessor al Departament
d’Ensenyament per a tractar altres temes també de l’àmbit pedagògic. Aquest és
clarament el cas d’un dels articles, “Japó, Japó”. A partir de la visita d’un grup de
japonesos al nostre país per tal conèixer l’aplicació de mètodes i pràctiques de renovació
pedagògica, de la qual s’encarregà Verrié per qüestions professionals, ens parla de
l’Escola Japonesa (situada en aquell moment a Esplugues de Llobregat) i les seves
característiques. El polígraf portava així al lector a ampliar horitzons i a conèixer altres
pràctiques pedagògiques, com els viatges d’estudis que feien els japonesos. Es tracta
d’un altre mitjà de formació que Verrié defensava i en destacava els seus beneficis.

L’últim article de Jordi Verrié a Crònica d’Ensenyament, tractava de la pèrdua
que patí la nostra cultura i la nostra educació l’any 1939 amb la fi de la guerra i
l’entrada de la repressió franquista, que tan perjudicial fou per la nostra educació. Era
una vegada més una forma de lamentar-se de tot el que s’havia perdut i el retrocés que
s’havia patit, i alhora un homenatge a tot el que fins llavors s’havia aconseguit, Verrié
acabava, com era ja molt habitual en els seus escrits, amb un missatge esperançador:
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“Fa cinquanta anys d’aquella gran pèrdua. No pensem pas a poder-la recobrar. El mal ja
és fet i ha pesat sobre tots nosaltres, incloent-hi els qui el varen produir. L’única cosa
salvable i salvada és el mateix esperit renovador de l’escola catalana de sempre, i un
grapat de bons professionals anònims que

pensen que ‘feina feta no té destorb’ “

(Verrié, a Crònica d’Ensenyament núm. 24, abril 1990).

Era una bona manera de concloure les seves col·laboracions a la revista, fi que
coincidia amb la seva jubilació. Verrié acabava així amb la seva tasca professional, que
trobava el seu punt final dins del Departament d’Ensenyament, amb un missatge molt
propi, que tantes vegades havia manifestat. Però la seva tasca no acabaria, continuaria
treballant fins a la seva mort en pro de la cultura i educació catalanes, i en la
recuperació de la memòria històrica de tot el que s’havia truncat en “aquella gran
pèrdua”.

4.3.8.- Altres escrits i col·laboracions
A banda de les publicacions que he anat comentant al llarg d’aquest apartat (no
em consta que n’hi hagi d’altres de les quals Jordi Verrié en sigui l’autor), cal esmentar
que havia publicat articles en diferents mitjans (alguns dels quals es troben a l’Arxiu
Verrié de la Universitat de Girona, guardats per temes en les seves carpetes
corresponents, com a material de recerca afegit); i és que com hem anat veient era una
persona que compartia la seva passió per la història de l’educació i els seus treballs
d’investigació a través dels seus escrits.

Però Verrié també havia participat d’una manera o altra en altres publicacions
que també cal citar. Entre moltes de les seves col·laboracions, cal destacar la seva
ajuda en la realització del llibre La resistència escolar catalana en llibres (1716-1939) de
Rosa Mut i Teresa Martí13 (al qual ja he fet referència a l’apartat 4.2.5., d’ajudes a
treballs), i del que també en va redactar el pròleg. El fons de Jordi Verrié i la seva
amplíssima col·lecció de llibres d’escola fou de molta utilitat a les dues estudiants com
explicaven elles mateixes a la introducció. Aquesta obra també ens serveix de mostra
per veure que el polígraf oferia el seu fons i els seus llibres, que com deia ell mateix

13

Mut, R. i Martí, T. (1981): La resistència escolar catalana en llibres (1716-1939). Edicions 62,
Barcelona.
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amb molta generositat “són una mica de tothom”, i sobretot el seu suport, a tots els
interessats en qualsevol del material que ell havia anat reunint.

“Les afinitats, que per això ho són, uneixen les gents i s’hi acosten amb la força
que ho fan les gotes de mercuri entre elles” , així començava el pròleg de Jordi Verrié
(1981:7), i en aquest cas l’afinitat responia a l’interès pels llibres escolars, i a la
interessant col·lecció que el polígraf havia anat creant al llarg dels anys. El treball d’anys
de recopilació i estudi que havia fet en relació als llibres d’escola catalans, fixant-se
sobretot en com aquests havien garantit la continuïtat pedagògica catalana (títol de la
seva publicació més rellevant), tornava a reflectir-se en aquest pròleg, i d’alguna
manera també en el llibre. I tornant a defensar la importància de la recuperació de la
memòria històrica, en aquest cas a través dels llibres d’escola catalans, Verrié elogiava
el treball de Mut i Martí perquè feien una nova aportació en aquesta línia.

Finalment, cal citar en aquest apartat el llibret titulat Un llarg i venturós

pelegrinatge editat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any
1982. L’estudi bibliogràfic del qual fou elaborat pel negociat de documentació del
Gabinet del Conseller d’Ensenyament, que llavors era Joan Guitart.
Tot i que en el llibret no es cita cap nom en concret, algunes informacions
afirmen que Jordi Verrié en fou responsable. Tot sembla indicar que fou així: l’any 1982
Verrié estava treballant d’assessor al Departament d’Ensenyament, el llibret és una
síntesi clara de moltes de les dades que ell havia treballat a fons (sobre el text escolar
del segle XVIII el Romiatge del Venturós Pelegrí ), i com a prova definitiva, a l’Arxiu
Verrié de la Universitat de Girona, a la unitat que conté documentació relativa al
“Pelegrí”, hi trobem un exemplar d’aquest llibret amb una nota manuscrita del mateix
Jordi Verrié que diu: “exemplar de correcció”. És per això, doncs, que també vull fer
referència a aquest escrit, perquè penso que Verrié també en fou, almenys en alguna
part, responsable.
Es tracta d’una breu explicació del recorregut del text escolar Peregrinació del

Venturós Pelegrí, que va ser un element característic de l’escola catalana durant més de
dos segles (amb edicions trobades des del segle XVII al segle XIX), i que juntament
amb altres textos com el “Franselm” s’enfrontà a moments difícils per la nostra llengua
com un element de diferenciació constant i resistent de les nostres escoles.
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Aquest llibre es presentava doncs com un clar exponent del camí fet per la
llengua catalana al llarg de la història, i reflectia molt bé la imatge del pelegrinatge del
poble català i del seu sector educatiu, que, en un moment polític important (feia poc
que havia acabat el règim franquista i que formàvem part d’una estructura
democràtica), calia que continués caminant endavant en defensa d’una educació
catalana millor.

“El pelegrí havia acabat, però el pelegrinatge pedagògic no podria mai finir en un
poble com el nostre, sempre àvid de coneixements i defensor del seu ensenyament i
de les seves escoles. En el darrer segle hem seguit camins ben accidentats, hem caigut i
ens hem redreçat cada vegada. En aixecar-nos, mai no hem oblidat la nostra cita amb
l’ensenyament com a una necessitat indefugible del país” (Un llarg i venturós
pelegrinatge, Departament d’Ensenyament, 1982: 19).

Així acabava aquest text, amb un missatge que ens recorda molt al que ens deia
Jordi Verrié en molts dels seus textos, i que cal valorar d’una manera molt especial pel
fet de provenir d’un òrgan polític com el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
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5- EL LLEGAT DE JORDI VERRIÉ
Fruit de la seva important tasca d’investigació i recopilació, així com també de tot
el que havia anat col·leccionant en el seu treball professional (sobretot a nivell
fotogràfic), Jordi Verrié disposava d’un interessant patrimoni que havia anat creixent al
llarg dels anys. Alguns documents ja havien estat traspassats en vida pel mateix Verrié:
com el fons sobre l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana que va ser dipositat
a l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 1998, la col·lecció de llibres per a infants adquirida
per la Biblioteca de Catalunya l’any 1987, o altres donatius que havia fet al Museu de
Sant Feliu de Guíxols, però un gruix important de la seva col·lecció va estar al seu
domicili particular de Santa Cristina d’Aro fins al moment de la seva mort, el febrer de
2001.
Després, els seus fills i el seu germà Frederic-Pau (que coneixia molt bé el fons)
van acordar repartir el seu llegat entre diferents biblioteques i arxius. Vicente
n’explicava el procés:

“Per acord dels dos fills d’en Jordi Verrié i de la Rosa Ma Gallart, aconsellats pel seu oncle
Frederic-Pau i interpretant el que era voluntat del matrimoni, la part del fons
documental i bibliogràfic més pròpia d’estudiosos, és cedida al Departament de
Pedagogia de la Universitat de Girona que és on més aprofitat servei farà. Pel que fa a la
resta, centenars de volums de literatura, de geografia, d’història, de literatura infantil,
curiositats bibliogràfiques, així com el fons d’imatges, està essent repartida en bon
acord entre Santa Cristina i Sant Feliu per enriquir les respectives biblioteques
municipals com a Fons Jordi Verrié - Rosa Ma Gallart. Les dues poblacions han d’estar
agraïdes i orgulloses de ser guardadores d’un patrimoni amb tant d’amor creat i amb
tanta generositat donat” (Vicente, 2001:8).

Així doncs, l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, l’Arxiu Municipal de Santa
Cristina d’Aro, i el Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, van ser
beneficiaris de diferents parts d’aquest fons, enriquint així els seus arxius documentals.
Una última part del fons, bàsicament de literatura infantil, la va adquirir una amiga de la
família per a la realització de la seva tesi, amb la idea de que després fos dipositada a la
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facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (tema que ja
havien parlat amb el mateix Jordi Verrié).
Després de contactar amb cadascuna de les fonts esmentades, tant les que
reberen documentació de mans del mateix polígraf com les que van rebre part de
documentació després de la seva mort, i haver-les pogut visitar per tal de saber de quin
material disposen en relació al fons de Verrié, podem fer-nos una idea més completa de
com va quedar repartit aquest llegat.

5.1
5.1.- Arxiu Municipal de Sant
Sant Feliu de Guíxols

La donació Jordi Verrié-Rosa Mª Gallart a l’Arxiu Municipal es va produir el juny
de 2001. Consta del fons fotogràfic de Verrié i també una part de la seva biblioteca. Pel
que fa al fons fotogràfic abasta tant fotografies fetes per ell mateix, com d’altres de
col·leccionades. Comprèn:
-

Àlbums de fotografies (20) d’àmbit personal.

-

Fotografia d’art, etnografia i paisatge d’arreu de Catalunya i, especialment, de la
Costa Brava i Sant Feliu de Guíxols, a partir dels anys 1960 (6 capses de
diapositives i 8 de fotografies en paper).

-

Negatius (11 capses).

-

Postals reunides a partir de correspondència (1 capsa).

-

Col·lecció de postals de contingut polític i nacionalista. Destaca l’àlbum de
postals Catalunya artística i pintoresca, editat per l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana.

-

Material i informació tècnica relacionada amb la seva activitat com a fotògraf.

En aquest fons, les fotografies personals estan organitzades en àlbums per anys
amb una cronologia que abasta des de 1925 a 1965, i les capses de diapositives
corresponen als anys setanta i vuitanta. Les fotografies d’aquesta secció mostren
principalment la seva vida familiar, el seu cercle d’amistats i els viatges.
També formen part del seu fons les fotografies que va produir com a fotògraf
per a publicar en revistes, guies i per a la seva edició com a postals. En aquesta secció
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hi ha principalment paisatges, sobretot de Sant Feliu de Guíxols i de la Costa Brava,
però també d’arreu de Catalunya.
Pel que fa a la seva col·lecció de fotografies, es tracta sobretot de postals.
Destaquen especialment les editades per l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana i les fotografies d’escoles de Barcelona dels anys trenta fetes per J. Ribes
Llopis.

Referent a la seva biblioteca, van ser dipositats més d’un miler de llibres, revistes
i fulletons relatius a història de Catalunya, política, nacionalisme català, temàtica d’àmbit
local (especialment de Sant Feliu de Guíxols), ceràmica, gravat, història del llibre i
fotografia. Aquesta col·lecció de llibres abasta una cronologia des del 1500 a 1999, està
inventariada i pot consultar-se a la Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu
de Guíxols.
A part, hi ha materials diversos com segells, invitacions o felicitacions,
relacionats també amb els temes anteriorment esmentats, una col·lecció de gravats i
una de butlles papals del s.XVI.

5.2.5.2.- Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro

L’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro custodia una part de la col·lecció de
llibres de Jordi Verrié, de temàtica diversa. Quan el donatiu, que no deu arribar a un
centenar de llibres, va entrar a la biblioteca va començar-se a catalogar però per manca
de recursos l’inventari no s’ha pogut acabar. Consta de llibres divulgatius de tot tipus:
des de llibres d’art o temes culturals com museus, exposicions o biblioteconomia,
passant per llibres de jardineria, navegació, etc. també disposa d’una gran quantitat
d’exemplars de la revista “Cavall fort”.

5.3
5.3.- Biblioteca de Catalunya

Consta d’un fons de documents diversos (llibres, facsímils, cartilles, etc.),
concretament de 3723 entrades, titulat “Llibres per a infants. Col·lecció Jordi Verrié”,
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que fou adquirit l’any 1987. Aquest fons està catalogat i pot consultar-se a la mateixa
Biblioteca de Catalunya. Es tracta de contes i llibres de coneixement infantils, llibres de
text de totes les èpoques (destaquen els d’època franquista) i també sobre
ensenyament que daten des del segle XVIII.
Hi trobem llibres de tot tipus i de temàtiques molt diverses, sempre relacionats
amb l’àmbit educatiu (alguns d’ells ordenats per temes). Per tal de conèixer una mica
més aquest fons, i per no citar el llistat de més de 3000 exemplars que el composen,
cito diferents temes que s’hi poden trobar:
-

Manuals d’escola de tot tipus i per a diferents edats: de gramàtica, ortografia,
aritmètica, llengua castellana i catalana, religió, escriptura, lectura, cal·ligrafia,
geografia, moralitat, higiene, lèxic i vocabulari, religió (cartilles de catecisme,
història sagrada, catecismes i compendis de la doctrina cristiana), oratòria
infantil, ciències naturals, física, química, matemàtiques, àlgebra, mitologia,
història de Catalunya, història d’Espanya, història universal, botànica, zoologia,
economia, poesia, història de l’art, taquigrafia, prosa i vers, etc.

-

Llibres que relacionen educació i altres temes més pràctics: treballs manuals,
teatre, plantes i jardineria, orientació professional, etc.

-

Diccionaris i enciclopèdies: de llengua i gramàtica catalana i castellana.

-

Llibres d’ensenyament i didàctica dirigits a mestres i educadors (en català,
castellà, francès, italià): llibres que parlen de “l’instructor dels nens”, manuals
d’educació, de psicologia i pedagogia, guies d’ensenyament, llibres sobre
mètodes pedagògics, llibres d’història de l’educació i la pedagogia, llibres de
didàctica de tot tipus de matèries escolars, de psicologia evolutiva (infància,
adolescència, joventut), etc.

-

Llibres sobre context escolar i educatiu: amb temes com política pedagògica,
ensenyament i jurisdicció, congressos d’educació, instrucció pública, conferències
pedagògiques, sobre edificis escolars, anàlisis de l’educació en diferents
èpoques, llibres sobre els drets dels nens, etc.

-

Llibres “de primeres lletres”: sil·labaris, exemplars de “catons”, exemplars
diversos del “Venturós Pelegrí” (almenys nou) i del “Fra Anselm” (almenys vuit),
etc.
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-

Contes infantils tan catalans com d’arreu: trobem exemplars que van des
d’autors com J. M. Folch i Torres o Lola Anglada, fins a contes de Perrault o
Andersen. Contes de tot tipus, rondalles populars, fàbules, etc.

-

Llibres sobre l’educació de les nenes: educació femenina, instrucció de la dona
cristiana, etc.

-

Llibres d’educació no formal: llibres sobre l’educació dels infants a la llar,
d’escoltisme, educació en el lleure, educació i gent gran, etc.

-

Renovació pedagògica: llibres sobre escola activa, llibres que parlen d’escoles
concretes com l’Escola del Mar de l’Ajuntament de Barcelona, sobre colònies
escolars, Escola Nova, les escoles noves de Barcelona, ensenyança experimental,
aplicació de mètodes de renovació pedagògica a l’escola (com el mètode
Decroly), etc.

No hi falten, tampoc, els llibres escrits per Verrié o en els que ha col·laborat (que
ja he comentat), com: XXIX Fira del llibre vell. Amb una exposició monogràfica de

papers, retalls, postals i documents sobre el Passeig de Gràcia o La resistència escolar
en llibres (1716-1939) de Rosa Mut i Teresa Martí, del que en va fer el pròleg.
Així com molts dels llibres que foren treballats i utilitzats en els seus escrits sobre
la història de l’educació catalana, com Les Instruccions per a l’Ensenyança de Minyons
de Baldiri Reixac (del que hi ha una gran quantitat d’exemplars, de diferents edicions),
els “Pelegrins” o “Fra Anselms” (ja esmentats), el Compendi breu... de Francesc Ifern
(del que el fons disposa d’almenys 4 exemplars) o el text de Ricarte, Resumen breu de

les quatre... .També llibres de lectura bilingüe, entre altres.

Tots ells són una mostra evident de la passió de Verrié pels llibres, que no
únicament es limitava a col·leccionar-los, sinó que els analitzava, els ordenava i hi
aprofundia. I resultat de tot aquest treball n’eren les seves conclusions reproduïdes en
escrits tan interessants com Continuïtat pedagògica catalana... (també comentat a
l’apartat 4.3.) o les exposicions que organitzava, amb fotografies de molts d’aquests
exemplars. De molts dels títols que citava en aquestes aportacions, en trobem els
exemplars originals a la Biblioteca de Catalunya. Tot plegat reafirma una vegada més la
implicació de Jordi Verrié en la seva tasca, i la importància de la seva obra i el seu
llegat.
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5.4.5.4.- Arxiu Nacional de Catalunya

La part corresponent a l’Arxiu Nacional de Catalunya consisteix en un fons
anomenat “Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana” que entrà a l’arxiu l’octubre
de 1998. Malauradament no està inventariat i per tant cal un permís especial per poderlo consultar.
Aquest fons, en tres capses, consta de documentació original diversa relacionada
amb l’APEC, distribuïda i titulada pel mateix Verrié:
- Arxivador titulat “APEC 1923-1930. Directori Societat R. Llull. França. Estranger.
Madrid”.
Juntament amb una nota de Verrié datada de l’any 1998*, on adverteix al possible
investigador que la documentació d’aquest dossier ha estat la menys investigada del
fons, s’hi troben documents diversos relacionats amb l’APEC a França (com fulletons
de diferents activitats del Casal de Perpinyà, per exemple), la delegació de l’APEC a
Madrid, etc.
* Aquesta nota d’advertiment està reproduïda íntegrament a continuació perquè
penso que significa una mostra clara de la inquietud i el treball d’investigació de
Jordi Verrié, que contínuament afegia notes clarificadores o a mode de resum

sobre la

documentació que recollia i treballava. Aquesta n’és només un exemple, però ens
permet fer-nos una idea de la seva manera de treballar i aprofundir en les seves
col·leccions. En dirigir-se a possibles investigadors ens mostra, també, la seva
generositat i com n’era de conscient de la importància del treball col·lectiu en la
recerca pedagògica, i del fet que la seva tasca també podia obrir camins a altres
investigadors.

“Advertiment:
Els documents d’aquest dossier han estat els menys investigats de l’Arxiu de l’APEC de
les col·leccions Verrié.
Durant la Dictadura l’Acció d’APEC va aguantar bona part de la seva organització a l’exili.
Sobretot a França però vivificada per aportacions dels catalans d’Amèrica i l’ajut d’altres
entitats catalanes també a l’exili o no a França, Suïssa o Tchecoslovaquia.
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Cal no perdre de vista el difícil que fou conviure amb altres honorables moviments com
els del complot de Prats de Molló que també conquiava[?] l’ajut dels mateixos catalans
d’Amèrica que volien col·laborar amb l’APEC.
La formalització de la Societat Ramon Llull i la gent que s’hi varen integrar proveeix una
interessant informació a part de les dades econòmiques que la justificaven.
El retorn a la normalitat post-dictatorial i la lògica dissolució de la Societat Ramon Llull hi
són ben documentats.
Sta. Cristina maig 1998
Jordi Verrié”

- Carpeta titulada “Inscripcions APEC (regularitzades a l’any 1930). Sobre les
butlletes inicials o anteriors” que conté un conjunt important de butlletes
d’inscripció a l’APEC.
- Carpeta amb documentació diversa relacionada amb l’APEC dels anys 19301939.
- Llibre d’entrades i sortides de caixa de l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança
Catalana.
- Llibres d’actes de l’APEC (en tres llibres diferents, s’hi troben actes dels anys:
1899-1901, 1902-1910, 1922).
- Llibre d’adreces i contactes.
- Llibre de seguiment de pagament de quotes de l’APEC (1899-1904).
- Documentació de la Comissió Delegada de l’APEC a Sta. Cristina d’Aro.
- Carpeta titulada “Cartes 1914” amb cartes i documents relacionats amb l’APEC.
- Carpetes distribuïdes cronològicament amb correspondència relacionada amb
l’APEC (entre altres, cartes de mestres que feien consultes, suggerències, etc. a
la direcció de l’APEC), dels anys 1913-1923. A part, s’hi troben altres conjunts de
correspondència solta.
- Arxivador titulat “APEC 1930-1935, 1936-1939 (Butlletí a part)” amb
documentació diversa, s’hi troben fotografies del 1er Congrés de la Protectora,
entre altres.

74

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

- Àlbums de postals (2 unitats) titulats “Catalunya artística i pintoresca” (sèrie
de targetes postals de diversos llocs de Catalunya editades per l’Associació
Protectora de l’Ensenyansa Catalana).
- Llibret de fotografies de diferents sales i espais de l’Orfeó Català titulat “Orfeó
Català. Palau de la Música Catalana. Barcelona. 20 postals”.
- Notes de Jordi Verrié amb dades cronològiques de l’Agrupació Protectora de
l’Ensenyança Catalana (1889-1902) i de l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana (1902-1938).
- Memòries de l’APEC dels anys: 1914-1921, 1923-1 de gener de 1930, 1931,
1933.
- Llibre “Lectures d’Infants” de Ma de l’Assumpció Pascual i dibuixos de Lola
Anglada (amb notes de Verrié), publicat per l’APEC (Barcelona, 1931). I també la
3a edició del mateix (Barcelona, 1936).
- Butlletins de l’APEC distribuïts en tres grans grups:
•

Des de novembre de 1917 a maig de 1920.

•

Dels anys 1921-1923.

•

Numerats, els exemplars: 1 (oct. - nov. - des. 1930), 4-5, 7-8, 10-11, 13,
15-16, 18, 20-21, 23-39, 42-43, 45, 46-49 (abril – maig – juny 1936).

- Llibret titulat “I Congrés Nacional de l’APEC. Ressenya i conclusions”
(Barcelona, abril 1936).

5.5.- Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona (pendent de dipositar)

Una part del llegat va ser adquirida després de la mort de Jordi Verrié per
Mònica Baró, una amiga de la família i professora de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona, que ja ho havia pactat així amb el mateix
Verrié. Es tracta d’un fons pròpiament de literatura infantil i juvenil constituït per obres
de ficció, principalment en català, editades a la primera meitat del segle XX. Les
editorials representades són, principalment, Muntañola, Catalana, Mentora, Joventut i
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Proa, tot i que també hi ha algun exemplar escadusser de publicacions de després de la
guerra, de les editorials Aymà, Estela i La galera. Hi ha també alguns números solts de
revistes infantils (Virolet, Patufet, Jordi i La Mainada).
Aquest fons va ser adquirit amb la intenció de constituir una col·lecció històrica
que serveixi de suport a les assignatures d'Història del llibre i de Biblioteques i llibres per

a infants que actualment s'imparteixen a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
de la Universitat de Barcelona, i que es complementarà amb la pròpia col·lecció de
Mònica Baró i amb la d'una altra professora. Ara mateix aquesta part està en procés de
catalogació i quan estigui llesta serà dipositada al Departament de Biblioteconomia i
Documentació de l’esmentada universitat.

5.6.5.6.- Fons per a la Història de l’Educació de la
Universitat de Girona

En el moment del repartiment del llegat, tota la documentació de caràcter més
científic i de temàtica pedagògica es va destinar a l’apartat de Fons per a la Història de
l’Educació de la Universitat de Girona, a través dels professors del Departament de
Pedagogia Salomó Maquès i David Pujol, amics personals de Jordi Verrié, als qui havia
manifestat la seva voluntat de deixar aquesta part del fons a la universitat. El donatiu
Jordi Verrié consta de dues parts, ambdues inventariades i consultables dins l’apartat de
fons per a la Història de l’Educació de la Universitat de Girona:
- Una part de llibres de temàtica diversa (geografia, literatura, història, llengua
catalana, ciències naturals, botànica, doctrina cristiana, etc.), en total hi ha un conjunt
de 399 entrades.
- El fons documental de caràcter pedagògic més científic, el material que el
mateix Jordi Verrié havia anat recopilant i classificant en carpetes i arxivadors per
temàtiques concretes. A aquesta part, des de la universitat se la va anomenar “Arxiu
Verrié”. Tot i que en aquesta bloc també hi ha llibres, els documents d’aquest apartat,
molts dels quals són originals, són de formats molt diversos: opuscles, fulletons,
revistes, retalls de premsa, targetes, fotografies, postals, correspondència, notes
manuscrites, etc.
Com he comentat a la justificació del treball, la descripció de l’Arxiu Verrié que
vaig fer jo mateixa gràcies a un conveni de col·laboració educativa de la Universitat de
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Girona, és l’origen d’aquest treball de recerca. Fou a partir d’aquest primer contacte que
va néixer l’interès per contextualitzar el fons i alhora aprofundir una mica més en els
seus continguts, per tal de veure’n la seva importància dins de la nostra història
educativa. Al següent apartat, doncs, em centro en aquesta segona part dipositada a la
Universitat de Girona: l’Arxiu Verrié.
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6- LA DONACIÓ D’UNA
D’UNA PART DEL
DEL FONS A LA
UNIVERSITAT DE GIRONA: L’ARXIU VERRIÉ
Com ja he explicat, el Donatiu Jordi Verrié arribà a la Universitat de Girona l’any
2001 després de la seva mort, per interès d’ell mateix, que així ho havia manifestat en
vida als professors del Departament de Pedagogia i amics personals David Pujol i
Salomó Marquès. La part de llibres (que ja he esmentat i a la que no faré més
referència14) fou catalogada abans, però el fons documental de caràcter més científic
restà a les dependències de la biblioteca de la universitat fins al maig de 2003, quan jo
mateixa el vaig catalogar gràcies al citat conveni de col·laboració. Des del mes de juliol
del mateix any, ja acabat l’inventari, es pot consultar a la Biblioteca del Barri Vell de la
Universitat de Girona, dins de l’apartat de Fons per a la Història de l’Educació amb el
nom “Arxiu Verrié”. Es tracta d’un donatiu molt interessant des del punt de vista de la
pedagogia perquè recull documentació molt diversa, generalment tota original, relativa
a la història de l’educació catalana.

6.1.6.1.- Descripció del fons

6.1.1.- Fitxa tècnica
A la pàgina web de la Biblioteca de la Universitat de Girona15, on podem trobar
l’inventari descriptiu, el precedeix una fitxa tècnica d’aquest que ens dóna una primera
idea sobre l’Arxiu Verrié:

14

Aquest inventari de llibres pot consultar-se a la pàgina web de la Biblioteca de la Universitat de
Girona:
http://biblioteca.udg.es
i dins d’aquesta: apartat de fons especials – Fons per a la Història de l’Educació – Donatiu Jordi
Verrié – Accés a l’inventari del Donatiu Verrié (fons bibliogràfic).
15

Per accedir a l’inventari de l’Arxiu Verrié a través d’internet cal anar a la mateixa pàgina web:
http://biblioteca.udg.es
i dins d’aquesta: apartat de fons especials – Fons per a la Història de l’Educació – Donatiu Jordi
Verrié – Accés a l’inventari de l’Arxiu Verrié.
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ARXIU JORDI VERRIÉ
DATES: [1657-1997]
VOLUM I SUPORT DE LA UNITAT DE DESCRIPCIÓ: 5 metres lineals (50 caixes)
DADES SOBRE L'INGRÉS: El Fons Jordi Verrié va ser donat a la Universitat de Girona
l'estiu del 2001, després de la seva mort, pel seu germà Frederic-Pau Verrié.
SISTEMA D'ORGANITZACIÓ: S'han mantingut les unitats originals (caixes o carpetes) i
s'han ordenat cronològicament, per temàtiques o seguint l’ordre en què van arribar des
del domicili particular del dipositant.
CONDICIONS D'ACCÉS: L'usuari d'aquest fons ha de signar un formulari de consulta en
el qual es compromet a utilitzar la documentació només amb finalitats d'investigació, a
citar-ne la procedència si en fa divulgació i a entregar a la Biblioteca de la UdG còpia de
qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta de documents no
pressuposa l'obtenció de cap dret pel que fa a la propietat intel·lectual del seu
contingut.
UNITATS DE DESCRIPCIÓ RELACIONADES: Aquest arxiu forma part, junt amb un fons
bibliogràfic 399 exemplars, del Donatiu Jordi Verrié, integrat dins el Fons per a la
Història de l'Educació de la Universitat de Girona. Altra documentació aplegada o
elaborada per Jordi Verrié es troba a la Biblioteca de Catalunya, a l'Arxiu Nacional de
Catalunya i als Arxius Municipals de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, i està
pendent de dipositar una darrera part que guardarà la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona.
BIBLIOGRAFIA:
Verrié, Jordi. Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX. Barcelona :
Grup Promotor d'Ensenyament i Difusió en Català, 1981
Verrié, Jordi. Una escola que no vol morir: exposició de llibres d'escola catalana dels

segles XVIII, XIX i XX. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1977
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Verrié, Jordi. L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana: 1899-1939: 40 anys de

conscienciació pedagògica popular. Torelló: A.D.E.T., Ajuntament de Torelló i Escola
d’Estiu de la Vall del Ges, 1981.

Mut i Carabasa, Rosa; Martí i Armengol, Teresa, Verrié, Jordi (pròleg). La resistència
escolar catalana en llibres (1716-1939). Barcelona : Edicions 62, 1981
Un llarg i venturós pelegrinatge. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1982
AUTORIA: Descripció elaborada per Isabel Padrés durant els mesos de maig i juny de
2003.
ABAST I CONTINGUT: Col·lecció de 80 conjunts de documents textuals (publicacions,
fotocòpies, manuscrits) i gràfics (fotografies) sobre la història de educació a Catalunya
entre els segles XVII i XX que s’apleguen per temes, institucions, personalitats o
períodes materials que han servit de base a les investigacions, exposicions i publicacions
fetes per Jordi Verrié.

6.1.2.- Enumeració d’unitats temàtiques
En el moment de començar a catalogar el fons vaig mantenir les unitats, i
subapartats, que el mateix Verrié ja havia creat amb caixes, arxivadors i carpetes
separades. Moltes d’aquestes unitats també portaven un títol indicatiu dels continguts
de la caixa, que vaig mantenir literalment, i en els casos en què no hi havia títols posava
el títol dels subapartats. L’objectiu era, doncs, mantenir al màxim l’organització feta per
Jordi Verrié. A l’hora d’enumerar-les vaig basar-me en les dades cronològiques de les
unitats que portaven data, i en l’ordre en què estaven guardades al magatzem de la
universitat (ordre en què provenien del domicili particular de Verrié). Potser en alguns
casos l’ordre o el nom de les unitats (les que he titulat jo en base als subapartats o als
continguts) no és el més adequat, en demano disculpes per endavant.
Tot plegat ens ajuda, també, a fer-nos una idea de la manera de treballar de
Jordi Verrié, del seu procés d’investigació, de com s’organitzava i de com classificava la
documentació.
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Així doncs, l’Arxiu Verrié consta de 81 unitats de consulta16 les quals cito a
continuació:
•

1- [Notes i fotocòpies del segle XVI : Segles XVI i XVII : Estudis generals];
Llibres tradicionals estudi : Franselms, peregrins ; Universitat de Barcelona i
Cordelles-Betlem

•

2- S.XVIII : Universitat Única a Cervera (1714) : Privilegi Editorial (1721). Altres
centres d'estudis autoritzats. Permisos d'edició del Consejo de Castilla. Accions
de l'Església 1a meitat s.XVIII

•

3-Segle XVIII Església: Accions del Bisbat de Girona, Francesc Ifern (després
Ricarte). Accions del Bisbat de Girona 1748, Baldiri Reixach, Les Instruccions per
a l'Ensenyansa de Minyons. Bisbat de Barcelona, Josep Climent ; Els llibres
d'estudi del s.XVIII

•

4- S.XIX : Llibres d'estudi, centres d'estudi, lleis docents

•

5- "Enseñanza Mutua" : Madrid 1820, Barcelona 1821

•

6- Flos

•

7- Flos : Col·legi de Sant Jordi

•

8- ["Sagrada família", escola de la]

•

9- Acció Protectora

•

10- Duplicats APEC

•

11- [Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana]

•

12- A.P.E.C.

•

13- APEC classificar

•

14- [Originals Víctor Català ; APEC]

•

15- APEC

•

16- Testimonis Llibres Ensenyament 1900-1936

•

17- Inici Renovació : Institucions Peoneres : Esc. Horaciana-Pau Vila, Esc. Mont
D'Or-1908, Esc. Vallparadís i Mont D'Or-1910, Froebel-1912, Districtes III

•

18- Orígens dels corrents pedagògics moderns a Catalunya

•

19- Escola Mossèn Cinto ; Foment Autonomista Català

16

La descripció de cadascuna d’aquestes unitats pot consultar-se a la mateixa Biblioteca de la
Universitat de Girona (a l’edifici de Barri Vell) o l’esmentada pàgina web:
http://biblioteca.udg.es
(i dins d’aquesta: apartat de fons especials – Fons per a la Història de l’Educació – Donatiu Jordi
Verrié – Accés a l’inventari de l’Arxiu Verrié; darrera de l’esmentada fitxa tècnica i d’aquesta
primera enumeració general).
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•

20- Pau Vila : 1905 Horaciana, 1912 Ginebra, 1913 N. Mont D'Or, 1915
Colombia, 1918 Mancomunitat, 1930 Post Dictadura

•

21- Pau Vila II : Colombia i retorn, Època Constitucional, Escola de Treball,
Generalitat de Catalunya, Cronologia biogràficaº

•

22- [Pau Vila : De Bogotà a Barcelona]

•

23- Bardina : Escola Mestres 1906-10 Post E.M.

•

24- Catàlegs de llibres d'educació castellà : I-Escola, II- Entreteniment

•

25- Congressos Educació 1909-1935

•

26- Programa escolar

•

27- Cultura femenina

•

28- Biblioteques de finalitat escolar o infantil. Tries per a biblioteques infantils o
docents

•

29- [Liceu Escolar de Lleida]

•

30- Ateneus : centres obrers

•

31- Material escolar

•

32- 1913 Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputació de B. ; 31/I/1916
Consell de Pedagogia de la Mancomunitat

•

33- Mancomunitat 1914-1925 : Esc. del treball, Inferm., Bibliotecàries,...

•

34-

Mancomunitat:

Esc.

Agricultura,

Secretariat

Aprenentat.,

Orient.

Professional; Inst. Psicotècnic de la Generalitat 1931-1939
•

35- Montesori

•

36- Ajuntament B.

•

37- [Associació de Mestres Municipals de Barcelona]

•

38- Fabra

•

39- Entitats, Escoles Privades

•

40- Escoles Renovació : formularis i tests

•

41- Fitxes antropomètriques, de desenvolupament, antecedents fisiològics o de
salut... dels escolars a diverses institucions (Farigola, Escola de Mar, Escoles
Municipals, Inst. Orientació Profess.)

•

42- Blanquerna ; Polytechnicum

•

43- Periòdics Escolars : Jvnior (mutua Blanquerna)

•

44- Freinet 1929-1939

•

45- Institut Tècnic Eulàlia

•

46- Escoles diverses classificar

•

47- Generalitat 1932
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•

48- Generalitat 1932 : Esc. Normal, Institut Escola, Universitat a part

•

49- Diari Oficial, Dog. Ens. 1933-1938, Associació Protectora

•

50- Postguerra : Editorial pedagògica, Memòries 1941-51 ; Assaig liquidació
Protectora 1971

•

51- Original 15 capítols Història Soldevila per al volum III Editorial Pedagògica

•

52- [Documents educació 1969-1971]

•

53- Fundació A. Martorell, Rosa Sensat, F. Carulla

•

54- Retrats de literats catalans (recull 1978)

•

55- 5enes Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans

•

56- Visita Pedagògica Grup de Japonesos (5 a 7 de novembre 1985)

•

57- Documentació Josep Maria Folch i Torres

•

58- Documentació Lola Anglada

•

59- Documentació Junceda

•

60- El llibre escolar

•

61- Acció Educativa

•

62- Sensibilització estètica a l'escola : plàstica, musical, motriu

•

63- [Sensibilització estètica ; Josep Parunella i Eulàlia]

•

64- Homs 1911 ; Galí des de Vallparadís ; Rev. castellana "Cataluña" ; Col·l.
D'Ors, Prat de la R.

•

65- Mestres : recordatoris, homenatges

•

66- Àlbums musicals per a infants, cançoners infantils, música a l'escola

•

67- Curiositas escolars, premis i càstigs, crèdits (punts), diplomes, postals
escoles

•

68- Llibres escola catalans o d'implicació catalana 1500- : testimonis gràfics i
fotos, reproduc., fotocòpies

•

69- Imatges i documents temàtiques ensenyament ; Referències gràfiques llib.
escola castellan.

•

70- A profit dels infants

•

71- [Documents diversos educació]

•

72- Notes història ensenyament

•

73- E[¿] tomo 2 dispositivas

•

74- Llibres escola en català i de pedagogía catalana

•

75- Personal, oficis profess., fires

•

76- [Fitxer 4]

•

77- Arxiu precedents – temàtic – 1939
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•

78- [Fitxer 6]

•

79- Entreteniment

•

80- Llibres

•

81- [Varis documents solts]

6.2.6.2.- Metodologia de recerca
recerca de Jordi Verrié

Abans d’aprofundir en els continguts del fons i en la seva valoració penso que és
interessant conèixer una mica més com es va anar creant, des de la idea que ens
podem fer al treballar-lo o a través del que ell mateix explicava sobre els seus processos
de recerca. Ja amb la biografia de Verrié podem fer-nos una idea de que es tractava
d’una persona amb moltes ganes de conèixer coses noves, amb un gran esperit
d’aventura, i al mateix temps molt interessada en la nostra història cultural i educativa,
conceptes que estan estretament relacionats; tot plegat ens pot ajudar a entendre
l’origen d’aquest fons.
Penso que la seva tasca professional com a animador cultural, que també devia
néixer a partir dels seus interessos per la cultura i educació catalanes, va ser també un
motor per a la creació del fons ja que molta de la documentació sembla ser investigada i
estudiada per a desenvolupar accions concretes, com el muntatge d’exposicions. Tot i
això, en la metodologia de recerca del polígraf, podem plantejar-nos si la seva tasca
professional el portava a investigar temes concrets, dels que en guardava tota la
documentació, o el procés començava amb un interès i motivació personals, i llavors
utilitzava el material estudiat per al seu treball professional. M’imagino que devien
passar ambdues coses, que hi hagué casos de tot tipus. Però el que està clar és que la
seva passió per la investigació pedagògica va ser el motor central de tot aquest procés
de recerca i en definitiva de l’elaboració del fons documental, que també el portaria a
dedicar-s’hi de manera professional en diferents èpoques de la seva vida.

Aquest devia ser un procés dinàmic, d’un fons que s’anà elaborant al llarg dels
anys, i que creixia amb les noves recerques de Verrié. Fins i tot en algunes unitats
s’esmenta que estan pendents de classificar, o sigui que es tracta d’un fons obert, que
de fet seria inacabable, ja que contínuament podem investigar sobre nous temes
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educatius, o completar-ne d’altres. Així, en algunes unitats la documentació és molt
breu, o només trobem algunes notes manuscrites. Però són una mostra de que Verrié,
amb el seu afany de recopilació, ho guardava i ho classificava tot, segurament amb
l’ànim de poder-ho anar ampliant, o amb la idea de que qualsevol informació, per minsa
o poc documentada que fos podia ser en algun moment d’alguna utilitat. I de ben segur
que algunes de les unitats més completes i aprofundides, amb una quantitat important
de documentació, van començar amb un fulletó, un manuscrit o una petita informació. I
penso que és aquesta la clau de la investigació: la recopilació dia a dia.
A la seva obra Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX,
explicava com havia començat la seva recerca sobre el mestre Flos i Calcat, i com
s’havia anat ampliant en el procés de preparació de l’exposició d’homenatge:

“Fa temps que vaig despertar el meu interès per Flos i Calcat gràcies a quatre o cinc
remarcables llibrets d’escola que em van venir a les mans i a un petit esment
sentimental, fet per un deixeble reconegut , en una nadala. Endevinava que es tractava
d’un gran mestre català i vaig començar a furgar per a conèixer-lo millor. (...)
Tot preparant aquest homenatge, el nét del mestre, en Jordi Flos i Margalef –com una
primícia- tingué la gentilesa de passar-me un interessantíssim esborrany del que pensava
dir en l’acte inaugural. No pas com a nét ni com a conspicu arenyenc, sinó pel pur
interès documental del que havia recollit, ja vaig veure que constituïa un repte per a
importants estudis posteriors; Flos guanyava una dimensió amagada fins aleshores”
(Verrié, 1981:79-81).

Aquest exemple o altres casos que ens explicava en altres escrits, com la seva
troballa en una fira de llibre vell del document manuscrit inèdit titulat “De Bogotà a
Barcelona” del mestre Pau Vila, ens serveixen per entendre que l’aventura de la
investigació pedagògica podia començar a partir de qualsevol document, en qualsevol
moment i a vegades de la manera més inesperada. I més en una persona com Jordi
Verrié, sempre obert a conèixer coses noves i atent a qualsevol dada o informació.

En aquest procés de recerca s’ajudava d’unes fitxes que ell mateix elaborava on
anotava algunes dades i referències. Aquests fitxers van ser dipositats també dins de
l’Arxiu Verrié, i són un material que, tot i que no sabem fins a quin punt està actualitzat,
és molt interessant per conèixer la seva metodologia de recerca i també perquè recull
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referències d’una gran quantitat d’obres i iniciatives educatives que anava catalogant a
mesura que en tenia alguna informació. Així, tenim fitxes de molts llibres, amb dades
bàsiques i referències de les diferents edicions, fitxes de les institucions i iniciatives
concretes, un conjunt important de fitxes i targes de llibreries, llibreters, editorials, etc.
i un altre bloc de targes personals amb dades de contacte. Tot plegat ens informa de la
magnitud de la tasca de Jordi Verrié i de la seva profunda implicació.
Trobem altres testimonis que deixen constància del procés de recerca, i que són
noves mostres de la seva afició i minuciositat per guardar-ho tot. Per citar-ne un
exemple il·lustratiu, enmig de la documentació relativa a Reixac trobem fins i tot les
butlletes de petició de llibres de la Biblioteca de Catalunya, on Verrié demanava les
“Instruccions” en data 19 octubre 1977; és un altre referent que ens permet seguir i
temporalitzar el seu treball d’investigació.

La investigació pedagògica que el portà a la creació del fons partia sovint de
l’ajuda d’altres persones, i molta de la documentació recopilada va ser gràcies als
contactes que va anar creant a partir de la recerca. Com he comentat a l’apartat 4.2.5.,
de la mateixa manera que obria les portes de casa seva per als estudiants i estudiosos
de la pedagogia que volguessin fer ús del material que havia anat recollint al llarg dels
anys, i els oferia també la seva

ajuda, ell mateix també comptava amb el suport

d’altres persones. I com era habitual en la seva metodologia de treball també en
deixava constància. Al fons documental trobem, així, algunes notes i correspondència,
d’amics, companys o coneguts que li donaven alguna informació, o que li agraïen alguna
dada donada per ell (fins i tot en molts casos anota les dates, que ens permeten
conèixer millor aquest procés sempre dinàmic). Tot plegat diu molt de la seva
organització, de la seva manera de treballar i de la seva gran implicació i professionalitat
fins i tot quan la finalitat no era de caràcter professional.
Igualment de la mateixa manera, les seves aportacions volien ser un punt de
partida per a noves recerques. El mateix fons documental transmet aquesta idea: Verrié
aporta constantment anotacions clarificadores, síntesis explicatives, que a banda ser per
la seva organització personal, faciliten molt el treball del possible investigador; fins i tot
en alguns casos es dirigeix als qui puguin utilitzar el seu fons per a altres estudis (com a
la citada nota trobada en una de les carpetes sobre l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana, a l’Arxiu Nacional de Catalunya). En definitiva, es tracta d’un
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treball col·lectiu i complementari en benefici de la investigació pedagògica i de que la
recuperació de la memòria històrica sigui el més completa possible.

6.3.6.3.- Classificació per temes

Com he comentat a l’enumeració de les unitats temàtiques de l’Arxiu Verrié, a
l’hora d’organitzar el fons vaig mantenir els conjunts que havia creat Verrié, conservant
els apartats i subapartats que es trobaven separats en caixes, carpetes o sobres; així
com els títols que ell mateix donava a cadascun d’aquests, en alguns casos que no en
portaven els l’he posat jo en base als continguts o partint del títol dels subapartats (són
els que estan tancats amb claudàtors [...]).
A l’hora de fer la classificació, i tenint en compte que sovint una mateixa unitat
podia situar-se en més d’un tema, m’he regit en un primer lloc pel títol que li havia
posat Verrié (per exemple, en el cas dels mestres i pedagogs que havien estat impulsors
d’institucions educatives, els he col·locat a l’apartat de “mestres i pedagogs...” o a
l’apartat d’ “institucions” segons el títol posat per Verrié, i també segons els continguts
generals; tot i això cal dir que uns temes i altres estan molt lligats i que per tant no es
pot parlar d’una classificació estrictament separatista). En les unitats en què els títols no
identificaven molt bé quins eren els seus continguts m’he regit per aquests a l’hora de
classificar-les. També cal tenir en compte que en alguns casos, potser per la meva
manca de coneixements, no entenc massa bé quina relació tenen els subapartats d’un
mateix apartat, però els he mantingut perquè així ho conservava Jordi Verrié. Potser
algun altre investigador hi trobarà la relació o el perquè de mantenir-los units. En el cas
de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, tot i tractar-se d’una institució de
gran implicació educativa l’he posada com a tema específic, per la importància de la
informació aportada i pel fet que engloba diverses unitats.
De totes maneres, ja en la classificació per temes faré els comentaris pertinents
en relació a aquestes qüestions, o justificaré la meva classificació en els casos que
puguin ser més confusos. Cal esmentar que aquesta és una possible classificació, la que
jo he escollit, però se’n podrien fer d’altres.
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Pel que fa als temes als que podem englobar la documentació recollida per Jordi
Verrié cal parlar en un primer lloc de dos aspectes fonamentals que guien tota la seva
recerca i recopilació de material, i que de fet van guiar d’una manera general tota la
seva tasca d’aportació a la història de l’educació: educació i llengua catalana, temes pels
que al llarg de la seva vida mostrà un gran interès i una gran passió. I pel que fa a
l’educació, es centrava sobretot en tot el que es considerava renovació pedagògica. Així,
aquests són els eixos que emmarquen gairebé totes les unitats d’aquest fons. No
obstant això, he fet un petit apartat també de “Renovació pedagògica” perquè Verrié
havia titulat així algunes de les unitats, centrant-se en el moviment en si (tot i que la
resta d’unitats reflecteixen molt d’aquestes pràctiques renovadores).

Així doncs, els temes generals resultants d’aquesta classificació són els següents:
•

Llibres escolars (generalment catalans o d’implicació catalana).

•

Mestres i pedagogs, i altres figures rellevants per l’educació i la cultura
catalanes.

•

Institucions educatives o d’implicació educativa.

•

Formació professional i obrera.

•

Renovació Pedagògica.

•

Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.

•

Context i funcionament escolar (amb el subtema: Pràctiques escolars concretes).

•

Varis.

•

Material de suport a la recerca i a l’elaboració del fons documental.

He fet un apartat de “Varis” per englobar aquelles unitats que no pertanyen a
cap tema en concret, o que no sé massa bé on classificar-les. I també aquelles unitats
que el mateix Jordi Verrié utilitzava per englobar documents diversos, o arxivadors
potser pendents de fer-ne la classificació, no ho sé del cert.
També he creat un darrer apartat de “Material de suport a la recerca i a
l’elaboració del fons documental” ja que en aquesta part del donatiu també hi havia els
fitxers que utilitzava Verrié per al seu treball d’investigació: tant fitxers amb les dades
de contacte de persones concretes, com les fitxes que elaborava de cadascun dels
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llibres que trobava o estudiava, de les personalitats, de les institucions, etc. Es tracta,
doncs, d’un material també de gran interès perquè ens permet veure de quina manera
s’organitzava i com anava recollint les diferents informacions, i que també consta dins
de l’inventari classificat per unitats.
A continuació, doncs, presento la classificació per temes, citant les unitats
generals i les unitats específiques, en els casos que n’hi hagi. Cal dir que es tracta d’una
classificació subjectiva, i que potser en alguns casos no serà la més adequada.
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TEMA: LLIBRES ESCOLARS (GENERALMENT CATALANS O D’IMPLICACIÓ CATALANA)
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
1- [Notes i fotocòpies del segle XVI i XVII: Estudis generals]; Llibres 1.1- [Llibres tradicionals estudi]
tradicionals estudi: Franselms, peregrins; Universitat de Barcelona i 1.2- [Franselms]
Cordelles-Betlem
1.3- Peregrinació del Venturós Peregrí
1.5- Franselm, Peregrí: bibliografia
2- S.XVIII: Universitat Única a Cervera (1714). Privilegi Editorial (1721). 2.1- Impremta Cervera 1721-1842
Altres centres d’estudis autoritzats. Permisos d’edició del Consejo de Castilla.
2.2- Església 1714-1800
Accions de l’Església 1ª meitat s.XVIII
3- Segle XVIII: Accions del Bisbat de Girona, Francesc Ifern (després
Ricarte). Accions del Bisbat de Girona 1748, Baldiri Reixach, Les Instruccions
per a l’Ensenyansa de Minyons. Bisbat de Barcelona, Josep Climent; Els
llibres d’estudi del s.XVIII
4- S.XIX: Llibres d’estudi, centres d’estudi, lleis docents

17

16- Testimonis llibres Ensenyament 1900-1936
24- Catàlegs de llibres d’educació castellà: I-Escola, II-Entreteniment
60- El llibre escolar 18
68- Llibres escola catalans o d’implicació catalana 1500-: testimonis gràfics i
fotos, reproduc., fotocòpies
69- Imatges i documents temàtiques ensenyament: referències gràfiques llib.
escola castellan.

3.1- [Accions del Bisbat de Girona, Francesc Ifern (després Ricarte)]
3.2- [Accions del Bisbat de Girona 1748, Baldiri Reixach, Les Instruccions per
a l’Ensenyansa de Minyons]
3.3- [Bisbat de Barcelona, Josep Climent]
4.1- Varia Ensenyament 1850-1900
4.2- Testimonis Mestres Ensenyament 1800 a 1900
4.3- 1800-1849
4.4- Pautes escriptura i cobertes cartipassos s.19
------68.1- Segles 17-18
68.2- Rep. Llib. Esc. Català
---

17

Tot i que el seu títol fa referència en primer lloc als llibres d’estudi, i els seus continguts parlen de llibres d’estudi en concret, amb fotografies i fotocòpies
de molts d’aquests, també conté alguns documents relacionats amb el context escolar: prospectes, reglaments, estatuts, etc. de diferents institucions
educatives (crec l’eix que aglutinava aquesta continguts és la cronologia, tot són documents del segle XIX, més que la temàtica).
18
Mentre que a les altres unitats d’aquest conjunt es citen llibres escolars amb títols concrets, en aquest cas es parla del llibre escolar en general, podríem dir
que es tracta de teoria del llibre escolar.
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TEMA: MESTRES I PEDAGOGS, I ALTRES FIGURES RELLEVANTS PER A L’EDUCACIÓ I LA CULTURA CATALANES
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
6- Flos
6.1- Flos i Calcat: documents gràfics
6.2- [El Col·legi de Sant Jordi; L’Institut Feminal]
6.3- [Vida i currículum de Francesc Flos i Calcat]
6.4- [Exposició homenatge al mestre Francesc Flos i Calcat]
20- Pau Vila: 1905 Horaciana, 1912 Ginebra, 1913 N. Mont D’Or, 1915 20.1- Fundació Horaciana d’Ensenyança 1905-1914: Època Pau Vila 1904Colombia, 1918 Mancomunitat, 1930 Post Dictadura
1911 (va a Ginebra i torna al N. Mont D’Or) i després fins a la liquidació
1912-1914
20.2- Intercanvi 1908; Pablo Vila: Cartas y conferencias a padres y alumnos
de la Fundación Horaciana de Enseñanza 1911-1912-1913, des de Ginebra
20.3- Pablo Vila: del Nuevo Colegio Mont D’Or 1913-1914
21- Pau Vila II- Colombia i retorn, Època Constitucional, Escola de Treball,
Generalitat de Catalunya, Cronologia biogràfica

22- [Pau Vila: De Bogotà a Barcelona]
23- Bardina: Escola Mestres 1906-10 Post E.M.

353844545758-

Montesori
Fabra
Freinet 1929-1939
Retrats de literats catalans (recull 1978)
Documentació Josep Maria Folch i Torres
Documentació Lola Anglada

59- Documentació Junceda

64- Homs 1911; Galí des de Vallparadís; Rev. Castellana “Cataluña”; Col·l.

21.1- Pau Vila: Amèrica 1915-1918
21.2- Pau Vila 1918-1939: després d’Amèrica
21.3- Pau Vila: 1931-1939, Estatut i Generalitat
21.4- Pau Vila: 1939-1975
21.5- Pedagògiques Catalunya
--23.1- Accions Joan Bardina: Escola de Mestres; Col·legi del Remei;
Expedicions estranger
23.2- Escola de Mestres
----------58.1- Il·lustracions de Lola Anglada (ordre cronològic)
58.2- Fotolits Lola Anglada
58.3- [Exposició d’homenatge a Lola Anglada]
59.1- Exposició Itinerant Joan G. Junceda 81-82
59.2- [Il·lustracions Joan G. Junceda]
59.3- [Correspondència de Joan G. Junceda]
---
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D’Ors, Prat de la R.
65- Mestres: recordatoris, homenatges

TEMA: INSTITUCIONS EDUCATIVES O D’IMPLICACIÓ EDUCATIVA
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
7- Flos: Col·legi de Sant Jordi
8- [“Sagrada família”, escola de la]
19- Escola Mossèn Cinto; Foment Autonomista Català

27- Cultura femenina 19
29- [Liceu Escolar de Lleida]
32- 1913 Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació de B.; 31/I/1916
Consell de Pedagogia de la Mancomunitat
36- Ajuntament B.

37424547485361-

[Associació de Mestres Municipals de Barcelona]
Blanquerna; Polytechnicum
Institut Tècnic Eulàlia (Sarrià - Barcelona)
Generalitat 1932
Generalitat 1932: Escola Normal, Institut Escola, Universitat a part
Fundació A. Martorell, Rosa Sensat, F. Carulla
Acció Educativa

---

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
----19.1- Escola “Mossèn Cinto”: 1904-1915, 1915-1923; Acadèmia Reixach:
1930-1939
Foment Autonomista Català. Secció d’Instrucció. Archiu Secretaria; Escola
Mossèn Cinto i Acadèmia Reixach 1925
------36.1- [Ajuntament de Barcelona]
36.2- [Diari de Vilamar]
36.3- L’Escola de Bosc i Rosa Sensat: Innovacions Sistemàtiques
---------------

19

En aquest cas tota la documentació fa referència a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, per això l’he classificat dins de l’apartat de
“Institucions”.
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TEMA: FORMACIÓ PROFESSIONAL I OBRERA
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
30- Ateneus: centres obrers
33- Mancomunitat 1914-1925: Esc. del Treball, Inferm., Bibliotecàries,...
34- Mancomunitat: Esc. Agricultura, Secretariat Aprenentat., Orient.
Professional; Inst. Psicotècnic de la Generalitat 1931-1939

TEMA: ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
9- Acció Protectora
10- Duplicats APEC
11- [Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana]
12- A.P.E.C.
13- APEC classificar
15- APEC
50- Postguerra: Editorial Pedagògica, Memòries 1941-1951; Assaig liquidació
Protectora 1971
51- Original 15 capítols Història Soldevila per al volum III Editorial
Pedagògica

TEMA: CONTEXT I FUNCIONAMENT ESCOLAR
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
25- Congressos Educació 1909-1935
26- Programa escolar

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
----34.1- Mancomunitat de Catalunya: Escola Superior d’Agricultura 1914-1918,
1918-1923
34.2- Mancomunitat: Institut d’Orientació Professional; Generalitat: Institut
Psicotècnic
34.3- Escola del Treball, Escola Industrial, Universitat Industrial

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
--10.1- [Duplicats APEC I]
10.2- [Duplicats APEC II]
-------------

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
-----
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31- Material escolar
40- Escoles Renovació: formularis i tests 20
41- Fitxes antropomètriques, de desenvolupament, antecedents fisiològics o
de salut... dels escolars a diverses institucions (Farigola, Escola del Mar,
Escoles Municipals, Inst. Orientació Profess.)
49- Diari Oficial, Dog. Ens. 1933-1938, Associació Protectora
67- Curiositas escolars: premis i càstigs, crèdits (punts), diplomes, postals
escoles
SUBTEMA: PRÀCTIQUES ESCOLARS CONCRETES
5- “Enseñanza Mutua”: Madrid 1920, Barcelona 1921
28- Biblioteques de finalitat escolar o infantil. Tries per a biblioteques
infantils o docents
43- Periòdics Escolars: “Jvnior” (mutua Blanquerna)
62- Sensibilització estètica a l’escola: plàstica, musical, motriu

63- [Sensibilització estètica; Josep Parunella i Eulàlia]

21

66- Àlbums musicals per a infants, cançoners infantils, música a l’escola

TEMA: RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
17- Inici Renovació: Institucions Peoneres: Esc. Horaciana-Pau Vila, Esc.Mont
D’Or-1908, Esc. Vallparadís i Mont D’Or-1910, Froebel-1912, Districtes III
18- Orígens dels corrents pedagògics moderns a Catalunya

-------

--67.1- [Quaderns i programes escolars]
67.2- [Premis i càstigs, crèdits (punts), diplomes]
67.3- [Postals Escoles]
------62.162.262.363.163.2---

Cal·ligrafia tradicional
Sensibilització estètica
[Documentació diversa sensibilització estètica a l’escola]
[Sensibilització estètica]
Dades biogràfiques Josep Parunella i Eulàlia (arxiu Jordi Parunella)

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
-----

20

Tot i que el títol d’aquesta unitat faci referència específica a la Renovació Pedagògica, es tracta d’un conjunt de fitxes i testos utilitzats a les escoles
renovadores que, com en la unitat 41, ens permeten conèixer noves eines del funcionament escolar.
21
Aquest és un dels casos esmentats en què no acabo d’entendre la relació entre els subapartats (com passa també amb les unitats 14 o 49). L’he col·locat
en aquest apartat per la primera part dels continguts, però també podria emmarcar-se dins l’apartat de “Mestres i pedagogs” per la figura de Josep Parunella
i Eulàlia (però he decidit no dividir subapartats i en tot cas fer-ne el comentari a peu de pàgina).
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TEMA: VARIS
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
14- [Originals Víctor Català; APEC]
39- Entitats, Escoles Privades
46- Escoles diverses classificar
52- [Documents Educació 1969-1971]
55- 5enes Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans
56- Visita pedagògica Grup de Japonesos (5 a 7 novembre 1985)
70- A profit dels infants
71- [Documents educació]
72- Notes història ensenyament
81- [Varis documents solts]

UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
---------------------

TEMA: MATERIAL DE SUPORT A LA RECERCA I A L’ELABORACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL
UNITAT GENERAL (enumeració - títol)
UNITATS ESPECÍFIQUES (enumeració - títol)
73- E[?] tomo 2 diapositivas
--74- Llibres escola en català i de pedagogia catalana
--75- Personal, oficis profess., fires
--76- [Fitxer 4]
--77- Arxiu de precedents – temàtic - 1939
--78- [Fitxer 6]
--79- Entreteniment
--80- Llibres
---
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6.4.6.4.- Valoració del fons

A banda de donar una visió general dels continguts de l’Arxiu Verrié i de
classificar-los per temàtiques concretes, m’ha semblat interessant aprofundir una mica
més en tota aquesta documentació, per tal de poder-ne fer una valoració des d’una
perspectiva pedagògica i entendre també de quina manera aquest fons i la tasca de
Jordi Verrié en general signifiquen una aportació a la història de l’educació catalana.
En cap cas es tracta de citar tots els continguts d’aquest arxiu (per això ja es pot
consultar l’inventari), però sí que volia anar una mica més enllà de la descripció. És per
això que a mode de síntesi dels diferents documents que composen l’Arxiu Verrié, faré
una valoració a partir dels diferents temes de la classificació, explicant breument el que
hi trobem (tant des d’un punt de vista de format documental com a nivell de
continguts), amb el suport d’exemples concrets, cites, fotografies, etc. que he extret de
l’arxiu i que ens donen una idea més clara de tot plegat. I és que hi ha documents
realment molt interessants.
Serà, però, només una pinzellada del que hi anem trobant, i és que de cadascun
d’aquests temes se’n podrien fer nous treballs d’investigació. És una manera
d’emmarcar aquest fons, d’entendre’l, i d’apropar al lector o al possible investigador als
seus continguts, perquè pugui fer-se una idea del tipus de documents que el composen,
dels coneixements que ens aporten, etc. I qui sap si aquests petits exemples serviran
també com a incentiu per a motivar a algú a aprofundir més en algun dels temes
tractats, convertint-se així en un punt de partida per a noves recerques.

6.4.1.- Llibres escolars (generalment catalans o d’implicació catalana)
Com ja he comentat en diferents punts del treball, Jordi Verrié tenia un gran
interès tant en l’educació com en la llengua catalana, i en el procés que havia seguit la
nostra llengua dins de l’àmbit educatiu al llarg dels segles XVIII, XIX i XX. Resultat
d’aquest interès i de les investigacions i estudis que va fer sobre aquests temes en són
algunes de les seves publicacions, a les que ja he fet referència, sobretot el llibret titulat

Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX que editava l’any 1981, i el
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tema central del qual era la resistència de la llengua catalana a les escoles al llarg
d’aquests segles.
Per arribar a les conclusions exposades en aquesta obra, Verrié havia aprofundit
molt en el tema, a partir de llibres d’escola i de textos que parlaven de la situació de la
llengua catalana dins l’entorn escolar. La mostra de tot aquest treball es troba en
diferents unitats de l’Arxiu Verrié (unitats 1,2,3,4,5,16,24,60, 68 i 69), on trobem una
gran quantitat de fotocòpies i fotografies de portades de diferents edicions de les obres
que s’esmenten en els seus escrits, com és el cas dels “Pelegrins” o els “Franselms”, per
exemple. Verrié hi adjuntava notes manuscrites amb cronologies de les edicions
trobades, amb les conclusions de les seves anàlisis, o fragments subratllats, etc.
material que molt acuradament es dedicà a anar ordenant i guardant. Molt d’aquest
material, com les fotografies de portades, seria també utilitzat per a les exposicions que
ell mateix muntava.
En definitiva, es tracta d’una interessant documentació que ens ajuda a entendre
quin procés va seguir per arribar a les conclusions, i que li van permetre fer-ne la difusió
a través dels seus escrits i del muntatge d’exposicions. Tot aquesta documentació és
d’un gran interès en tant que fonamenta els nous coneixements que ens aportà Jordi
Verrié al llarg dels anys en relació a aquest tema.

Aquestes unitats prenen major importància pel fet de tractar-se de documents
de gran antiguitat, alguns dels quals se’n conserven els originals (fins i tot del segle
XVII). I en altres casos se’n guarden mostres ben evidents (fotocòpies i fotografies) de
l’existència de diferents edicions també molt antigues. Cal destacar la laboriosa tasca de
Jordi Verrié en aquest afany de recopilació, i en el repàs històric que fa de diferents
llibres escolars, els popularment anomenats “Franselm”, “Pelegrí”, “Erasme” o “Torrella”,
entre tants d’altres, així com de les obres de l’Església i de personatges rellevants per a
la nostra història educativa com Ifern, Ricarte, Reixac o Climent.
Com a botó de mostra d’aquestes iniciatives que en moments de repressió de la
llengua catalana continuaven defensant una opció en aquest cas bilingüista, cito un dels
molts textos subratllats que trobem en aquest arxiu:

“De suerte que, para que los Naturales de estos Reynos se instruyan en las letras, y se
habiliten para obtener empleos políticos ó militares, deben aprender la lengua española. Y si
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bien, siguiendo el dictamen de los hombres más doctos, conviene, que todos estudien la
Gramática en su propia lengua vulgar para hablarla con perfección” (font: textos solts de
Josep Climent fotocopiats, Arxiu Verrié, unitat 3.3)

I cal subratllar també l’acurat treball d’investigació que en alguns casos feia de
cadascuna de les diferents edicions d’un mateixa obra. És el cas, per citar un exemple,
de les Instruccions per a l’ensenyança de minyons de Baldiri Reixac, “llibre que a
mitjans segle XVIII, en plena decadència de Catalunya i de la seva llengua, i en plena
subjecció política i lingüística, va saber redreçar-se escrivint en català” (font: notes
manuscrites de Jordi Verrié, unitat 3.2. Arxiu Verrié). D’aquesta obra trobem un llistat
de suposades edicions, que analitzava a fons a través d’algunes dades, de la seva
escriptura, etc. Verrié feia uns quadres comparatius on enumerava i analitzava de les
diferents edicions recollint una sèrie de dades: data, editor, tipus de “esses” (altes o
baixes), detalls característics de la portada, detalls característics de la plana 1, làmines,
exemplar consultat (unitat 3.2. Arxiu Verrié). Les Instruccions... , publicades l’any 1749,
representen un exponent destacat dins de la nostra pedagogia per la seva defensa i
implicació en pro de la llengua catalana, i del principi pedagògic bàsic de la necessitat
d’ensenyar en la llengua de l’educand. Però també perquè fou un manual per a mestres
que ja a mitjans del segle XVIII defensava idees realment renovadores pel moment:
com el valor prioritari que donava a la llengua materna en l’ensenyament, tot i que
reconeixia

la

necessitat

d’aprendre

la

llengua

oficial

si

es

volia

prosperar

professionalment, la defensa de la igualtat d’instrucció per a nois i noies o l’interès en
l’aprenentatge de llengües estrangeres.
També en relació a les Instruccions..., aquest fons disposa d’una gran quantitat
de material sobre l’esmentada troballa que va fer Jordi Verrié juntament amb Modest
Prats. El polígraf guardava tots els articles que hi fan referència, disposant així d’un
important material en relació a aquest tema (que ja he comentat a l’apartat 4.2.2). Per
tot plegat cal destacar-ne la seva aportació.

Enmig d’aquest conjunt d’unitats centrades en els llibres d’estudi, generalment
catalans o d’implicació catalana hi trobem també referències a algunes publicacions de
llengua castellana, però també de caràcter educatiu (unitats 24, 69). Per altra banda,
alguns apartats

ens aporten dades que fan referència al format d’aquests llibres

(unitats 4.2, 4.4), més que als seus continguts, i fotocòpies o fotografies de cartipassos
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que es fixen en la cal·ligrafia utilitzada, en les il·lustracions que acompanyaven aquests
textos, etc. Per tant Verrié ens fa una aportació no només a nivell de títols i continguts
sinó també a partir dels formats, i fins i tot, una de les unitats d’aquest fons (unitat 60),
ens parla del “Llibre escolar” des d’una perspectiva més general, amb un conjunt
d’articles de premsa, de textos i altres documents dels segles XIX i XX que teoritzen
sobre el llibre escolar, del seu format, dels criteris que ha de seguir, etc.

Tenint en compte que el repàs a nivell històric de la llengua catalana a través
dels llibres escolars fou un dels temes que més va tractar Jordi Verrié en els seus
escrits, i que per tant a l’apartat 4.3. d’aquest treball ja hi he fet molt referència no hi
aprofundiré més. Espero que hagi quedat prou evident amb quina dedicació el polígraf
hi havia treballat, i en quina mesura la seves aportacions han estat de gran utilitat.

6.4.2.- Mestres i pedagogs, i altres figures rellevants per a l’educació i
la cultura catalanes
Les unitats que fan referència a personalitats concretes i a la seva aportació
educativa (unitats 6, 20, 21, 22, 23, 35, 38, 44, 54, 57, 58, 64 i 65), tenen un encant
especial pel seu factor humà. Verrié recollí diversa documentació original de
personatges rellevants per la nostra pedagogia i la nostra cultura, l’essència de persones
tan interessants com Francesc Flos i Calcat, Pau Vila, Joan Bardina, Pompeu Fabra,
Josep Maria Folch i Torres, Lola Anglada o Joan G. Junceda, entre d’altres, es troba
enmig de la documentació de l’Arxiu Verrié. I també ens acosta a personatges més
llunyans com Freinet, amb gran ressò a nivell europeu.
A banda de tots aquests, als que es dedica de manera específica, a través de la
documentació de Jordi Verrié i de les diferents institucions que també va estudiar i de
les quals també recollí material original coneixem altres noms propis que també han
tingut un pes en la nostra història educativa, com Alexandre Galí, Eladi Homs, Artur
Martorell, Josep Parunella, Joan Palau i Vera, Manuel Ainaud, Frederic Godàs o Rosa
Sensat entre tants i tants d’altres, el llistat seria inacabable. Tots ells, tot i que no
disposin d’unitats dedicades especialment a la seva persona en aquest recull de Verrié,
hi són presents constantment, i per tant tenen també el seu lloc destacat en la nostra
història educativa.
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Conscient que és impossible citar aquí cadascun d’aquests mestres i pedagogs, i
citar la seva obra, faré només unes pinzellades per tal de donar una visió general del
repàs històric que ens aporta Jordi Verrié a través del seu fons documental.
Cal tenir en compte que aquest tema es solapa en molts punts amb el tema
titulat “Institucions educatives o d’implicació educativa”, i és que al capdavall, els
mestres i pedagogs els coneixem a través de la seva obra i de les institucions on van
desenvolupar la seva tasca.

A banda dels mestres i pedagogs ja citats a través dels seus llibres escolars, com
ho fou per exemple Baldiri Reixac, el primer gran mestre que trobem en aquest arxiu és
Francesc Flos i Calcat, nascut a Arenys de Mar l’any 1856, i creador de la considerada
primera escola catalana moderna l’any 1898, el Col·legi Sant Jordi. A banda de diferents
treballs sobre Flos trobem tot tipus de documents que ens aporten dades sobre la seva
biografia i la seva tasca, i és que Jordi Verrié estudià amb profunditat la vida i l’obra
d’aquest mestre que, com ell afirmava, havia estat poc reconegut.
Verrié s’encarregà de coordinar l’Exposició monogràfica sobre Flos que es féu
amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, la qual fou itinerant i s’exposà durant els
darrers mesos de l’any 1979 i principis de 1980. Com faria amb moltes altres
exposicions d’homenatge en les quals participaria de manera molt activa, va elaborar un
fulletó amb algunes dades de la biografia i l’obra de Flos, així com cartells i fotografies
per a l’exposició. Tot plegat es conserva dins l’arxiu, aportant moltes informacions sobre
el mestre arenyenc. Verrié tenia certa habilitat per copsar els fets més anecdòtics de la
biografia estudiada i explicar-los d’una manera clara i entenedora.
I era així, a partir d’una anècdota curiosa, com començava les explicacions
d’aquesta exposició:

“1866. Josep Sala i Martí –qui devia ser ‘Don José’ pels seus deixebles- era el mestre
d’Arenys que castigava el petit ‘Francisco’ Flos quan l’atrapava parlant en català a dins de
la classe. Perquè així ho ordenava la docència ortodoxa del Govern en aquell temps.
Això feia rumiar al petit Flos que endevinava la irregularitat i la injustícia del fet. Per a
compensar-ho ensenyava català als seus companys, fora de la classe.

100

El fons documental de Jordi Verrié i Faget

Aneu a saber si en el comportament del funcionari Sala hi hagué el millor estímul per a
despertar i canalitzar les extraordinàries facultats i les vocacions que Flos desenvolupà
amb els anys” (Cartell per a exposició confeccionat per Verrié, unitat 6, Arxiu Verrié).

Dins l’obra de Flos destaca la creació de la primera escola catalana moderna,
davant les necessitats reals d’utilitzar la llengua materna com a únic mitjà de
comunicació amb l’alumnat, i per tant com a única forma de garantir una pràctica
educativa de qualitat. En el seu currículum també cal esmentar la confecció del primer
mapa mural escolar de Catalunya amb divisió comarcal i una dotzena de cartells i murals
de lectura catalana. La seva escola i la seva tasca educativa, més tard ampliada amb la
Granja Escolar (1905) i l’Institut Feminal (1916), també marcaren un precedent en
introduir mètodes renovadors, i que canviaven la didàctica de la geografia, de les
matemàtiques i de la sensibilització estètica a l’escola.

El treball a l’hort era una pràctica habitual a La Granja Escolar Catalana
de Francesc Flos i Calcat (Font: unitat 6.1-Arxiu Verrié)

La pràctiques renovadores a l’Escola de Sant Jordi també creixerien amb
l’embranzida que en aquest sentit experimentaren les escoles catalanes durant el primer
terç del segle XX, com ho mostren algunes notes originals (unitat 7 Arxiu Verrié) de
l’escola, dels anys 30: com a exemple, un pressupost on es demana com a material
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didàctic i científic: instruments varis mètode Montessori, material Decroly, entre altres.
S’aplicaven, per tant, mètodes europeus de renovació pedagògica.
Flos també feia a la seva manera formació de mestres, posava anuncis a la
premsa per oferir classes gratuïtes als seus col·legues mestres que estiguessin
interessats a conèixer els seus mètodes. Així s’anuciava:

“ENSENYANSA DE FRANCH de Gramática Catalana y Geografía y Historia de Catalunya
los dimars y dissaptes de cada setmana de 7á 8 del vespre, en lo COL·LEGI DE SANT
JORDI á cárrech de son Director En Francisco Flos y Calcat.
Classes especials, també gratuitas, de ‘Pedagogía Catalana’, pera Professors d’abdós
sexes que desitjin introduhir en llurs escolas, en part o en totalitat, la ensenyansa
catalana”

(font: unitat 6.1. Arxiu Verrié).

I com a un altre fet fonamental dins el seu currículum cal recordar també que
Flos és considerat el creador de l’Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1899),
més tard Associació, entitat de gran ressò i rellevància en la millora de la nostra
pedagogia.

Pau Vila i la seva tasca pedagògica també tenen un pes important dins de
l’Arxiu Verrié. El polígraf repassa, a partir de documentació original diversa (fulletons,
correspondència, fotografies, targetes, etc.), la vida i l’obra d’aquest altre gran mestre.
Mestre de qui Verrié afirmava que

“era un mestre innat, molt abans del seu títol

oficial”, i és que l’Horaciana, la seva primera escola, era de l’any 1905 i l’inici dels
estudis del 1910. Dades que corrobora amb documents originals com les “papeletas de
examen” (on es signaven les convocatòries de presentació a exàmens, a l’Escola Normal
Superior de Mestres de Barcelona), o els resguards de pagament dels drets a examen,
datats de 1910. Són només uns exemples de la gran quantitat de documentació original
que ens aporta el polígraf.
Trobem, així, documents de la Fundació Horaciana de l’Ensenyança, on dins la
seva “labor pedagógica” (sempre ben explicada en els fulletons informatius de l’escola
molt propis de l’època, dels quals Jordi Verrié en recopilà molts, i de ben diversos) es
contemplaven principis pedagògics ben renovadors: coeducació, importància de
l’educació musical, una ensenyança més participativa de les matèries bàsiques,
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importància del treball manual, instrucció cívica, excursions escolars o esperit
d’observació i iniciativa individual. Així ho explica un fulletó original:

“EL ESPÍRITU DE OBSERVACIÓN Y LA INICIATIVA INDIVIDUAL.
Hay algo superior á toda instrucción que la escuela pueda dar al niño: hacerle sentir la
necesidad del saber y desarrollar su propia iniciativa. Á tal propósito van dirigidos estos
trabajos de redacción y observación, que gradualmente van presentándose más
complejos hasta impulsar al niño á visitar Bibliotecas y Museos, hacer excursiones por sí
mismo, llevar á cabo experimentos, y todo cuanto pueda ayudarle á presentar
cumplidamente los trabajos que se le encargan” (“Fundación Horaciana de Enseñanza:
Su labor pedagógica”, Barcelona, 1910; unitat 20.1-Arxiu Verrié).

Vila també ampliava la seva tasca educativa als pares, als quals d’alguna manera
formava a través de textos com el titulat Qvè’ls hi dvran els Reysa als nostres fills?

22

,i

on parlava de la infantesa, de les “diferencies característiques entre el noi i l’home” (cal
tenir en compte que fins a principis del segle XX no es començava a considerar l’infant
amb unes característiques i necessitats diferenciades de les de l’adult), de les
necessitats i concepte del joc, del valor del joc, dels diferents tipus de jocs, etc. Era una
manera d’orientar als pares des d’una perspectiva pedagògica, la necessitat de la qual
encara avui tindria vigència: Pau Vila ja parlava de les “joguines estètiques i les joguines
guerreres”, i afirmava la importància dels jocs senzills, qui ho diria que es tracta d’un
text de l’any 1912, i no d’un text actual?

Textos i iniciatives com aquestes ens diuen molt de la concepció pedagògica de
Pau Vila i de la seva implicació educativa, però no són els únics. Verrié ens mostra
diversos documents de l’“Horaciana” però també de la seva etapa a Ginebra on va anar
a estudiar durant un any a l’Institut Jean-Jacques Rousseau que dirigia Edouard
Claparède, defensor de l’“escola activa”, i des d’on, continuant amb aquesta tasca
formativa constant, enviava cartes als seus “estimats deixebles”. Verrié en recopilà unes
quantes, que mostren la proximitat que s’establia entre alumnes i professor (els
alumnes les responien des de l’escola) així com la dedicació de Vila tot i la distància, que
contínuament animava als seus alumnes a estudiar i treballar:
22

VILA, P. (1912): Qvè’ls dvran els Reys als postres fills?. L’Avenç, Bacelona. (exemplar original
dins de l’unitat 20.1-Arxiu Verrié).
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“Tingueu en compte per acabar: que si voleu viure joiosament cal estimar el treball, fentvos dominadors d’ell per l’esforç, en cercar-ne tots els seus secrets i per la voluntat a
n’heuren una plena visió per l’estudi. Som al temps en que van a obrir-se les matricules, i
a començar els cursos: a treballar i estudiar doncs. El temps és or!
El vostre mestre, Pau Vila”
(Carta escrita per Pau Vila des de Ginebra, 22-VIII-12; unitat 20.2- Arxiu Verrié).

El repàs biogràfic de Pau Vila continua amb altres documents de la seva etapa al
Nou Col·legi Mont D’Or (1913-1914), on aplicava els principis pedagògics ara
ampliats amb el que havia estudiat també a Ginebra.

Els treballs a l’aire lliure en el Nou Col·legi Mont D’Or (Font: unitat 20.1- Arxiu Verrié)

També trobem documentació de l’estada de Pau Vila a Colòmbia on va dirigir el
“Gimnasio Moderno” de Bogotà (1915-1918), material divers que dibuixa la seva
trajectòria i la seva activitat a l’altra banda de l’atlàntic. Per citar-ne algun exemple, hi
trobem una redacció original d’una excursió pels Andes, a la zona de Boyacà i
Cundinamarca, on participaren un grup de mestres i 15 deixebles del “Gimnasio
Moderno”

el setembre de 1917, entre ells els professors P. Vila i M. Fornaguera

(memòria escrita per F. Gaviria). I és que com defensava Pau Vila “la geografia es fa
amb els peus i amb el cap”.
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És també d’aquesta etapa un interessant document inèdit que es troba a la
unitat 21.1 d’aquest Arxiu. El mateix Jordi Verrié n’explicava la procedència en un dels
seus articles a la revista Crònica d’Ensenyament:

“Una vegada, en el mercat de llibres vells de Sant Antoni, vaig adquirir, amb diversos
papers i mapes, un plec de fulls manuscrits en castellà, cosits grollerament amb un
cordill. L’encapçalament subratllat deia ‘De Bogotà a Barcelona’.
Ja a casa, vaig fullejar els papers comprats i vaig constatar que es tractava d’un
document autògraf de Pau Vila relacionat amb l’estada que havia fet a terres de
Colòmbia entre els anys 1915 i 1918, quan va ser cridat a dirigir el nou i renovador
‘Gimnasio Moderno’ fundat als afores de Bogotà” (a Crònica d’Ensenyament núm. 2,
març. 1988, p.7).

La passió de Verrié per les fires de llibres vells i d’antiguitats el van portar, com
ja he comentat a l’apartat 4.2.2 d’aquest treball, a fer interessant troballes, com
aquesta, que ell després s’encarregava d’analitzar i estudiar. En aquest cas, un cop feta
la descoberta de que es tractava d’un text de Pau Vila, el polígraf es plantejava el
perquè un defensor de la llengua catalana com ho era ell escrivia aquest document
personal en castellà. Sembla ser que fou per la manca d’estudis en llengua catalana. Tot
i que a l’ “Horaciana” ensenyava en castellà, tornant de la seva etapa colombiana, el
mestre comprengué per fi “l’empremta decisiva i eficient que dóna l’ús de la pròpia parla
a l’acció pedagògica del mestre” (a Crònica d’Ensenyament núm. 2, març 1988, p.7), i
des de llavors a Catalunya sempre més ensenyà en català.
Jordi Verrié conserva molts altres documents sobre Pau Vila, que aquí seria
impossible citar, però que resumeixen la seva etapa post-americana: es tracta
majoritàriament correspondència dirigida a Pau Vila amb referències a la seva activitat
com a professor de classes d'Història i Geografia dels Estudis Normals de la
Mancomunitat de Catalunya, om a Secretari General de Escola Elemental del Treball, els
estudis de Geografia Humana realitzats sota la direcció de M. Raoul Blanchard a
l’Institut de Geografia Alpina de la Universitat de Grenoble, les accions durant la
dictadura 1924-1929, l'activitat com a Secretari de la Ponència d'Estudis Normals. etc.
A banda de tot el que ens aporta el polígraf, conclou la documentació relativa a
Pau Vila amb una sèrie de documents textuals i fotografies relacionats amb els actes
d’homenatge a Pau Vila amb motiu del seu 90è aniversari, l’any 1971. És alhora un
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homenatge de Verrié, a un gran mestre, a qui ens acosta a través dels documents
recollits al llarg dels anys.
Si parlem de formació de mestres, hem de fer una referència obligatòria a Joan
Bardina, a qui Verrié també dedica una part del seu fons (unitat 23). A Bardina i a la
seva obra encarnada en l’Escola de Mestres (1906-1910), i de retruc, a tots “els
Bardininans”, com ell els anomena, els deixebles d’aquesta interessant iniciativa. Una
vegada més, el polígraf mostra la seva capacitat per, amb poques paraules, ajudar-nos
a fer-nos una idea d’un personatge i mostrar elements claus de la seva obra i la seva
personalitat (en aquest cas es tracta també d’un cartell per a exposició), i deia així:
“ “No t’acontentis amb l’ ‘statuts quo’. Tingues il·lusions, maquina projectes, elabora desigs,
pugna per realitzar-los” (“Els manaments del bon mestre”, Joan Bardina).
Arrauxat lluitador carlí, Joan Bardina es convenç que Catalunya només es pot salvar amb
escoles. I això només es pot fer amb mestres molt més ben preparats del que són. Amb
esforç, conjumina l’ ‘Escola de Mestres’, una mena de Normal privada molt més exigent que
la oficial a la qual s’accedeix per beca coberta per alguna entitat pública. La vocació i la tria
inicial són imprescindibles.
A part els coneixements oficials, s’introdueixen didàctiques i fins i tot disciplines noves. Es
dóna gran importància a la formació musical i artística, a les conferències i a totes les
activitats formatives extraescolars.
Bardina és gestor important del ‘Pressupost de Cultura del 1908’ i creador de la ‘Revista
Catalana d’Educació’ que després s’edita en castellà però plena de la nostra ‘renovació
pedagògica’ “ (font: unitat 23.1. Arxiu Verrié).

Podem conèixer millor a Bardina i l’Escola de Mestres a través de documentació
diversa ordenada en aquest fons (logotips, reglaments, memòries, programes, requisits
d’accés, etc.). També algunes mostres de com es portaven a terme mètodes i tècniques
de renovació pedagògica després aplicables a la tasca d’atenció directa amb els infants,
com és el cas dels treballs manuals, les excursions o les classes per correspondència. I
és que l’Escola de Mestres era molt conscient de les necessitats educatives del moment i
es presentava fidel als ideals pels que treballava, i que es volien implantar a l’escola.
Una de les bases del seu reglament ens parla d’aquesta nova concepció de
l’educació, pròpia de l’escola activa, que pretén oferir una educació integral que ajudi a
desenvolupar les potencialitats del nen/a més que instruir-lo:
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“Escòla integral en tot, i més educativa que instructiva, en tot tendirá a n’aquèsta
integralitat i a n’aquèt sentit educatiu: fer hòmes-mestres, no memoristes desequilibrats”
(base núm. 14 del Reglament exterior de l’Escòla de Mèstres, Barcelona, 1907; unitat
23.1-Arxiu Verrié).

Bardina i l’Escola de Mestres van deixar una forta empremta dins de la nostra
pedagogia, sobretot en la formació del magisteri, convertint-se en una altra de les
iniciatives privades que van propiciar l’impuls cap a la forta renovació pedagògica de les
estructures escolars catalanes del primer terç del segle XX. A banda dels deixebles que
en van sortir, molts dels quals llavors tindrien responsabilitats importants en aquesta
embranzida pedagògica, també donà peu a altres iniciatives interessants. Entre elles,
per exemple, la publicació ...de l’Escola impulsada per antics alumnes de Bardina (A.
Bonsoms, A. Martorell, J. Parunella, A. Queralt i R. Soler): que en el primer número,
dirigint-se “als que foren de l’Escola de Mestres”, manifestava la voluntat de recuperar
l’esperit de l’Escola, i continuar sumant interessos i esforços en benefici de l’educació
catalana:

“Des que tinguerem de separar-nos perque el ‘còs’ de la E. De M. deixà d’actuar, tots els que
havíem format part d’aquella familia portavem dintre una espurna del foc que constantment
s’hi havia mantingut, vem sentir la necessitat d’apropar-nos, no tant per a que aquell foc no
s’extingís, com per a convertir-lo en foguera amb les nostres ansies de treball i il·lusions de
jove.
Recordeu les reunions nocturnes convocades pel bon Foguet (a.c.s.) per a alimentar la
nostra unió, recordeu les innombrables excursions fetes amb el propòsit únic d’anar junts,
recordeu ‘el pis’, aquell pis de les nostres alegríes, on s’hi covà l’anada a París (...) Però, al
fer-nos grans i enfocar els camins del demà, ha sigut precís que’ns allunyessim (...) No’s fa
possible una unió material entre tots. Aixís ho hem vist alguns de nosaltres i desitjosos de no
trencar els llaços que sempre ens han unit, hem buscat un nexe més espiritual, i segurs de
que l’empresa tenia de ser-vos agradosa, publiquem aquestes planes, amb l’intent que siguin
del nostre cenacle (...)
En aquestes planes, hem de ser-hi tots els que prop de la llar de l’Escola, vem rebre lliçons
enfortidores de la voluntat i vem veure obert el camp immmens de la educació, i hem de
volguer que en elles s’hi senti, a més de l’escalf d’aquesta comunió, la força del bategar
nostre, traduit en experiències, en inquietuts, en idees, en estudis, qüestions, teoríes,
enquestes...” (a ...de l’Escola, núm. 1, Barcelona, gener 1916).
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Aquesta era, doncs, la carta de presentació d’una publicació de la qual Verrié en
recopilà uns quants números, i una mostra més dels resultats de la tasca de Bardina. El
polígraf també ens aporta un conjunt de correspondència original diversa dels
“Bardinians”, que va de l’any 1912 al 1927, i a partir de la qual es va dedicar a
investigar quina havia estat la trajectòria de cadascun d’ells, alguns en terres
americanes, altres a l’estat espanyol i d’altres a casa nostra.

Un altre dels personatges que trobem al fons documental de Verrié és Pompeu
Fabra, fonamental per la seva aportació lingüística a la llengua catalana. És a través
d’unitats com aquesta, bastant desenvolupades, que s’evidencia l’interès de Jordi Verrié
per la cultura i la llengua catalanes (més enllà de l’àmbit estrictament escolar, i és que
cultura, llengua i educació estan estretament relacionades).
El polígraf en recopilà força documentació, sobretot referent al 50è aniversari del
Diccionari General de la Llengua Catalana (1932-1982). Amb motiu d’aquest aniversari,
el desembre de 1982, es portà a terme una Exposició organitzada per Òmnium Cultural i
patrocinada pels Departaments d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de la qual
Jordi Verrié en va fer la presentació. Una vegada més s’introduïa a la biografia d’una
personalitat rellevant per a la nostra història, i en transmetia els seus coneixements,
tant a través d’aquesta exposició, com en tot el material que deixà ben ordenat al seu
fons, ara Arxiu Verrié.

Jordi Verrié no es limitava a recollir material relacionat amb mestres i pedagogs
catalans, també li interessaven aquelles aportacions pedagògiques estrangeres que
d’alguna manera havien influït en les nostres pràctiques educatives. Per això dedica
també una unitat (número 44) a Freinet i la seva pedagogia. En especial són
documents que parlen del projecte d’aplicar la impremta a l’escola, que en alguna
publicació n’anomenen “tècnica nova d’educació popular”, així com diferents mostres de
premsa escolar.
També trobem referències a la italiana Maria Montessori i a la seva pedagogia
(unitat 35). Verrié ens aporta tot de documents relacionats amb els mètodes i tècniques
educatives de la pedagoga renovadora, entre ells alguns fulletons del curs impartit a
Barcelona per Montessori el maig de 1916, i fins i tot alguns apunts mecanuscrits de les
lliçons impartides en aquests cursos. La pedagoga havia visitat Catalunya diverses
vegades per fer conferències i cursos sobre psicologia infantil,i Verrié en recull algunes
mostres.
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No hi manquen en aquesta unitat alguns documents sobre l’Escola Montessori de
la Mancomunitat, i alguns butlletins de la Societat Montessori afiliada a la “Associació
Montessori Internacional” (1934).
Figures com Freinet o Montessori, reconegudes dins dels món de la pedagogia
europea, de ben segur que han estat molt estudiades i que hi ha gran quantitat de
documentació sobre elles. En aquest sentit l’aportació de Jordi Verrié no es tan inèdita
però sí que ens informa del ressò que tingueren personatges com aquest i la seva
pedagogia en el nostre entorn més proper.

Josep Ma. Folch i Torres té també un pes destacat dins del fons que ens
ocupa, amb una unitat documental plena de documents que ens apropen a la seva
tasca. Jordi Verrié ja ens parlava del paper de Folch i Torres en un dels seus articles a

Crònica d’Ensenyament

23

, en relació al setmanari infantil En Patufet, a la redacció del

qual va entrar l’any 1908, i del qual després en fou director. En Patufet tingué un gran
ressò popular, i en el seu moment representà un mitjà educatiu i cultural de clar esperit
catalanista que arribava tant a petits com grans, i a totes les classes socials. D’aquí la
seva importància.
A banda dels documents que parlen de la seva figura, Verrié disposava d’una
sèrie de fulletons de l’exposició d’homenatge que es féu l’any 1980, amb motiu del
centenari del naixement de l’escriptor.

Verrié també ens dóna a conèixer una mica més els il·lustradors Lola Anglada i
Joan G. Junceda. D’ambdós havia recollit una quantitat important d’il·lustracions, que
s’identifiquen amb la infantesa de molts catalans i catalanes, i en els dos casos també
disposem de noves informacions gràcies als cartells i al recull de dades per al muntatge
d’exposicions. De fet, el nom de Verrié apareix sovint en els fulletons d’homenatge
d’aquest tipus, i en el cas d’Anglada i Junceda també és així. Fou responsable de la
realització tècnica de l’Exposició d’homenatge a Lola Anglada de caràcter itinerant
(1983-1984), i l’escrit del fulletó, sobre la vida i la tasca de la il·lustradora també el va
escriure ell mateix, a partir del qual ens la dóna a conèixer.

Com he comentat a l’apartat 4.2.4 d’aquest treball, l’exposició d’homenatge a
Joan G. Junceda en el centenari del seu naixement, l’any 1981-1982, ens permet veure
23

VERRIÉ, J.: “Ara en diuen un còmic, però va ser molt seriós” a Crònica d’Ensenyament, núm.
6, juliol-agost 1988.
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de quina manera Jordi Verrié s’implicava en la seva tasca, en aquest moment
professional, ja que aquesta unitat conserva una gran quantitat de documentació de
l’exposició. Amb una gran organització s’hi dedicava plenament i feia tot tipus de
tasques. Aquesta exposició, també de caràcter itinerant, va visitar almenys una desena
de municipis, i de tots ells en guarda el fulletó informatiu. To plegat, convertia la tasca
de Jordi Verrié, en un mitjà de difusió de la nostra història educativa i cultural, i del seus
exponents, en aquest cas Joan G. Junceda. En aquest arxiu també hi trobem
correspondència (fotocopiada) de l’il·lustrador, la informació que ens aporta és, doncs,
ben diversa.

A mode de síntesi, com ho és el fons Verrié en general, a la unitat 64, trobem
una fotocòpia de la revista setmanal Cataluña, editada el gener de 1911, dins un

“Número extraordinario dedicado á El ideal y la actividad de la juventud catalana en el
momento presente”, que dóna títol a la unitat. Darrera un epíleg de Prat de la Riba,
articles d’Eladi Homs i Alexandre Galí s’encarreguen de recordar la tasca de mestres i les
institucions on van desenvolupar-la, citen així a Bardina i l’Escola de Mestres, Joan Palau
i el Col·legi Mont D’Or, a Pau Vila i la Fundació Horaciana de l’Ensenyança, Mercè
Climent i la Institució d’Ensenyança Froebel, entre tants d’altres. És un recordatori a
l’empenta d’un conjunt de joves mestres catalans que s’implicaren amb gran dedicació
amb l’objectiu de millorar l’educació catalana i les seves estructures escolars, i l’esperit
dels quals Jordi Verrié també ens l’apropa al llarg de tot el seu fons, i a través de molts
documents originals que podem palpar-hi.

Però l’Arxiu Verrié també té un espai per altres mestres, tot i no dedicar-los una
unitat específica. Així la unitat 65, titulat “Mestres: recordatoris, homenatges” és un
recull de diferents documents sobre la vida i l’obra de diferents mestres, alguns més
anònims que d’altres hi trobem des de Ferrer i Guàrdia, Alexandre Galí o Josep Estalella
a altres mestres i pedagogs no tan coneguts però segurament que tots implicats en la
seva tasca pedagògica i al quals algú decidí dedicar unes ratlles, un recordatori o un
homenatge. De tots ells el fons Verrié en deixa constància.

6.4.3.- Institucions educatives o d’implicació educativa
El repàs a diferents institucions educatives, o d’implicació educativa, en diferents
unitats (7, 8, 19, 27, 29, 32, 36, 37, 42, 45, 47, 48, 53, 61) es solapa en alguns casos
amb la trajectòria de mestres i pedagogs, és important tenir en compte, doncs, que
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ambdós temes van molt lligats, i que és difícil concebre unes sense els altres. És per
això que també a través d’aquestes institucions Jordi Verrié ens apropa a la tasca de
personalitats amb noms i cognoms que també es mereixen un reconeixement, encara
que no disposin d’una unitat documental en exclusiva.
A algunes institucions no hi tornaré a fer referència perquè ja les he comentades
a l’apartat anterior, com per exemple el Col·legi de Sant Jordi, i per tant d’alguna
manera ja n’he esmentat l’aportació que en fa Verrié.

Mentre que entitats com l’Escola de la Sagrada Família disposen de poca
documentació en aquest fons, altres de les considerades escoles catalanes tenen un
paper rellevant en les aportacions de Verrié. Un clar exponent d’aquest moviment a
favor de la catalanització escolar va ser l’Escola Mossèn Cinto del Foment
Autonomista Català, dirigida per Josep Parunella i instituïda l’any 1904, de la qual
trobem molta documentació. Les anomenades “escoles catalanes” van significar un marc
idoni per al desenvolupament dels principis de l’Escola Nova i hi ha qui afirma que
tenien una identitat pròpia, que quan es parlava d’escola catalana hi anaven implícits
una sèrie de principis pedagògics.
A través dels documents recollits, l’Arxiu Verrié ens ensenya molt d’aquesta identitat
i de quines eren les innovadores pràctiques i principis que inspiraven aquestes escoles.
Però un interessant document original, un article de premsa escrit per Alexandre Galí,
ens explica l’essència d’aquestes escoles:
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Article publicat a La Publicitat , 26-IX-1935. Font: Unitat 19.1-Arxiu Verrié

L’Escola Mn. Cinto, amb ideals clarament catalanistes, defensava la necessitat
d’aprendre en la llengua materna, aplicava les pràctiques renovadores del moment, i la
seva finalitat era que els seus deixebles fossin bons ciutadans, honrats treballadors i
bons catalans. Tot plegat diu molt del seu esperit.
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Una invitació de l’Escola Catalana “Mossèn Cinto” ens mostra l’interès
d’aquesta institució per introduir i aplicar els principis de l’Escola Nova
(Font: Unitat 19.1-Arxiu Verrié).

Pel que fa a l’educació de la dona,També trobem un conjunt de documents
originals de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona iniciativa que neix
l’any 1909. Partí de l’acord d’organitzar una biblioteca per a ús de les Dames
Cooperadores de l’Obra de Buenas Lecturas (de la Parròquia de Santa Anna de
Barcelona) amb l’objectiu de “enlairar la cultura de la dona pel coneixement de tot ço

que pugui ésser-li útil i proporcionar a les que ho necessiten medis per subvenir-se amb
el fruit de llur treball” com explica el fulletó explicatiu del curs, editat a Barcelona el
setembre de 1921 (unitat 27-Arxiu Verrié).

Altres institucions de les quals Verrié ens aporta documentació diversa són el
Liceu Escolar de Lleida, fundat l’any 1906 per Frederic Godàs i que esdevindria un
centre referent de renovació i modernització educativa a les terres de ponent. Trobem
ben classificades referències tant a la institució com a la tasca de Godàs.

El Consell de Pedagogia de la Mancomunitat, va ser creat a partir de
l’acord de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts de la Diputació de Barcelona el
juny de 1913, començant a funcionar el mateix any amb el nom de Consell
d’Investigació Pedagògica que portà fins el gener de 1916. Tenia per objecte
investigar els progressos de la Pedagogia i aplicar-los i adaptar-los a les escoles que
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sostenia o subvencionava la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera, inspeccionava
aquests centres i analitzava com s’hi aplicaven els progressos pedagògics, assessorava
la Diputació sobre la creació de noves escoles, proposava la reforma de les actuals i la
implantació

de

totes

aquelles

institucions

complementàries

que

considerava

convenients, i estudiava tots els problemes emergents dins de la pedagogia d’aquell
moment. El fons Verrié conté únicament un document fotocopiat sobre aquesta
iniciativa que tenia un interessant paper en el context i funcionament escolars.

Com el pes que tingué a nivell pedagògic català, l’Ajuntament de Barcelona
també té un pes important en aquest arxiu, i sobretot la seva Comissió de Cultura, que
s’encarregà d’impulsar projectes de gran qualitat educativa. Des de la preocupació per
l’entorn escolar on s’educava l’infant, intentant millorar l’estat dels edificis escolars en
defensa d’una “escola bella” i també per les seves condicions higièniques i sanitàries, al
patrocini dels banys de mar pels alumnes de les escoles de Barcelona amb un objectiu
clarament higiènic i sanitari, a la creació de Colònies Escolars o la creació d’institucions
concretes que contemplaven tots aquests aspectes i els principis de l’Escola Nova, tot
plegat mostra l’empenta de l’Ajuntament i el fort impuls que representa la fundació
d’aquesta Comissió l’any 1916. De tot això l’Arxiu Verrié en conserva un conjunt de
registres, fitxes, sol·licituds d’admissió, etc. (anys 20 i 30)
A banda de l’estudi i els treballs a l’aire lliure, etc. la higiene o la rítmica eren
altres aspectes que es treballaven dins de les escoles renovadores de l’Ajuntament de
Barcelona. L’objectiu era proporcionar una educació integral als infants.

La rítmica era una de les matèries que s’introduïren a les escoles renovadores.
(Font: Unitat 36.3-Arxiu Verrié)
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Les escoles renovadores, partint de les necessitats dels infants, també treballaven
amb clars objectius higiènics i sanitaris (Font: unitat 36.3-Arxiu Verrié)

Juntament amb fotografies com aquestes, Verrié ens aporta una sèrie de
documents d’aquesta entitat i trobem diferents publicacions sobre obres impulsades per
l’Ajuntament de Barcelona, que ens permeten veure una relació d’escoles o institucions
tutelades per aquesta Comissió, com les Escoles Montessori o les Escoles de cecs, sordmuts i deficients. L’ensenyança en aquestes escoles, per exemple, tot i haver començat
a estar a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1800, també feia un pas important
en l’atenció als nens/a amb discapacitats l’any 1917, a partir del seu trasllat a Vilajoana,
una masia de Vallvidrera, i la seva reorganització al dividir-se en tres escoles que
treballarien coordinadament. Aquest canvi significà una gran millora científica i
pedagògica, i el fons de Verrié ens ensenya com s’hi aplicaven també tècniques
renovadores, com els treballs manuals, matèries com la música, o l’ensenyança d’oficis.
En aquests documents s’indiquen també les classes, i professors que les impartirien, així
com els organismes de personal tècnic, directius i altres.

Una altra proposta molt interessant d’aquesta Comissió de Cultura és la
República d’Infants de Vilamar de Calafell, una iniciativa de gran qualitat pedagògica
que posava en pràctica les pràctiques i principis democràtics bàsics. Verrié en recopilà
varis exemplars del diari que s’hi editava; com a testimoni documental aquí en mostro el
primer número, que explica el perquè de la seva edició:
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Font: unitat 36.2-Arxiu Verrié

També en aquest primer número s’explicava quin era el funcionament d’aquesta
curiosa República d’Infants:
“VILAMAR: ‘El Consell de Sis’
Vilamar és una petita República d’Infants, integrada per sis petites viles amb els noms
d’”Areny d’Or”, “Vilarroig”, “Puigverd”, “Pinar”, “Vilablava” i “Putxet”. Cadascuna d’aquestes viles
està composta de 25 nois i 25 noies, i es regeixen independentment les unes de les altres sota
les ordres del president representant de cadascuna de les esmentades viles, els quals són elegits
per sufragi dels habitants que figuren en el cens corresponent. Aquests representants elegeixen
entre ells el President general de Vilamar, constituint tots plegats el ‘Consell de Sis’ “. (Diari de
Vilamar, Institució de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, núm. 1, 20-XVIII1922; font: unitat 36.2-Arxiu Verrié).
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Verrié ens parla també d’altres institucions, entre elles, l’Associació de
Mestres Municipals de Barcelona, constituïda l’any 1934 amb els objectius d’aplegar
col·lectivament els mestres municipals, defensar la dignitat del càrrec, procurar el
millorament cultural i econòmic dels associats, defensar-ne els seus drets, així com crear
i regir una cooperativa que atengués el millorament de consum i vida dels associats
(com explicaven els seus estatuts, 1934).

La Mútua Escolar Blanquerna va néixer arran de la supressió, per la
Mancomunitat de la dictadura, de la que havia estat Escola Montessori de la Diputació
de Barcelona. Els pares dels alumnes d’aquesta escola creien que l’escola no havia de
morir i van organitzar-se de forma privada com a mútua. Fundada l’any 1924, fou
dirigida per Alexandre Galí i va ser un bon camp d’experimentació pedagògica. També
va representar un símbol de resistència catalanista i renovadora durant la dictadura de
Primo de Rivera, fet pel que pren un valor afegit. El mateix any es fundava també
l’Ateneu Polytéchnicum (que al fons documental de Verrié comparteix la unitat núm.
42 amb la “Blanquerna”) i que en el seu moment féu una interessant aportació en la
formació postescolar de les joventuts obreres.

Com hem pogut anar veient a través dels seus escrits, Verrié tenia una debilitat
especial per totes aquelles iniciatives que havien suposat una resistència clara del
catalanisme en temps de repressió per a la nostra llengua i la nostra cultura. Un altre
exemple de resistència va ser l’Institut Tècnic Eulàlia creat l’octubre de 1925 en
plena dictadura de Primo de Rivera. Un dels documents d’aquesta unitat 45 ens explica
el seu origen, i la seva intencionalitat de cobrir un buit existent entre l’ensenyament
primari i l’universitari :

“Les reiterades instàncies de moltes famílies de Sarrià i Barcelona que, preocupades per
la instrucció i l’educació de llurs fills, volgueren impulsar una institució que pogués
resoldre d’una manera àmplia i integral els problemes que plantejava la vida escolar dels
infants, donant-los una formació i una preparació d’acord amb les exigències de la vida, i
amb procediments i solucions pedagògiques que en aquells moments representaven una
innovació en el camp de l’ensenyament”
“L’esmentada institució sorgí confiada a alguns professors que foren injustament
desposseïts dels seus càrrecs a la Universitat Industrial l’any 1924, per tal que la tasca
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docent fos plena d’un esperit d’alta preparació i catalanitat legitimada de les institucions
de l’antiga Mancomunitat” (a Institut Tècnic Eulàlia: Seixanta anys d’història. Barcelona,
maig 1985, p.13; unitat 45 Arxiu Verrié).

S’evidenciava així el seu fort esperit catalanista, que continuava en algunes
entitats privades com aquesta, tot i l’objectiu de repressió a la nostra llengua per part
de la dictadura. Iniciatives com aquesta suportaven les pressions destacant com a
símbols de resistència i continuïtat que cal valorar. En moments d’inestabilitat política,
com ho fou la dictadura de Primo de Rivera o més tard la franquista, cal destacar i
agrair la tasca d’iniciatives privades que en la mesura del que podien intentaven
continuar treballant per uns ideals pedagògics. Principis que a nivell públic no eren
permesos, és més, eren reprimits i en alguns casos castigats.

L’embranzida de la pedagogia catalana dels anys 30 també va ser propiciada per
un recolzament polític important. Jordi Verrié ens mostra diversos testimonis (fulletons i
altres documents) de diferents entitats tutelades per la Generalitat de Catalunya que
ens donen una idea de quina era la idea i tasca pedagògica que aquesta fomentava.
Des dels òrgans polítics també es treballava per a aquesta millora educativa, fet
fonamental per a l’impuls que això va suposar. Entre aquestes entitats cal destacar
l’Institut Escola, L’Escola Normal, etc. Verrié recopilà també documentació sobre el
Consell de l’Escola Nova Unificada.
La Generalitat i les seves accions educatives ocupen una part d’aquest fons, no
aprofundeixo en els seus continguts perquè tampoc és el meu objectiu, però de ben
segur que aquests documents originals guardats pel polígraf poden ser útils per a
completar algun treball o investigació històrica, o qui sap si poden ser el punt de partida
per a noves tasques de recerca.

El recorregut històric de Jordi Verrié ens porta també als anys 60 i 70, d’aquesta
època ens apropa a la institució “Rosa Sensat” creada l’any 1965 amb una intenció
inicial d’oferir als mestres una formació post-Normal que tingués en compte la teoria i la
pràctica, ja que els estudis de magisteri presentaven mancances. N’era la seva directora
la pedagoga Marta Mata. Es volia, també, aglutinar els mestres que treballessin en
aquest sentit per tal de fer un traspàs d’experiències, i obtenir un suport ciutadà que es
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traduís en una col·laboració de sensibilització així com econòmica. Partien de la
constatació de la poca o mala formació que rebien els mestres a la Normal, i per altra
banda, el record de la situació educativa a Catalunya d’abans del 1939 els animava a
treballar per la recuperació d’allò que s’havia perdut, i que sortosament no s’havia
trencat del tot. Amb uns ideals clars de treball en la línia de la renovació pedagògica van
escollir la figura de Rosa Sensat (que havia mort l’any 1962) com a nom de la institució,
personatge rellevant dins d’aquest moviment i dins la història educativa catalana, la qual
havia estat iniciadora i directora de l’Escola de Bosc de Montjuïc, primera de les noves
escoles de l’Ajuntament de Barcelona.

A la mateixa unitat 53 d’aquest arxiu, on es troben els documents de “Rosa
Sensat”, Verrié conservà alguns documents originals de la Fundació Artur Martorell,
ambdues institucions estaven vinculades. Conscients de la importància de millorar les
estructures educatives per a millorar també la nostra societat, aquesta Fundació,
constituïda l’any 1969 i aprovada l’any 1970, tenia diverses finalitats: ajudar al treball
per al millorament de l’ensenyament a través de la concessió de beques d’estudi sobre
educació; patrocinar l’organització de cursos, seminaris, trobades i altres accions de
formació;

coordinació

d’escoles

i

iniciatives

educatives;

sensibilització

social;

assessorament pedagògic, econòmic i jurídic a persones o entitats de l’àmbit educatiu i
confecció de material pedagògic. Darrera un clar ideal basat en una pedagogia activa i
popular, en la línia de la tasca feta per Artur Martorell de qui prenien el nom, i és que la
seva fundadora era la vídua d’aquest gran pedagog.
Eren, doncs, iniciatives que es centraven en la formació de mestres perquè
sabien molt bé que una millora educativa havia de passar per una millora qualitativa en
els seus ensenyants.

El fons de Jordi Verrié té material d’altres entitats, però amb documentació més
minoritària, com és el cas d’Acció Educativa (de la qual conserva algunes publicacions
de llibres de temàtica educativa, o l’edició de postals). Tot plegat, però, ens permet
acostar-nos a la nostra història educativa a partir de les institucions que la van bastir.
Institucions que en el seu moment van generar documents diversos que, gràcies a
l’afany de recopilació del polígraf i a la seva acurada organització, avui són interessants
testimonis de les accions de cadascuna d’elles.
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6.4.4.- Formació professional i obrera
Aquest apartat també podríem ubicar-lo dins del tema anterior, ja que les unitats
que s’hi inclouen (unitats 30, 33, 34) fan referència en gran part a institucions
concretes, però ja que hi havia una temàtica comuna i diferenciada les he classificat a
part.
A la unitat 30 Verrié hi recollia documentació diversa de diferents ateneus i centres
obrers, sobretot llibrets explicatius de les entitats, tríptics, díptics, etc. Entre els quals
trobem material divers sobre l’Ateneu Enciclopèdic Popular (amb dates 1920-1932), del
que en fou president el Manuel Ainaud.
L’Arxiu Verrié té també un espai per a les accions de formació laboral de la
Mancomunitat de Catalunya. Les unitats 33 i 34 ens mostren tot de documentació que
de ben segur va ser útil al polígraf per escriure l’article titulat “La dignificació dels oficis”
a la revista Crònica d’Ensenyament, on defensava la formació professional i la necessitat
de dignificar-la. En el recorregut històric que ens oferia, recordava l’inici de les activitats
de l’Escola Industrial (1909) i de l’Escola Elemental del Treball (1915) i la creació per
part d’aquesta dels cursos d’ “Extensió d’Ensenyament Tècnic” (1916). Parlava també de
la creació d’altres institucions d’acció paral·lela que tenien una intencionalitat de
formació cap al món laboral, que treballaven per l’esmentada “dignificació dels oficis”.
Així s’explicava:

“Fa goig llegir els fullets promocionals d’aquell ‘Secretariat d’Aprenentatges’, dependent del
Museu Social (creat el 1908), que pretenia enaltir i orientar la tria dels oficis (1915) i que va
ser l’origen de l’Institut d’Orientació Professional (1918) i, més tard, de l’Institut Psicotècnic
de la Generalitat de Catalunya” (a Crònica d’Ensenyament núm. 3, abril 1988, p.7).

Els fullets promocionals als quals fa referència els tenim en aquest fons, Verrié els
guardà ben organitzats perquè tothom pugui gaudir, com deia ell, del goig de llegir-los.
D’aquesta manera, són molts els documents relacionats amb l’Extensió d’Ensenyament
Tècnic de la Mancomunitat de Catalunya, per exemple, que ens apropen a aquesta acció
formativa. El polígraf recopilà també documentació de l’Escola de Bibliotecàries de la
Generalitat (1935), l’Escola d’Infermeres-Auxiliars de Medicina (1922), l’Escola Superior
de Bells Oficis (1915), l’Escola Superior d’Agricultura de la Mancomunitat (1914-1923),
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l’Institut d’Orientació Professional, que després fou Institut Psicotècnic de la Generalitat,
entres d’altres.
Els fulletons explicatius també testimonien l’ambient de l’època i la nova
concepció educativa. Aquestes iniciatives són altres accions que van néixer de
l’embranzida educativa impulsada també per la Mancomunitat i després per la
Generalitat de Catalunya. L’educació i els seus principis renovadors també s’ampliaven al
sector laboral, també amb l’objectiu de millorar i dignificar els oficis.

6.4.5.- Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana té un paper fonamental en la
trajectòria d’investigació pedagògica de Jordi Verrié, a la qual dedica diverses unitats
d’aquest fons documental (9, 10, 11, 12, 13, 15, 50, 51). Però cal recordar que fora
d’aquest arxiu també hi ha mostres del treball del polígraf sobre aquesta institució, que
aplegava els grans interessos de Verrié: l’àmbit educatiu i la llengua catalana. Com ja he
comentat, l’Arxiu Nacional de Catalunya guarda un fons sobre l’APEC dipositat per ell
mateix, recordem també els seus escrits amb freqüents referències a l’entitat, fins i tot
escrigué un opuscle sobre l’Associació i els seus 40 anys de conscienciació popular (citat
a l’apartat 4.3.6.), o la troballa en la qual participà el polígraf sobre la seva fundació. Tot
plegat ens mostra la seva implicació amb aquest tema, i la seva aportació representa un
pas significatiu i interessant en un camí poc estudiat.

“La Protectora”, com s’anomenava popularment, fou una de les protagonistes del
moviment educatiu del primer terç del segle XX, realitzà nombroses i diverses accions
en pro de l’ensenyança catalana. A l’arxiu Verrié trobem informació també ben diversa
d’aquesta entitat que tingué un paper tan rellevant en la nostra història educativa, el
factor comú és l’APEC però es conserven documents de tot tipus, molts d’ells originals, i
també en formats molt diferents. Trobem així fulletons (informatius, sobre temes
concrets, com concursos impulsats per l’APEC, per exemple), correspondència, pàgines
soltes del Butlletí de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, cartells varis,
articles de premsa, logotips, etc. En resum, es tracta d’una sèrie de testimonis varis de
la seva fructífera activitat que es traduïa en accions igualment ben diverses: edició de
llibres en català (el polígraf ens proporciona cronologies de les diferents edicions de
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l’APEC24), colònies escolars, concursos, formació i assessorament de mestres,
participació,... en definitiva, tot allò que pogués portar-se a terme en bé de les escoles
catalanes, respectant i protegint el principi pedagògic fonamental d’ensenyar en la
llengua de l’educand.
Tot plegat, de manera més o menys ordenada, ens ajuda a composar aquest
gran engranatge que fou el motor de moltes iniciatives. Un dels documents dipositats en
aquest fons ens explica la seva història, i la manera com les seves accions es van
estendre a tot Catalunya:

“L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, la més important temptativa d’oferir
una alternativa docent nacional catalana enfront l’ensenyament oficial espanyol, va ser
fundada el 1899. L’entitat, coneguda pels coetanis com la Protectora, dugué una vida
precària fins que el gener del 1914, coincidint amb la davallada definitiva de la Unió
Catalanista, de la qual en certa manera en serà hereva, en fou elegit president Manuel
Folguera i Duran que li va saber imprimir una forta embranzida renovadora. La
Protectora va ser clausurada el 1924 per la dictadura primorriverista i no pogué
reemprendre les seves activitats públiques fins a finals del 1929. Mentrestant havia
funcionat a través de la cobertura legal que li donava l’Editorial Pedagógica, que
inicialment en depenia. Folguera havia impulsat els estatuts aprovats el 7 de febrer del
1915, on es preveia la creació de Comissions Delegades fora de Barcelona, que foren les
que li permeteren un ampli desenvolupament territorial, tot i que no comptaven amb cap
mena d’autonomia, ni de gestió, ni econòmica; amb tot, el 1917 ja n’hi havia 17 esparses
per tot Catalunya”.
(7enes Jornades Història de l’Educació “Escola i Estat” 2 a 5 de maig de 1985. Palau
de Congressos Perpinyà. Eumo Editorial , p.179.; Font: unitat 10.1-Arxiu Verrié).

En relació a “La Protectora”, Jordi Verrié va recollir material sobre l’Editorial
Pedagògica, que va permetre la seva continuïtat en moments de repressió per a la
nostra llengua, i per tant difícils per al desenvolupament de la seva tasca. Gràcies al
fons, tenim la possibilitat de llegir documentació de gran valor històric; és el cas
d’algunes memòries de l’etapa de la post-guerra, on s’evidencia la difícil situació en què
24

Al seu escrit L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 1899-1939: 40 anys de
conscienciació pedagògica popular (editat per A.D.E.T., Ajuntament de Torelló i Escola d’Estiu de

la Vall del Ges, l’any 1981) ens aporta un “repertori cronològic de les primeres edicions de l’APEC
fins al 1939” (segurament que les cronologies manuscrites que trobem a l’Arxiu Verrié eren
esborranys o estudis complementaris d’aquesta).
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es trobaven, s’explica també l’estat dels comptes i les dificultats econòmiques de
l’entitat, però es transmet també un bri d’esperança d’un grup de gent lluitadora que
volien aguantar la situació tot esperant temps millors (en reprodueixo alguns trossos
perquè penso que són molt significatius i transmeten perfectament el clima i la
preocupació del moment):

“Les circumstàncies de la terrible guerra passada, especialment el tenir de desallotjar
l’antic local de la ‘P’, han estat la nostra sort, puig que va permetre la separació de la
Editorial de la seva fundadora. Aixìs en el moment de la entrada de l’exèrcit nacional, al
venir la policia al local que ara ocupem, varem demostrar que sols erem la Editorial, així
com també que la persecucació havia arribat fins a nosaltres pel carácter religiós que
tenien algunes de les nostres publicacions, la qual cosa va permetre que ens deixessin
tranquils, i que sols clausuressin l’antic local, ja mig destruit pel bombardeix. (...)
Sortejada la primera dificultat, calia estabilitzar la nostra situació legal. Després d’una
serie de gestions arribarem a la conclussió que com a ‘P’, no hi havia res a fer i en canvi
com a Editorial podriem continuar, sempre i quan editessim sols en castellà. Presentats
aleshores els llibres publicats en català foren autoritzats els de la llista que s’acompanya,
no permetent la circulació dels que llurs autors eren massa coneguts com a polítics, com
Romeva, Blasi, Galí, Rovira. (...)
Fora molt lamentable que tinguessim de disoldre aquesta organització editorial, que
porta ja prop de 25 d’existencia, la qual tants exits va obtenir, i sobre tot que
dispersessim tants elements que tant van costar de recollir (...) pero hem de reconeixer
que la nostra situació no és gaire favorable i que cal potser un esforç massa important
per a poder normalitzar-la. Es per aixó, que si no pogués esser d’altra manera, un petit
ajut economic ens permetria anar passant, donar-nos de baixa de la contribució i
preparar la liquidació total, donant-la per closa en el moment que tot el personal tingués
una altra feina o hagi trobat una solució al seu problema económic. (...)
Nosaltres veiem que si no trobem una solució, no hi ha manera de continuar, puix que
les angunies son grosses, les energies que empleem son inutils i el profit és nul. Caldrà
que anem rapidament a una liquidació.
No obstant tot, confiem que Deu ens donarà una manera de trobar una solució en
benefici de tots, tot i esperant uns temps millors.
Barcelona, 17 de març de 1941. “
(Font: pàgines originals soltes, escrit a mà: “Memòria 1941, corresponent a 1940” dins
un plec titulat “Memòries ‘Pedagògica’ 1941-1951” ; unitat 50-Arxiu Verrié).
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Malauradament foren molts anys de repressió franquista i aquests temps millors
van trigar molt a arribar, però, tot i la precarietat de la situació, la flama de l’APEC
d’alguna manera continuà viva uns quants anys més. Finalment la vella institució es va
anar decandint i va arribar a una darrera junta on es decidia la seva liquidació, “la gent

d’aquella darrera junta eren massa grans, però no es tractava pas d’un abandonament,
sinó d’un exhauriment de forces i de possibilitats” (Verrié, 1981:13).
La unitat 50 també inclou documents d’aquesta liquidació. “La Protectora” va
cedir el seu patrimoni a la “Fundació Carulla-Font” (fundada per Lluís Carulla i la seva
esposa Maria Font) per tal que aquesta donés continuïtat a l’obra cultural que amb tanta
eficàcia s’havia dut a terme en el camp de la cultura bàsica. Era un acord entre l’APEC i
l’esmentada fundació que es signava l’any 1971, i que significava la fi d’una entitat que
havia treballat amb gran dedicació en benefici de la nostra escola i de la nostra llengua,
pel qual es mereix un reconeixement.
Cal fer referència aquí a Josep Parunella i Eulàlia ja que, com he comentat, la
seva documentació va permetre al polígraf fer-se una idea més clara de la història de
“La Protectora”, i donar-nos-la a conèixer. La unitat 63.2 consta de varis documents
relacionats amb les seves dades biogràfiques del que fou secretari de l’entitat, que
segurament també ens aporten més informacions al respecte.
Amb el seu recull, Verrié ja col·laborava d’alguna manera al merescut
reconeixement a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, però seria molt
interessant continuar la seva tasca i estudiar aquest material, ja que alguns aspectes no
han estat treballats, i tant la Universitat de Girona com l’Arxiu Nacional de Catalunya
disposen de material inèdit en el qual es podria aprofundir. Tot plegat fa que l’aportació
de Jordi Verrié en relació a “La Protectora”, amb molta documentació original, sigui de
gran interès històric.

6.4.6.- Context i funcionament escolar - Pràctiques escolars concretes
Les unitats, i la documentació inclosa, que feia referència al context i al
funcionament escolar des d’un punt de vista més general els he inclòs tots junts en un
tema (unitats 25, 26, 31, 40, 41, 49 i 67). I dins d’aquest funcionament he volgut
dedicar un subapartat a algunes pràctiques educatives concretes que Verrié havia
classificat amb documentació específica (unitats 5, 28, 43, 62, 63, 66). Segurament que
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moltes d’elles s’aplicaven a les citades institucions o eren desenvolupades pels
esmentats mestres i pedagogs, però en aquest cas estan tractades com a pràctica en si,
i en aquest fons prenen importància per elles mateixes). Gairebé tota la documentació
que s’engloba dins d’aquest tema és del primer terç del segle XX (etapa que aglutina
molta de la documentació del fons general), per tant els coneixements que ens aporta
són d’una època més o menys limitada. No obstant això, al tractar-se d’una de les
etapes de més riquesa pedagògica de la nostra història, són unitats amb un gran
contingut educatiu.

És a partir de documentació ben diversa que podem fer-nos una idea més
propera i palpable del marc educatiu de diferents moments de la nostra història. En
aquest sentit Verrié recopilà fulletons i llibrets de Congressos d’Ensenyança i Educació,
que comprenen un període temporal de prop de trenta anys (1909-1935), i que ens
permeten aproximar-nos a la realitat educativa de cada moment i als seus canvis. Entre
aquests documents hi trobem fins i tot un opuscle titulat “Congrés d’Educació Social”
editat l’any 1933 per l’Ateneu Enciclopèdic Popular, denominació que ara ens sembla
molt propera però que en el seu moment era realment innovadora.

Altres unitats contenen documents de temes transversals que s’inclouen dins del
funcionament educatiu diari, com són el programa escolar i el material escolar.
Elements a través dels quals podem anar complementant el nostre coneixement del
context i el funcionament escolar. Verrié recull diferents programes escolars solts de
diferents escoles i institucions tant d’aquí com d’altres punts de l’estat espanyol com
d’altres països d’Europa i Amèrica (amb dates 1909-1931): així, trobem material que ens
apropa a la l’ensenyament del primer terç del segle XX de països com França, Itàlia,
Suïssa, Bèlgica o Mèxic. Tot ells són una mostra de l’amplitud d’investigació del polígraf,
i al mateix temps poden ser un material útil per a iniciatives d’educació comparada.
Pel que fa al material escolar, en trobem documents tant des d’un punt de vista
més manual com fulletons que parlen del mobiliari escolar, dels edificis, i del context
més físic on es desenvolupa l’ensenyament. Són testimonis originals del primer terç del
segle XX (1913-1930), etapa de gran avenç pedagògic i moment en què la
conscienciació de que calia una atenció especial en el marc escolar i els espais físics on
es desenvolupava la pràctica educativa ja era molt present.
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A les unitats 40 i 41 Jordi Verrié s’havia dedicat a guardar un seguit de testos i
formularis varis de diferents escoles, sense omplir, però que ens permeten fer-nos una
idea del seguiment que feien de l’alumnat, a tots nivells: pedagògic, psicològic, higiènic,
sanitari, etc. En un dels títols el polígraf emmarcava aquests documents a les escoles
renovadores, i és que són registres utilitzats a les Escoles Municipals de Barcelona, entre
elles les Escoles de Bosc, l’Escola del Mar, l’Escola de Mestres, entre altres; i els seus
continguts també evidencien els seus principis propis de l’Escola Nova. En aquest cas, el
context i el funcionament educatiu d’aquestes institucions i d’aquesta època ens arriba a
través de tots aquests registres. Tots ells són també clars indicadors de que l’educació
s’entenia des d’un punt de vista integral.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és un altre dels mitjans que
ens ofereix Verrié i que treballà a fons, com podem veure en alguns fragments
subratllats o en les seves notes manuscrites, encara guardades enmig d’aquest conjunt
de 74 exemplars datats des del 1836 al 1938. El polígraf es fixava sobretot en els
continguts relacionats amb cultura i educació, com era d’esperar. A la mateixa unitat
també hi ha 11 exemplars del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
dates 1931-1933. Un estudi d’aquests documents permet fer un seguiment de les
accions educatives i culturals des dels òrgans polítics catalans. És per això que he situat
aquesta unitat dins d’aquest tema, perquè penso que, des d’una perspectiva política i
oficial, ens informa del context i el funcionament educatiu, i també cultural, de l’època.

Verrié guardava un lloc en el seu fons per aquelles curiositats del funcionament
escolar diari. Així, la unitat 67 consta de varis documents: quaderns i programes
escolars (alguns de personals i amb l’empremta dels seus petits autors); documentació
diversa sobre el premis i càstigs a l’escola (1837-1950) amb alguns diplomes amb noms
i cognoms, llibres amb dedicatòries i mostres de crèdits (punts); i postals escolars.

Pel que fa a pràctiques escolars concretes, a les quals Verrié hi dedicà
apartats específics, el fons consta de documents diversos. En primer lloc, el mètode
d’“Enseñanza Mútua” tot i ser un dels temes menys tractats pel polígraf, dels que en
tenim menys informació, en conservem documentació del segle XIX, dels anys 1820-
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1821. També és breu la documentació de la unitat 43 sobre periòdics escolars, tot i
això trobem per exemple el primer número del periòdic escolar “Jvnior”, de l’any 1928, i
altres periòdics datats del 1972. Sigui el que sigui el volum de la documentació aportada
per Jordi Verrié és interessant en tant que es tracta de material original.

Centrant-se en pràctiques renovadores, Verrié recollí varis catàlegs i documents
relacionats amb biblioteques de finalitat escolar o infantil (1911-1939). Encapçala
aquest material un cartell per a exposició fet per ell mateix amb el títol: “Renovació
pedagògica: l’interès per les biblioteques per a infants”, que ja ens diu molt dels
principis d’aquesta pràctica. Alguns fulletons de biblioteques escolars, com la de l’Escola
del Mar, ens expliquen el seu funcionament, així com també les fotografies recopilades
per Verrié.
Les biblioteques circulants eren un model d’aquesta pràctica innovadora que es
basava en les potencialitats de l’infant, més que únicament en la instrucció.
Manifestaven també la necessitat d’estimular-lo perquè creixés per pròpia autonomia,
amb l’ajuda de les eines necessàries; i els llibres i les biblioteques escolars eren, i són,
una bona eina per al desenvolupament autònom del nen/a.

En un dels documents

d’aquest fons hi trobem una clara explicació del sentit i la finalitat d’aquesta iniciativa:

“Les Biblioteques Escolars Circulants i l’autoeducació del noi:
Ultra aquests fruits, les Biblioteques Escolars contribuiran en gran manera a despertar
en el noi aquest sentit d’autoeducació que tan útil ha de ser-li a la vida, acostumant-lo a
valdre’s per si mateix. El noi que el reduïssim dintre el cercle dels llibres de text que
té l’Escola i no el deixéssim moure’s en llibertat en el món o en els infinits móns que ell
es pugui anar creant al vol de les obres que ell lliurement escolleixi, li mataríem d’arrel
la facultat de pensar lliurement i per si sol i tota una munió de potències que en aquella
edat duu encara en naixença. La llibertat que interessa més en un noi no és el que el
noi externament i en el moment que li plagui pugui usar d’un material escolar o d’un
altre i pugui entregar-se a una o altra ocupació, sinó aquella llibertat interior d’esperit
que el fa capaç no solament d’adaptar-se a un ambient exterior, sinó i tot d’adaptar
aquest ambient exterior a si mateix. (...) És també amb aquest sentit que hem donat a
les petites Biblioteques Escolars Circulants un aire d’organització semblant a la d’una
Biblioteca més gran amb targes de lector, catàleg, catàleg registre, etc., prenent
guiatge de les Biblioteques Escolars de Milà, per avesar al noi al maneig i a la petició de
llibres pel dia que, fet home ja, acudeixi a les gran Biblioteques de la nostra Ciutat.
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Aquest ha estat l’esperit que ha guiat la Comissió de Cultura al crear les Biblioteques
Escolars Circulants.” (Font: Biblioteques escolars circulants. Ajuntament de Barcelona,
Comissió de Cultura, Barcelona 1921 -document fotocopiat-; unitat 28-Arxiu Verrié).

El moviment de l’Escola Nova, i les pràctiques renovadores van introduir a l’escola
continguts i pràctiques que fins al moment s’havien considerat ben poc. Algunes
d’aquestes ja començaven a aplicar-se amb les primeres institucions innovadores com
el Col·legi Sant Jordi o l’Horaciana de Pau Vila, i van créixer al pas de l’impuls renovador
que arribava des de diferents punts d’Europa. Dins la nova concepció de l’educació des
de totes les seves vessants, amb l’objectiu de vetllar per al desenvolupament integral de
l’infant, les matèries com l’educació artística, la música o el que Verrié anomenava
sensibilització estètica prenien força dins dels programes escolars.

Precisament a la sensibilització estètica dedica algunes unitats (62, 63, 66) on
trobem diferents mostres de com es desenvolupaven aquestes pràctiques. La renovació
de l’expressió plàstica, per exemple, arribava amb el nou segle XX: les primeres
“Converses Pedagògiques” (1903) prenien per tema “El treball manual a l’escola”;
L’Escola de Mestres de Bardina (1906) treballava la vessant artística com a matèria
important dins el seu programa. Les escoles renovadores començaven a aplicar el
dibuix, la pintura, els treballs manuals, la rítmica, la música, etc. amb la finalitat de
potenciar la sensibilitat artística i la intel·ligència dels infants. Era també una manera de
fomentar el seu desenvolupament amb la màxima autonomia i creativitat.
Flos ja havia marcat un precedent a tot aquest moviment. Pel que fa a l’educació
musical, deia que no comprenia una escola sense un piano, sense cançons. Així, el
Col·legi Sant Jordi des de la seva fundació (1898) tingué al seu equip docent un
professor de música i naturalment el seu corresponent piano.
Verrié recollí abundant documentació sobre aquest tema, aquestes unitats estan
plegades de publicacions que ens mostren la teoria i la pràctica de la sensibilització
estètica a l’escola.

6.4.7.- Renovació Pedagògica
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Tot l’Arxiu Verrié en general té un gran component de renovació pedagògica, molta
de la documentació recollida pertany a mestres, institucions o pràctiques que podríem
englobar dins d’aquest moviment, per tant aquest és un aspecte que es planteja de
manera transversal al llarg de la resta de temes. Però tot i això, cal esmentar que dues
unitats en concret (17 i 18) el tracten de manera específica, centrant-se en el moviment
en si i en els orígens d’aquests corrents a Catalunya. Són unitats que tenen
documentació diversa i desigual, i que recullen aquell material d’àmbit més general i
potser difícil de classificar. Contenen alguns fulletons sobre l’Institut J.J. Rousseau,
articles de premsa i mecanuscrits que ens transmeten problemes de la realitat escolar
catalana a finals del segle XIX, així com reflexions al voltant de la situació escolar ja en
el segle XX. Tot plegat era fruit d’una conscienciació de diferents estructures educatives
que volien millorar la precària realitat educativa.
Jordi Verrié ens acosta també a aquesta situació, que es traduïa en les accions
concretes ja esmentades a través dels mestres i pedagogs i les institucions que les van
desenvolupar. La renovació pedagògica és, doncs, un dels temes principals d’aquest
fons documental que inspira gairebé tot el material recollit pel polígraf. I és que una
gran part de la documentació classificada s’emmarca en l’embranzida pedagògica
catalana del primer terç del segle XX, en els seus precedents, i en el que en va quedar
després de la guerra i durant la dictadura franquista.
Verrié, com moltes de les persones que ens dediquem al món educatiu, mostrava
una gran admiració per totes aquestes iniciatives, que van treballar de valent per a
millorar les nostres escoles, i gràcies a les quals la nostra és una història educativa rica i
plegada d’accions interessants. Malauradament, però, la nostra història també parla de
gairebé 40 anys de repressió franquista que van suposar un important retrocés a tot
aquest avenç. I la documentació del polígraf i tot el que coneixem a través de la seva
tasca, ens porten a plantejar-nos quina seria la nostra situació actual si no s’hagués
produït la greu interrupció d’aquest impuls educatiu.

6.4.8.- Varis
En aquest apartat vull englobar totes aquelles unitats que contenen material
educatiu variat (unitats 14, 39, 46, 52, 55, 56, 70, 71, 72, 81) o que no poden ubicar-se
dins d’altres temes. Jordi Verrié havia creat diferents apartats amb material divers, en
algunes d’elles els documents tenen un denominador comú, com poden ser les dates.
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Tot i això es fa complicat identificar si hi ha algun tipus de criteri de classificació ja que
no porten un títol concret, i fins i tot en algun cas s’indica que està pendent de
classificar, però ens serveixen per entendre el dinamisme de la seva tasca,
constantment amb documentació solta pendent d’estudiar. Es tractava, doncs, d’un fons
obert.

6.4.9.- Material de suport a la recerca i a l’elaboració del fons
documental
Com he comentat a l’apartat 6.2., la seva acurada organització es veu a través
de cadascuna de les unitats, sempre anotant-ho tot, amb apunts clarificadors, i amb
mostres vàries del procés de recerca seguit. Però a més, tenim la sort de disposar dins
de l’Arxiu Verrié d’un conjunt de material que utilitzava Jordi Verrié per organitzar-se i
per recollir les dades principals de cadascun dels continguts estudiats, així com també
dades de contacte de persones i entitats que eren d’interès per al constant treball
d’investigació pedagògica.
Així doncs, les darreres unitats de l’arxiu (que van de la núm. 73 a la 80),
compostes principalment de fitxes manuscrites elaborades pel mateix Verrié i targes de
contacte, són un testimoni de la metodologia de recerca. I al mateix temps, són també
una nova aportació a la nostra història educativa, a mode de síntesi i a partir de la
catalogació de continguts concrets, com ho és tot aquest fons documental de gran
interès pedagògic.
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7- CONCLUSIONS
A l’hora de concloure aquest treball vull centrar-me en primer lloc i de manera
més concreta en l’Arxiu Verrié, que en va ser el punt de partida, en segon terme una
breu referència al llegat, i finalment vull aturar-me en la figura de Jordi Verrié des d’una
perspectiva més general, valorant la seva tasca d’aportació a l’educació catalana. Cal dir
que al llarg de tot el treball segurament podem extreure moltes idees a mode de
conclusió, i per això potser en alguns aspectes em repetiré.

Pel que fa a l’Arxiu Verrié, penso que és de justícia començar aquest apartat de
conclusions fent un reconeixement al seu valor. Crec que al llarg del treball ja s’ha anat
evidenciant el seu interès pedagògic, però no està de més recordar que es tracta d’un
conjunt de documentació d’una gran riquesa i que ens apropa d’una manera molt
palpable a la història de l’educació catalana. El fet que aquest fons fos elaborat
acuradament al llarg de molts anys d’investigació pedagògica, i la quantitat important de
documents originals que hi trobem (sobretot del primer terç del segle XX), li donen un
pes rellevant. La Universitat de Girona disposa, així, d’un material de gran interès
pedagògic i que cal aprofitar.

Penso que la donació del fons per part de Jordi Verrié es mereix un reconeixement
per diferents aspectes. Es tracta en primer lloc d’una mostra de la seva generositat i el
seu interès per col·laborar en la recuperació de la memòria històrica col·lectiva, és així
una clara aportació a la nostra pedagogia. El desig de donar-lo a la Universitat de
Girona, a banda de tenir el seu sentit per la relació del polígraf amb els professors
d’aquesta universitat David Pujol i Salomó Marquès, penso que respon a aquesta
concepció de la investigació com a procés dinàmic i participatiu, i en el qual tots podem
contribuir. I és que, al capdavall, la història és col·lectiva.
La donació era també una manera de facilitar l’accés de tothom qui ho volgués al
fons documental creat al llarg de la seva vida. En totes les seves donacions o
adquisicions penso que es transmet aquesta intencionalitat: posava el seu treball d’anys
de recerca i estudi en mans de diverses institucions públiques en benefici de la cultura i
l’educació catalanes.
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També cal valorar el donatiu com a material de suport als estudis universitaris de
l’àmbit educatiu, i sobretot a les assignatures relacionades amb la història de l’educació.
Penso que aquests documents poden ser un bon complement per als continguts teòrics
d’aquestes matèries, i al mateix temps permetre que els estudiants puguin palpar i
treballar documentació original específica dels diferents temes tractats. En molts casos
trobem fotografies, imatges o documents textuals de gran riquesa, que segurament són
molt més visuals i ens ensenyen d’una manera molt més directa que el que poden
ensenyar-nos extenses explicacions. A més, conserven la seva empremta històrica, fet
que els dóna un encant especial.
Per tot això, crec que cal contemplar aquest material, i començar a utilitzar-lo des
dels mateixos estudis. Un dels objectius de Verrié i de la seva recerca era obrir camins,
iniciar investigacions amb la intencionalitat de que altres interessats en la pedagogia hi
aprofundissin. Crec que a nivell universitari es poden potenciar aquestes iniciatives.

Però l’Arxiu Verrié, no ha de servir únicament als estudiants o a la gent de l’àmbit
universitari sinó que la quantitat de material de què disposa pot ser útil a tot aquell qui
estigui interessat en la història cultural i educativa de Catalunya. Espero que els seus
destinataris i les persones que el consultin siguin moltes i de procedències molt
diverses. Em consta que des de la seva catalogació algunes persones externes a la
universitat han consultat l’inventari a través d’internet i han accedit a l’Arxiu Verrié per
demanar-ne documentació concreta, però tot i això penso que Jordi Verrié i el seu fons
són encara molt desconeguts, tan de bo aquest treball faci un pas més per donar-los a
conèixer. I anant més enllà sigui una manera de fer-ne un merescut reconeixement.

Centrant-me en els continguts de l’Arxiu Verrié crec que cal fer referència a
aquells temes que representen una aportació més important i innovadora per a la nostra
història, tot i que d’alguna manera ja n’he anat parlant al llarg de la valoració del fons.
Per la meva manca de perspectiva històrica i de coneixements de cada tema he tingut
algunes dificultats per saber de quina manera el que recopilà Jordi Verrié era innovador
o representava un pas important en la nostra història educativa, m’hi ha ajudat l’anàlisi
del fons documental, els escrits de Verrié, els articles sobre ell, i les aportacions del meu
tutor. Però tot i això potser algunes de les meves reflexions no seran del tot completes.
L’ordre que seguiré és aleatori, no estableix el grau d’importància dels temes esmentats.
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Cal destacar de manera especial el conjunt relacionat amb l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana, de la qual hi ha algun estudi, com una tesi feta des de l’òptica
sòcio-política, però que no ha estat estudiada en el seu conjunt i a través de totes les
seves accions. David Pujol també ha fet alguna aportació sobre el tema, comptant
precisament amb l’ajuda del polígraf.
L’Arxiu Verrié consta de diverses unitats relacionades amb el tema que contenen
molt de material original. Recordem també les troballes del polígraf sobre diferents
etapes de l’entitat gràcies a les aportacions del Sr. Galera i d’alguns documents de Josep
Parunella i Eulàlia. I tot i que molts dels documents són solts, ens permeten aproximarnos a la seva activitat. Tot plegat ens porta a valorar el recull fet per Jordi Verrié
d’aquest tema. Aquest és, també, un possible tema amb el qual es podria aprofundir, i
que podria ser punt de partida per a noves investigacions.

Pel que fa a llibres escolars, cal fer referència als estudis de Verrié de les diferents
edicions de llibres dels s.XVIII i XIX, així com la seva investigació sobre la continuïtat de
la llengua catalana al llarg d’aquests segles, reproduïda principalment a la seva obra

Continuïtat pedagògica... . Cal esmentar en aquest apartat la troballa del 2on volum de
les Instruccions, així com a les relacions que feia de diferents edicions d’una mateixa
obra, esmentant especialment el que popularment es coneixia com el “Pelegrí”, el
“Franselm” i les “Instruccions”, que potser són les que tractà de manera més completa.
Són obres de les quals Jordi Verrié ens aportà estudis molt complets i també
innovadors.

En relació als mestres i pedagogs i a les institucions educatives, m’imagino que
molts, almenys els més coneguts, han estat estudiats i se n’ha escrit molt més del que
ho fa Verrié. En aquest sentit era molt més sintetitzador, lògicament, ja que preparava
material per a exposicions i tampoc podia aprofundir molt, havia de ser un material
accessible, clar i que resumís amb poques paraules la tasca d’aquell personatge o
institució. Però el que és inèdit o destacat, més que la nova informació que ens pugui
aportar sobre la biografia o la història de cadascun d’ells, és el fet que conservi
documents originals i inèdits com correspondència, o altres documents personals (per
exemple dels “Bardininans”, de Josep Parunella, o les cartes de Pau Vila als seus
deixebles), i en el cas de les institucions també correspondència, actes, memòries
inèdites, etc.
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Pel que fa a publicacions, articles de premsa o altres documents editats segurament
ja han estat tractats i són més coneguts, però també cal destacar la tasca de Verrié en
recopilar-los i en posar-los al nostre abast perquè puguem accedir-hi fàcilment. Gràcies
al seu fons tenim el privilegi de poder-ne veure el fulletó original, juntament amb altres
documents també originals.
De totes maneres, caldria veure quins d’aquests personatges i institucions han estat
realment estudiats, i de quina manera, ja que segurament també en aquests casos la
documentació de Jordi Verrié ens pot donar idees per a noves recerques que
complementin la nostra història educativa.

Com a document original i inèdit cal esmentar el document titulat “De Bogotà a
Barcelona” de Pau Vila (al qual he fet referència en varis punts d’aquest treball) que el
polígraf trobà casualment en una fira de llibres vells. No tinc constància de que hagi
estat estudiat ni se n’hagi publicat res al respecte, a banda de les informacions que en
podia donar el mateix Jordi Verrié. Per això representa també una aportació interessant,
que caldria estudiar. És només un exemple del conjunt de documents solts que trobem
en aquest fons i que poden ser el punt de partida per a futures recerques.
El polígraf també aprofundí en la recerca sobre el mestre Flos i Calcat, del qual
també en va donar a conèixer noves dades. Aquestes van ser de gran ajuda per al nét
del fundador de la primera escola catalana, Jordi Flos Margalef, que en va fer un estudi.
Era, doncs, una altra aportació a la nostra història educativa i un altre exemple de la
seva tasca de col·laboració en altres investigacions.

Així doncs, la seva documentació en general és interessant i innovadora pel fet de
ser original i perquè és testimoni de diferents etapes de història catalana. Esmentar que
hi ha un volum important de documents del primer terç del segle XX i de l’impuls
pedagògic català, que ens permeten conèixer i aprofundir molt en aquesta etapa, i hem
d’agrair, per exemple, el fet que puguem consultar un gran nombre de DOCG originals,
entre altres documents que gràcies a Verrié tenim a l’abast.
En definitiva, tot plegat ens evidencia que es tracta d’un fons molt interessant, en
alguns temes molt poc estudiada i que ens permet fer estudis temàtics tant des del
camp de la història de l’educació catalana com des de la filologia.

Pel que fa al llegat, des d’una perspectiva més àmplia, penso que cal lamentar el
fet que estigui repartit en diferents arxius i biblioteques, perquè ens pot donar una visió
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fraccionada de l’aportació feta per Jordi Verrié. Però al mateix temps, considero que és
interessant que s’hagi distribuït la documentació segons la temàtica de cada part,
donant-li una finalitat concreta. D’aquesta manera també han sigut varies les
institucions que se n’han beneficiat i que han enriquit les seves biblioteques i arxius
gràcies a l’aportació del polígraf.
De la mateixa manera que en vida Jordi Verrié obria les portes de casa seva, ell
mateix va voler que després de la seva mort els arxius i biblioteques on es diposità
alguna part del seu llegat continuessin aquesta tasca.

Cal esmentar el benefici de les beques a estudiants per a finalitats diverses, en el
meu cas per a fer la catalogació de l’Arxiu Verrié, que des de l’any 2001 al 2003 estigué
al magatzem de la Biblioteca de la Universitat de Girona pendent de fer-ne la descripció.
És important que les biblioteques i arxius puguin disposar de recursos per a inventariar
la documentació que guarden, ja que sense la catalogació es fa difícil l’accés al fons i
per tant perd molt del seu sentit. En el cas del llegat de Verrié, afortunadament, la gran
part de la documentació està catalogada on en procés. Falta l’inventari de l’Arxiu
Municipal de Santa Cristina d’Aro, per manca de recursos, i la catalogació de les
fotografies de l’Arxiu de Sant Feliu de Guíxols, pel que cal una dedicació especial per la
nombrosa quantitat de fotografies i un extens coneixement de la biografia de Jordi
Verrié per poder-les contextualitzar. Però en ambdós casos em consta que hi ha la
intenció de fer-ne els inventaris.
També està pendent l’esmentat homenatge, a nivell comarcal, a Jordi Verrié en
agraïment als seus donatius als Arxius Municipals de Sant Feliu i Santa Cristina. Penso
que és interessant fer aquest acte de reconeixement a la seva tasca i a la seva
aportació, i tan de bo aquest treball els hagi estat útil d’alguna manera per a tirar-lo
endavant. O els serveixi simplement per a poder contextualitzar els donatius que
conserven i aproximar-se a la figura de Jordi Verrié.

Al començar aquest estudi, Jordi Verrié i Faget se’m presentava com una persona
desconeguda, però en aquest procés de recerca he tingut el plaer de poder-lo conèixer
a través de la seva tasca. Vull acabar fent una referència especial a la seva figura que a
nivell personal m’ha aportat molts coneixements de la nostra història educativa.
Com deien les autores de l’obra La resistència escolar catalana..., el treball de Jordi
Verrié ha estat poc reconegut, i n’opino el mateix. Penso que al llarg d’aquest estudi
hem pogut adonar-nos de la importància de la seva tasca i del fet que realment
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representa una aportació a la nostra pedagogia. De la mateixa manera que ell recordava
aquells mestres que en l’anonimat o sense sortir a les enciclopèdies tenien un lloc
destacat en la història de la nostra pedagogia, recordo el cas del mestre Odón Fonoll,
penso que Jordi Verrié també es mereix un recordatori des de l’àmbit educatiu, per la
seva gran col·laboració. I que la història faci justícia per a aquest gran amant de la
cultura i l’educació catalanes que, amb la seva tasca de defensa constant de l’escola
catalana, es va convertir també d’alguna manera en un “Pere Mata”, impulsor de les
escoles primàries gratuïtes de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1841,

i al qual feia

referència el mateix Verrié a la seva obra Continuïtat pedagògica... :

“Mes la història fa justícia i mentre desemmascara la deshonestedat dels qui per tal
d’aconseguir el poder fan tots els papers de l’auca, honora en canvi tots els Peres Mates
que saben defensar les escoles així que poden i aguantar en el seu lloc, amb bombes o
sense, per a poder tornar a defensar-les de nou en la primera ocasió” (Verrié, 1981:68).

Començant a investigar sobre Jordi Verrié, quan sabia ben poc de la seva figura,
vaig trobar un article de Ramon Sargatal25 que havia escrit al diari El Punt l’estiu abans
de la seva mort, quan el seu estat de salut ja era bastant precari. Aquest text, resumia
amb una gran proximitat la tasca de Verrié, i em feia adonar per primera vegada que
em trobava davant d’un personatge molt interessant. Ara que el rellegeixo, penso que
en aquest procés he anat donant forma a les paraules de Sargatal, i després de tot
prenen un sentit únic; i és que no hi ha millor manera de definir-lo, i per això cito
l’article complet:

“ ‘Com un cavall fort que ha vençut a Olímpia sovint al tram darrer de la pista, així
descansa ara afeixugat pels anys’. El Ciceró se serveix d’aquest exemple d’Enni per
definir una vellesa serena i digna, una senectut entesa com el colofó d’una vida plena
d’activitat. Paradigma d’aquest ideal ciceronià de la vellesa, descansa avui a la seva casa
de Santa Cristina d’Aro el Sr. Jordi Verrié, afeixugat pels anys i atès per la seva
infatigable esposa. La seva biografia és plena de curses vitals guanyades, però són les
vitrines dels amics i de moltes institucions del país les que en guarden els trofeus. Tan
alta és l’amistat i la generositat que professa. Sense ser mestre ha sabut interessar
milers de xicots pel país i per la seva cultura. Sense ser polític professional, més d’un
25

SARGATAL, R. (20-07-2000): “Coronació a Santa Cristina” a El Punt, Girona; p.23.
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dels que sí que ho són voldria tenir el seu historial de resistència antifranquista.
Sense ser museògraf, ha ideat i muntat exposicions magnífiques en temps durs per a la
nostra cultura. Sense ser arxiver, és gràcies a ell que la Biblioteca de Catalunya
disposa avui d’un fons importantíssim de llibres escolars catalans de totes les èpoques. I
tantes altres curses guanyades...! Per tot plegat li escau, encara, aquell altre pensament
del clàssic: “la corona de la vellesa és l’autoritat”. Els cristinencs farien bé de coronar el
seu cavall cansat per a exemple moral dels poltres que correran aviat a Olímpia.”
(Sargatal, 2000:23)

Aquest era, doncs, Jordi Verrié. Personatge polifacètic, culte, observador i
d’esperit aventurer, lletraferit, apassionat del col·leccionisme i incansable investigador,
fotògraf per afició i per professió, catalanista compromès, excursionista, amic dels seus
amics, amant de la cultura i l’educació catalanes, enamorat de la seva pàtria... i tantes
d’altres coses que en podríem dir. I aquest estudi vol ser un modest reconeixement a la
seva tasca en agraïment de la seva aportació a la història de l’educació catalana.
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8- EL PAPER DEL PEDAGOG/A
La investigació històrico-educativa ens permet conèixer el nostre passat històric,
ens ajuda a entendre la nostra situació actual i a orientar el nostre futur. Penso que tota
pràctica educativa ha d’emmarcar-se dins uns principis teòrics, però també en un
context històric concret. Per això és important recuperar la memòria històrica, així com
identificar els models educatius que ens han precedit, i d’aquesta manera aprendre
també dels errors o recuperar pràctiques perdudes. Tot plegat ens dóna una perspectiva
educativa històrica fonamental per al nostre coneixement teòric.
En aquest sentit penso que el pedagog/a hi té un paper important per la seva
base pedagògica teòrica, que li permet tenir una visió més àmplia de tots els processos
educatius. La tasca del pedagog/a se centraria en la recerca històrica, en tots els
processos d’anàlisi de dades, de documentació, i en l’elaboració de conclusions. També
pot participar en la creació de noves vies de recerca i estudi. A efectes pràctics la
formació dels pedagogs/es permet donar un fonament d’història de l’educació a aquesta
investigació, i contextualitzar-la des d’una perspectiva pedagògica.

Potser pel fet d’estar treballant a fons en un treball de recerca pedagògica,
sovint he pensat que socialment caldria un major coneixement de la nostra història, i
que potser ens ajudaria a entendre molts processos de la situació educativa actual. Crec
que a partir del coneixement popular de la nostra història educativa, plena de dificultats
però a les que en molts moments s’ha sabut fer front, adquiriríem una major
responsabilitat davant els problemes de l’escola actual i una major consciència de que la
societat hi tenim molt a dir, podem prendre-hi un paper actiu.
En aquest sentit penso que la tasca dels pedagogs/es és essencial per aquesta
acció de donar a conèixer, des d’una vessant educativa, i fent una tasca de difusió
popular. De la mateixa manera que Verrié es dedicava al muntatge d’exposicions per a
mostrar una personalitat o una institució concreta, els pedagogs i pedagogues podem
buscar estratègies i recursos a través dels quals transmetre aquests coneixements i
afavorir la consciència popular.
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La nostra tasca penso que també ha d’estar dirigida a altres professionals del
sector educatiu amb l’objectiu de proporcionar-los coneixements que els permetin crearse una base teòrica fonamentada.
La recerca pedagògica també convida a la reflexió, a l’anàlisi de les pròpies
pràctiques, dels propis principis, etc. tot plegat pot ser una ajuda a la millora de la tasca
educativa i per tant cal valorar-la. Una reflexió constant és fonamental per a l’autocrítica
i en aquest sentit la història de l’educació i la recerca ens hi poden ajudar. Els
pedagogs/es, i de fet tots els professionals del món de l’educació, hauríem de posar en
pràctica aquesta anàlisi, així com incentivar a la resta d’educadors/es i mestres a
establir processos d’autocrítica i millora de la pràctica educativa.

Ja centrant-me en els continguts de la llicenciatura, i a les matèries que m’han
estat profitoses per a aquest treball, he d’esmentar evidentment l’assignatura d’Història

de l’educació. És la matèria que em va despertar el meu interès per aquest camp, que
m’ha donat a conèixer la nostra història educativa i que m’ha portat a estimar-la. I
segurament també la primera responsable de fer-me disfrutar molt amb l’elaboració
d’aquest estudi.
Va ser a partir d’aquesta assignatura que va néixer la catalogació del fons, i
també la decisió d’aquest treball. M’ha estat útil pels coneixements que em va
proporcionar i per la perspectiva històrica que ens oferia. A l’hora de fer l’estudi he
pogut anar situant els temes i la documentació del fons Verrié en el seu lloc de la
història gràcies al que vaig aprendre dins d’aquesta matèria, sense la qual m’hauria
estat impossible. Així, el repàs històric que he aportat en aquest estudi és en part
gràcies al mateix fons de Jordi Verrié (que he recolzat consultant alguns llibres i reculls
històrics) però sobretot i com a base gràcies a l’esmentada assignatura. Que és la que
té una relació mes directa amb l’àmbit estudiat.

Aquest és un treball de final de llicenciatura i penso que d’alguna manera ha de
portar implícits tots els coneixements adquirits al llarg dels meus estudis. Tant a nivell
de continguts, com

sobretot de metodologia, per això se’m fa difícil citar altres

assignatures concretes que hagin pogut influir-me en aquest procés d’elaboració.
Dit això, però, vull esmentar aquelles assignatures que m’han ajudat a crear la
meva pròpia concepció de la tasca educativa i dels seus principis pedagògics, amb els
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quals he pogut anar comparant les pràctiques conegudes a través de l’Arxiu Verrié. Són
les assignatures de Disseny, desenvolupament i innovació del currículum i Educació

Comparada que penso que m’han aportat una visió molt més àmplia i completa del marc
educatiu: des de les diferents perspectives educatives que l’orienten, a les seves
estructures internes, com la creació del currículum, les metodologies o les seves
pràctiques transmeses en el currículum ocult. Són assignatures que també vull destacar
destacar per la rigorositat i l’exigència requerida, que en tot moment em van portar a
implicar-m’hi a fons.
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El febrer de 2001 moria a Santa Cristina d’Aro Jordi Verrié i Faget, personatge
polifacètic que al llarg de la seva vida s’havia dedicat a diferents tasques sempre en
defensa i reconeixement de la cultura i la pedagogia catalanes. Investigador incansable,
ens deixava un important llegat fruit de la seva passió pels llibres i del seu interès per la
nostra història educativa, una part del qual era donat a la Universitat de Girona. Aquest
fons documental és el punt de partida d’aquest estudi, que vol aprofundir en la figura de
Verrié, contextualitzar el seu fons i valorar què significa per la nostra pedagogia. Aquest
és un reconeixement a Jordi Verrié i a la seva tasca, que representa una important
aportació a la història de l’educació catalana.

Jordi Verrié
Història de l’educació catalana
Investigació Pedagògica
Escola Catalana
Renovació Pedagògica

Jordi Verrié Faget passed away in January 2001 in Santa Cristina d’Aro. He was a
versatile person who devoted his life to protect and recognise the value of Catalan
culture and education. This untiring researcher has left us an amazing legacy as a result
of his passion for books and his interest in the history of Catalan education. A selection
of his writings was donated to the University of Girona and this is the starting point of
the following study, which aims to expand our knowledge about Verrié’s life and
personality, to contextualise his legacy and to analyse its repercussions on Catalan
education. This study wants to pay homage to Jordie Verrié and to his great
contribution to the history of Catalan education.

Jordi Verrié
History of Catalan education
Pedagogical research
Catalan school
Pedagogic renovation
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