
 
L’exposició que podeu resseguir ofereix una visió cronològica i temàtica sobre aspectes 
destacats de la vida del centre. Em sembla que hi podreu constatar dos fets molt 
evidents. Per una banda, que –durant molt de temps– els estudis de mestre, a Girona, 
van estar mancats d’una seu o edifici permanent i estable, i de l’altra, la llarga successió 
de canvis i modificacions en els plans d’estudis. Dues característiques que rimen amb 
inestabilitat, dubtes, confusió. Si les parets no eren prou càlides, el personal que s’hi va 
moure hagué de suplir les mancances, amb la força de la vocació. 
 
Aquella fórmula tan repetida pels militars –“Supla usted con su celo” la manca del que 
sigui- els mestres l’han hagut de dur a la pràctica milers de vegades.  
 
Al llarg del temps, els estudis de mestre van tenir com a local uns edificis, improvisats i 
sense gaires condicions, a la Girona vella: als carrers de la Barca, Bellmirall, la plaça 
dels Lledoners, la travessia de la Creu, i també al carrer de la Força, perquè van ser un 
apèndix de l’Institut. 
 
Es pot dir que fins al curs 1964-65 no es va disposar d’un centre pensat i planificat 
expressament per a la funció específica que correspon a una carrera de caràcter 
professional. És a dir, fins que entrà en funcionament l’edifici situat entre els carrers 
d’Emili Grahit i de la Creu.  
 
Pel que fa als plans d’estudi, n’hi ha hagut tants que ens hem limitat a presentar-ne els 
més notoris. Les alteracions repetides van respondre, a voltes, a canvis de la societat, 
però en d’altres ocasions foren producte de les variacions de la política educativa, 
programada pels diversos governs que s’han succeït a Madrid i que reflecteixen criteris 
oposats o diferenciats a l’hora d’entendre l’educació en general, i la funció del mestre i 
de l’escola en particular. 
 
La Normal de Girona va néixer, de fet, el 1844, però durant el segle XIX la carrera de 
mestre va transcórrer per una dilatada etapa d’incerteses, d’avenços i retrocessos, ja que 
les Normals van tenir uns anys de vida pròpia i en d’altres van ser integrades als 
Instituts de segon ensenyament. 
 
Això darrer va passar encara al començament del segle XX, el 1901. No va ser, doncs, 
fins al 1914, en què es crearen les Escoles Normals de Girona, una de masculina i una 
altra de femenina, quan es consolidà definitivament l’existència de la institució per 
formar mestres i mestresses que avui justifica la mostra que inaugurem. 
 
A partir de 1914, la Normal de Girona va gaudir fins a la Guerra Civil d’un prestigi 
professional prou notable, i va comptar amb professors implicats plenament en el 
moviment de renovació pedagògica que va conèixer l’escola catalana. Noms com els de 
Cassià Costal, Miquel Santaló i mossèn Jordà foren significatius. La proclamació de la 
República, d’altra banda, ajudà a la dignificació del mestre i de l’escola pública, i també 
a la modernització de l’ensenyament en tots els graus. El pla professional de magisteri 
restà, durant molts anys, com la fita més alta en els estudis de la nostra especialitat. 
 
Durant el franquisme, la Normal va reflectir –com la societat– el tall derivat del règim 
triomfà en la Guerra Civil, el retrocés i la pobresa que afectà totes les institucions 
culturals de casa nostra. La reconsideració posterior, a mitjan dels anys 60, va 



representar una nova etapa, que no podem deslligar del context de creixement econòmic 
de les economies capitalistes, la qual cosa comportà una millora de les condicions 
educatives generals. Així va néixer el pla de 1967, que va durar poc temps, perquè, en el 
curs 1971-72, la Normal de Girona, integrada a la UAB, va començar l’etapa 
universitària. 
 
Sense res que fos espectacular, sense que hi hagués cap perill per a l’ordre establert, la 
Normal de final dels anys seixanta i començament dels setanta era diferent de la dels 
anys anteriors. L’alumnat ja no hi arribava amb 4 cursos de batxillerat i 14 anys d’edat. 
Tenien més edat i podien ser més exigents. Com la societat que l’envoltava, el centre es 
debatia entre l’acabament de la dictadura i el nou temps que s’endevinava al final del 
túnel del franquisme. 
 
La integració de la Normal a la UAB va significar el canvi de nomenclatura. Va sorgir 
un nom més pompós: Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB. El 
centre, però, va mantenir el caràcter específic, la seva dimensió professional. Per a 
algunes opinions això, però, no serví per superar la imatge de centre educatiu marginal 
en el conjunt d’estudis universitaris gironins. Recordo, en aquest sentit, l’apreciació poc 
justa d’un professor de la facultat de Lletres que quan havia de desplaçar-s’hi deia que 
havia d’anar a Sibèria. 
 
Amb la creació de la UdG l’any 1992, va sorgir la facultat de Ciències de l’Educació, en 
la qual –sense debat previ– restaren integrats els estudis de mestre al costat d’altres 
(pedagogia, psicologia, educació social…). Es pot dir que amb aquest acte, la Normal o 
allò que en quedava, va passar a millor vida. 
 
El fet d’inserir-se en una organisme més ampli té avantatges, aspectes positius i 
inconvenients. Joan Puigbert, que s’estimava els estudiants de mestre i els mestres, va 
assenyalar allò que considerava negatiu de la nova situació: “es dilueix el seu caràcter 
específic, la seva dimensió professional indefugible. Aquests estudis sembla que estan 
destinats a restar immersos en la indefinició d’unes ciències de l’educació genèriques, i 
amb un perfil acadèmic psicopedagògic restrictiu”. I Fèlix Casellas, que va ser director 
de la Normal, es preguntava: “A la Normal, hem de dedicar-li un exultant Te Deum o un 
sentit Requiem?“. 
 
El debat per respondre aquesta qüestió seria molt llarg i no tothom estaria en condicions 
de pronunciar-se amb precisió i fonaments, si no s’ha viscut internament la situació 
d’abans i la d’ara.  
 
Sí que voldria remarcar una cosa. I és que, si el 1914 es van consolidar el estudis de 
mestre, en la nova situació aquests estudis no conformen ja una diplomatura de tres 
anys, sinó un grau, com la majoria de les altres carreres universitàries, i això representa 
un reconeixement que no s’havia aconseguit mai. 
 
Amb els materials exposats contribuïm a mantenir el record de moltes generacions i 
promocions de professors i d’estudiants que donaren vida a la casa matriu de la 
formació de mestres. Una casa que té la prolongació més enllà dels anys que duren els 
estudis, en la tasca diària que els mestres duen a terme en les escoles de poble i de 
ciutat. Perquè el mestre era i és portador d’allò que li han ensenyat i de la capacitat que 



té per assimilar de les experiències de cada dia. Per això l’exposició dóna veu als 
mestres. 
 
En l’exposició hi ha gràfics i fonts diverses. Fotografies, portades de llibres que parlen 
de formació permanent i de la tasca que l’escola realitza a favor de la llengua i la cultura 
del país, documents personals, pàgines de publicacions oficials, quaderns escolars, etc. 
 
Per a la història de la Normal, i per a la de qualsevol moment històric, penso que hem 
de valorar una altra font, no sempre prou contemplada, que és la correspondència 
personal. Jaume Vicens Vives deia que “l’estil epistolar es presta al to menor i a la 
intimitat“, i  Jean Cocteau ordenava: “Conserveu les cartes; deixeu que treballin en 
l’ombra“. L’exemple que reporto és un testimoniatge ben explícit de com eren o 
percebien les classes i les activitats de la Normal uns alumnes del 1968, i de l’interès 
per canviar rutines i proposar alternatives a les formes didàctiques d’uns professors 
acostumats a fer la seva. 
     


