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Diari de Jaume Anglada 
Curs 1933-34 
Escola de Casserres 
 
 
Dissabte 16 -IX- 33 
Matí: Només cinc nanos;  estaven convençuts de començar dilluns 18, per això 
no venen. Aquests cinc nanos són: Josep Guix, Joan Casals, Bartomeu Cirera, 
Angel Serra i Lluis Sant. Aquests tres darrers són els tres més difícils de la 
meva escola. Cosa rara! Qui sap si ja a hores d’ara són els que més l’estimen! 
M’expliquen coses i mes coses i em fan prometences. Endeguem una mica la 
classe. Hi trobem pardals morts i molts grills vius. Foragitem aquests.  En Serra 
els mata i els enterra. Com serà aquest noi?… Estrenem un timbre que els fa 
força gràcia. Tots han crescut i fins les flors que les han cuidat. Hi ha uns gira-
sols formidables. Estic content i animat. La cosa fuig… 
Tarda: He contat fins a quinze nanos. He sabut que a molts d’altres els hi anava 
gran el començar en dissabte i no vindran fins el dilluns. Potser he tingut massa 
puntualitat pero he complert en el deure. Hem fet neteja general. La cosa ja està 
a punt de solfa. He trobat a la minyonada tan voluntariosa com sempre. M’he 
passat el temps ensenyant-los a netejar coses netejant-les. Ensenyar a fer és 
una de les parts cabdals de l’ensenyament i d’aquesta escola. Vull que sigui 
l’escola més pulida del món. Per què ho veig tot de color de rosa? No hi ha per 
on passar: l’escola ha d’ensenyar a fer, ensenyar a pensar i ensenyar a ésser 
bons. Amb aquest triplet formidable per fita vull triomfar. Com? Amb  optimisme!  
?????? 
 
Dilluns  18- IX- 33 
Matí. M’esperen 38 nanos, faig set minuts tard. És precís arranjar això del fer 
tard. No pot pas ésser. Ens passem la major part del temps parlant de la seva 
no vinguda el dissabte. De la seva poca delicadesa en no saludar-me a temps. 
Tots em prometen amb els ulls que no hi tornaran. Els perdono  “plus vite” i 
parlem d’una disciplina que té per factors el compliment estricte del deure 
escolar i no escolar: nois polits, nois treballadors, nois bons, -malgrat el timbre 
nou parlen i riuen que dona gust. La vagancia de dos mesos d’estiu en té la 
culpa. Fem lectura i els prometo a tots un llibre nou. S’emporten la bateta per 
rentar-la i allargar-la. Tots han crescut. 
Tarda: Sempre m’he distingit per puntualitat a la tarda. Els nanos ja ho saben i 
no triguen a  arrelar. Prova palesa és que a un quart de tres avui ja podia tancar 
les portes. Ara que les portes d’aquesta escola romanen sempre obertes de bat 
a bat. No tenim aigua pequè el motor-bomba funciona deficientment. És culpa 
de trobar-se massa ressec?  -segurament- . A l’esbarjo els nens juguen a bales. 
És la temporada. En això,  com en tantes altres coses, són rellotges de precisió 
matemàtica. Em fan presentalla aquesta tarda dels treballs fets durant les 
vacances. Que bé poden coneixer-se els vagos!... Molts treballs lliures en 
general i de poc valor però d’un interès pedagogic lluminós. He recollit de 4 
atlots la redacció de l’excursió a Barcelona: moltes dades lligades amb coses 
sobreres. Bé.  
 
Dimarts  19-IX-33 



2 
 

Matí: He de repetir el mateix: he fet tard. M’he adormit com un soc fins a ¾ de 
nou i la classe comença a 2/4. Han assistit 38 minyons. Els he enganyat dient-
los-hi que tenia mal de ventrall: hi ha mentides necessàries. Hem fet aritmètica, 
càlcul mental i unes quantes proves escrites. No hem pas sortit a jugar. Hem 
llegit amb els més grandets. Ens hem encarat amb el rellotge de l’escola per 
encertar l’hora exacta. Quasi tots són amics del rellotge, això vol dir que el 
coneixen. He donat quatre tovalloles a rentar a quatre nens. Un nin de quatre 
anys, Josep Camps, m’ha dit que creia a la seva mare perquè “menjava sopes 
sense enfadar-se”, paraules textuals. 
Tarda: 37 al·lots que diuen els mallorquins. Alguns han retornat la bateta neta i 
allargada. Els meus manaments fàcilment es cumplimenten. Fem cal·ligrafia. No 
seguim cap horari ni cap programa fins a començament d’octubre, època que ja 
venen tots fins els de pagès. La feina d’aquest mes consistirà doncs en preparar 
l’altra com a entrenament. No saben callar. Els costa callar. El joc els té 
atabalats. Esperen l’esbarjo amb fretura. Fem pràctiques complementàries de 
les teories del matí respecte al rellotge. Els poso treball per a casa. Vull posar-
los a to sense que se’n donguin compte. Cantem molt desafinats. No saben 
cantar a mitja veu. Fa quelcom de vent. 
 
Dimecres  20-IX-33 
Matí: Avui m’he portat com tot un home. He arribat a les 8 ¼. La quitxalla és 
matinera. No haviem quedat que jo era un xicot més? Doncs, au! Avui m’he 
llevat com ells! Segueix la tasca preparatòria en totes direccions. A ¾ de nou, 
hora màxima d’arribar a l’escola sols hi faltaven 2 nanos. Hem seguit amb 
l’aritmètica. Els hi falta molt d’entrenament. He mirat la netedat personal. 
Exceptuant-ne dos, tots bé. S’han rentat perquè ara ja funciona el motor-bomba 
i tenim aigua. Han portat dues tovalloles netes. Tot va arranjant-se. Encara 
xerren que dona gust a ells, no pas a mi. Fem lectura comentada i explicada. 
Exigeixo per sortir la presentació del treball de casa. Sols tres no l’han fet i 
s’han quedat a fer-lo. 
Tarda: 39 nanos. Això creix. S’ha presentat en Sant amb el mot fotxa, en la 
següent frase textual  “En Serra m’ha fotxut un cop de puny”. Hem insistit en 
que no pot mancar-se a classe i en cas de vera necessitat donar avís. A l’hora 
de l’esbarjo els més parlaires s’han quedat  a classe. El que juga o parla a dins 
no té cap necessitat d’anar a fora –els dic- . Estan moguts. L’atmosfera en té 
bona part de culpa. Plou i després xàfec d’aigua i vent. Fem un dictat força 
interessant del qual tots en són autors. Llexeigen  la cançoneta de Shuber  
“Rosa de bardissa” amb lletra de Goethe, traducció d’en Maragall. N’he fet 
quedar a dos que sortien disparats corrent. 
 
Dijous 21-IX-33 
Matí : A un quart de nou era a l’escola. Em vaig posant a to. Ja ho crec que 
sabré persistir!.. He començat avui a primera hora les lliçons ocasionals i 
pràctiques amb un deix ben remarcat de formació cívica i moral. Hem parlat 
dels mentiders i de les classes de mentiders i mentides. He contat exemples 
que ells han tocat. M’ha semblat que ens enteniem a bastament. Hem fet 
aritmètica, problemes que tots han de resoldre fins els més xics que no saben 
fer-los però ja saben pensar-los. Hem resolt una colla de dubtes sobre mots 
difícils. Hem fet un exercici i un concurs ràpid i fàcil. No hem pas reeixit  amb tot 
l’èxit volgut. Persistirem amb més entusiasme. 
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Tarda:  El dijous a la tarda el curs passat ferem dibuix, avui també n’hem fet 
però sense enmoinar-nos massa perquè amb els més grandets hem portat a 
cap una altra feina: neteja de totes les taules mitjançant aigua-ras i oli de llinosa 
en parts iguals. Ha resultat força malgrat haguem tingut força feina. Ens hem 
rentat les mans que teniem molt agafadoses i ara les taules tornen a lluir com el 
primer dia. Hem comprat sabó. Això de la neteja m’interessa força. Força. No 
hem pas sortit a jugar per a no restar-nos temps material. Hem llegit i m’han 
explicat alt per alt el que han llegit. I cap a casa, però abans com tots els dies 
hem cantat. Els hi és força plaent això de cantar i sortir.  
 
Divendres 22-IX-33 
Matí: Faig d’hora. Ja era hora! Vénen 38 nanos amb força puntualitat. Sols amb 
l’exemple de tots els dies es guanyen les voluntats dels grans i dels xics. 
Tothom respon amb més o menys grau. Tenim el terreny abonat i amb força 
raó. Serà cosa no més  “d’empentar”, mot especialissim de la gent d’aquest 
poble. Tots els dies a primera hora revisem la netedat. Tots els dies hi anem 
guanyant. Fem aritmètica. Amb la visita del viatjant de la llibreria Montserrat que 
ens ensenya totes les novetats  en matèria de material pedagògic. Li fem 
comanda. Per fi totes les bates estan llestes i reposen penjades al vestíbul. N’hi 
ha dos que es volen pegar a la sortida i els fem anar junts amicalment fins a la 
casa llur. 
Tarda:  Ens tallen l’herba del pati de joc, i ara abans d’entrar i en els esbarjos 
ens dediquem a jugar en els llocs més castigats per a que no torni a néixer. Així 
el pati fa molt més bonic. A ¼ de tres hi som tots: 37 minyons. En aquesta 
escola ningú fa “campana” ni per casualitat. I no ho fan perquè en això som 
força exigents. Fem una redacció que per ésser la primera resulta un bon tros 
deficient. A l’hora de joc avui han jugat a rescat. És un joc que s’adapta molt a 
la seva manera d’ésser. Abans de sortir copiem la cançoneta “Rosa de 
Bardissa” que demà em portaran ben sabuda i en això consistirà el treball 
escolar de casa. La xerrameca natural dels primers dies sembla que comença a 
minvar… 
 
Dissabte 23-IX-33 
Matí: És fira a Berga i Gironella. Per aquest motiu l’assistència de nanos a 
l’escola no és tant efectiva. N’han vingut 33. Seguim amb els mateixos treballs i 
exercicis d’entrenament per a tenir-los ben destres el dia 1 d’octubre, diada que 
de fet ja amb més assistència començarem el curs escolar amb accelerador. 
Comença el posar-se de moda el callar i el xerrar més baix. Poc a poquet anem 
posant totes les coses a to. Estan però encara massa moguts, malgrat tothom 
faci la caminada que li pertoca. Fins a l’hora present no s’ha presentat cap 
problema, prova palesa que la cosa no va mal ancaminada. Acabem la sessió 
posant treball per a casa i manem de comportar-se. Moltes reflexions morals, 
etc. etc.  
Tarda: Seguint la costum d’altres cursos fem també setmana anglesa. El 
dissabte x la tarda fem festa. Pedagógicament estic convençut que això és un 
erro, una cosa indiscutiblement dolenta.  
 
Dilluns 25-IX-33 
Matí: Sóc ja un aclimatat no pas forçat. Em prova que dóna gust d’arribar de les 
8 ¼ a les 8 ½. “Donya Mariquita” de Violetes Imperials va anar-me bé perquè he 
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dormit estupendament. M’apar un bon dilluns. Venen 35 nois. Tothom va net i 
pentinat. Avui estrenem un gerro per flors. Aquest era un detall que el trobava 
força a mancar. Controlo les sortides. Evidentment és una cosa d’importància. 
No és possible deixar els nanos ni un moment si volem impregnar los quelcom 
més que la materialitat de l’ensenyament. Formació moral. Coses exemplars. 
Formació de la conciència. 
Tarda: Aquesta sessió 34 nanos. No passem més llista. No anotem pas les 
faltes d’assistència. Perquè? Tenim molta cura de que no falti ningú a no ser 
d’algun malalt o bé per causa justificada. Tothom assisteix bé. Jo sé de moltes 
escoles que la primera o darrera comesa és passar llista i els nois falten que fa 
llàstima. Estic convençudissim que això de la llista és un reste antiquat d’aquell 
temps de la nostra joventut que ens agradava tant l’anar a l’escola que si 
podiem no hi anavem . Segueixo la tasca de preparació que seguiré tota 
aquesta quinzena. M’apar que tothom rutllarà. Màxim de treball, compliment del 
deure. En això serem fidels complidors de la Constitució Republicana. 
 
Dimarts 26 -IX-33 
Matí: com de consuetud  arribo a l’escola a les 8’25. Els nens quasi hi són tots. 
N’he comptat avui 34. Alguns m’han donat l’avis de que no podien venir per 
ajudar els seus pares a collir patates. Ens passem el matí amb uns treballs 
d’aritmètica, dels quals la majoria no n’han pogut pas reeixir. De tots modos no 
ha sortit ningú de l’escola sense resoldre una operació amb cura i perfecció. 
Això ha fet que alguns no han sortit fins a ¾ de 12.  Això els fa empipar força 
però cabalment, no hi ha altre remei. Ja tothom surt sense córrer i sense xivarri 
de l’escola  exceptuant-ne alguns de xics que a voltes no se’n recorden. 
Tarda:  36 assistents i comencem la classe amb un silenci absolut. Si, 
certament, ja saben callar. Fem un exercici d’ortografia  comparada que sembla 
interessar los  i ens passem bona part de la tarda cultivant les mateixes coses. 
A l’hora de l’esbarjo fem curses. Els 50 mts. marxa i velocitat . Haurem de 
reglamentar aquests bells exercicis. La lectura explicada d’aquesta sessió ha 
resultat tan deficient que m’he quedat amb alguns ½ hora més. Ja comencen a 
cantar amb una miqueta de garbo afinant “Rosa de bardissa”. En bona fe que 
saben anar tots cap a casa.  
 
Dimecres 27-IX-33 
Matí: Un dia gris. Ja plou mentre anem a classe. Vénen però 38 nanos 
‘eixirivits’. Fa quasi fred. A les 9 comença a caure rondinant una pluja reposada 
que dura que  dura que duraràs. Pels camps bona feina. Potser massa pluja. No 
podem sortir a esbarjo . Els nens estan qui-sap-lo parladors. A les 11 hora de 
sortir no ha parat i comencen a venir pares i germans a buscar la minyonada. 
M’he fixat que els més petits senten un gaudi podent portar un paraigua. Per 
descomptat que els hi agrada mullar-se més i més a tots. Fins a mi. Em quedo 
amb el més petit i més decidit de tots: J. Torner que es queda a dinar a la fonda 
amb mi. No vull que marxi plovent. .. 
Tarda: I segueix la pluja que sembla d’hivern. Compareixen 25 nanos que 
xarrotegen com els pardals quan volen anar-se’n a joc. Fem dibuix del natural. 
Dibuixen el gerro, les flors. Ens passem la sessió en aquesta comesa que no 
resulta malament. Faig mentre dibuixen una poesia amb la facilitat dels meus 
primers anys. Li he posat per títol: “Pluja tardoral”. Recollim els dibuixets força 



5 
 

nets. I ja surten. Segueix la pluja. Tots però han portat paraigües. Hem cantat 
abans de sortir, desafinant força. La pluja no és gaire amiga del cant. 
 
Dijous  28-IX-33 
Matí:  34 xicots. Un dia fosc preludi d’una segona part com ahir. És mercat i 
m’ha semblat deslluït. He trobat un nano plorant per haver-li fet mal un altre noi i 
el seu germà gran que també plorava perquè plorava el xic. Sensibilitat? 
Estimació? Les dues coses alhora. A mig matí a l’hora de l’esbarjo comencen a 
caure gotes i seguidament aquell ploure reposat d’ahir. A la sortida corrua de 
pares a buscar llurs fills. Un desfilador de gent que s’enfanga. Serà ben precís 
posar-hi “gravilla” per a remenar aquest sòl tan argilós… 
Tarda: Temps insegur però no plou. Vénen tots amb paraigües. En compto 32. 
Sempre n’hi ha algun que el mal temps és el pretext de no anar a estudi. Són 
pocs, un o dos. No és pas l’anar a estudi de la meva joventut. Avui tothom ve 
convençut  i sense sofrir. Això és essencialíssim  per a fer feina pràctica. 
Seguim treballant amb l’ortografia que tenen qui sap-lo descuidada. Faig rentar 
la cara a tres que avui per lo vist han temut a l’aigua. Ja podem sortir a jugar. El 
sòl comença a estar eixut. Uns exercicis d’observacio de gravats i sortida. Ningú 
es torba. Saben que la primera feina és anar a casa.  
 
Divendres 29-IX 33 
Matí: L’ésser matiner és cosa grata. M’apar que ja hi estic ben amollat. Fa un 
dia una mica estritllat. Ja és hora. Compto 36 minyons. Fem aritmètica, xifres 
romanes, problemes. Surten a jugar i en faig quedar tres a fregar taules. Han 
sigut els tres més parlaires. Hem fet un exercici cal·ligràfic. No sóc gaire amic 
d’aquests exercicis, tanmateix he pogut comprovar que la netedat també sabien 
posar-la en els treballs. Han sigut una bona colla que els he felicitat per a nets. 
Que bé m’hi sento en aquests moments al seu costat! Hem sortit tots contents. 
Adéu siau amiguets meus!... 
Tarda: Tots arriben a l’hora. A ¼ de tres  no hi manca ningú. Assitència 37 nois. 
N’he fet pentinar uns quants. Vull que s’endrecin matí i tarda. Almenys jo bé ho 
faig. Llegim i fem exercicis de vocabulari  i de diccionari. A l’hora de l’esbarjo 
fem curses i correm els 40 mts. Sembla interessar-los hi força. A tots ens convé. 
Després de l’esbarjo, ortografia i exercicis. Segueix el disc de fer-ho tot net. 
Anem qui sap-lo bé. Canten “la rotlli, rotlli, rotllant” cançoneta amb mímica. 
Veurem algun dia a l’esbarjo de posar-la en pràctica. Ho lligarem amb 
l’ensenyament de les sardanes? Veurem. Surten tots amb correcció. 
 
Dissabte 30-IX-33 
Matí: A nit plogué molt. Avui fa un dia ni fu ni fa. No gaires nens i amb 
paraigües, 31 en total. Seguim la tasca amb l’ aritmètica. Lectura comentada i 
explicada. Posem feina per a casa. I ens quedem a fer neteja general jo i uns 
quants nens que no ho fan com jo mateix, de gaire bona gana. Ens passem 
d’11 a 12 escombrant. Avui ens han portat un sac de serradures. N’estarem ben 
esgotats. És del tot precís posar-hi algú que faci la neteja perquè els nens i jo –
malgrat la bona voluntat- no en sabem. Això seria una cosa ben precisa tant 
com posar un home que almenys setmanalment cuidés el jardí. Ja veurem. 
Tarda:  Fem setmana anglesa i a la tarda dels dissabtes fem vacances. 
 
Dilluns 2-X -33 
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Matí: Han vingut dos nanos nous,Jeroni Casas i Josep Farré. N’he comptat 39. 
He fet tard de dos minuts. La solució de llevar-me matí és en anar-me’n al llit 
d’hora. No ha pogut esser el començ de curs segons els meus càlculs. Ens 
manca la nota feta a la llibreria i no podem sense eines començar la treballada. 
Tanmateix res hi perdrem perquè anem entrenant i posant a to tota la classe 
des d’el més xic al més gran. En la recepció de noves importants no hi ha hagut 
novetat. M’han fet  una petició: també volen saber ballar sardanes com tothom. 
Complimentarem la petició.  A l’hora de sortir  se’n queden alguns que s’han 
descuidat de fer el deure a casa. 
Tarda: Hem arribat als 41. Sembla que la cosa va creixent. Estic constipat i una 
mica ronc. No em va gaire bé per a parlar als nens amb el to acostumat. 
Sembla que ho coneixen i no estan ni tan moguts ni tan parlaires. Ensenyem a 
fer cartes. La teoria és fer-les curtetes, lacòniques. Res de divagar. Ens trobem 
en plena era de les velocitats i no es poden perdre pistonades. Per a treball de 
casa un problema geomètric que tots han de resoldre, del xic al més gran,  He 
presenciat amb cura la sortida sense dir ni un mot. He quedat satisfet. Aquests 
nois saben marxar sols de moltes menes. 
 
Dimarts 3-X-33 
Matí: Assistència: 41 nanos. Arribem a l’hora. Fem una correcció en conjunt del 
treball de casa amb èxit força falaguer. Només uns poquets han deixat de fer-lo 
i en conseqüència no han sortit a jugar fins que l’han degudament 
complimentat. A l’hora de l’esbarjo carreres i jocs lliures. Veurem la manera de 
construir uns parterres. Són ben necessaris perquè ens fuig la terra. Fem 
lectura, força lectura. Són poc aficionats a llegir coses i per això la seva falla en 
el llegir i en la comprensió de la mateixa. Haurem de treballar aquesta qüestió. 
Tarda: A les tardes vénen menys nens perquè alguns treballen a la fàbrica i 
aprofiten la sessió del matí. N’he comptat 38. Fem exericics de dictat referents a 
la X i Z. Mots difícils. Ho corregim. Es corregeixen ells mitjançant una colla de 
procediments. A l’hora de l’esbarjo jocs lliures. Tenen encara la mala costum de 
tirar-se rocs. Com ho farem foragitar? És cosa de dies i de paciència. Fem 
dibuix al quadern. Certament aquest dibuix poc els diu res. Tot el que no sigui 
del natural és perdre el temps. 
 
Dimecres 4-X-33 
Matí: Hem arribat als 44 minyons. Comença a haver-hi bona assistència. 
Parlem dels bolets, ensenyem gràfic dels bons i dolents. “mesures per a menjar-
ne’n . Fem lectura i després esbarjo. Uns quants es queden a posar lluentes les 
taules i talment m’ho haguessin dit es presenta furtivament D. Lluis Viladomiu i 
D. Emili Porta. Van depressa i sols entren i surten. Ens prometen una altra 
vinguda de tota la família i també uns  xiprers per a posar-los en el lloc dels 
munts(?). Fem aritmètica. Problemes geomètrics respecte a la superfície. 
Tarda: Aquesta tarda es manifesta més el meu constipat i estic qui sap-lo 
malhumorat. Tinc poca veu i una ronquera pronunciada. Hi havia 41 xicots. Hem 
fet un exercici ortogràfic relacionat amb els accents. N’hem reeïxit amb força 
èxit. Sembla que comprenen bé el mecanisme gens difícil dels accents. Els més 
xics a l’hora del joc els he retingut perquè s’han passat tota la tarda fent de les 
seves. Fem pràctiques. Taula de multiplicar i amb els petits de sumar. Dibuixen 
en el quadern uns minuts. Sortim i tothom ho fa amb cura… 
 



7 
 

Dijous 5-X-33 
Matí: 39 nins. Comencem avui abans de classe a preparar els maons i rajols 
per a fer els parterres. No fos cas que vinguessin a buscar-los.  Aritmètica, 
sempre aritmètica. Pràctiques de problemes geomètrics, Esbarjo de joc lliure. 
Després lectura mecànca. A la sortida explicació de la lectura. Volen aprendre 
de memòria els troços i això els fa perdre en part la comprensió. L’explicació 
vull que sigui amb el vocabulari veritat o sigui amb el que a tothora usen els 
nens. El curs passat ja vaig lluitar en aquest sentit. 
Tarda: Les tardes dels dijous les habilitem per a fer dibuix. Com l’altre dijous, 
hem fet dibuix del natural, l’únic dibuix d’un fons real. I veritable. Hem dibuixat 
una taula i una cadira escolars. N’hi ha hagut algun que n’ha reeixit amb força 
traça. I més a més m’he adonat que aquest és el dibuix que els diu més, que 
més els interessa . En aquest curs no farem altra cosa quan sigui classe de 
dibuix. Faig reflexions, explico l’abast de la feina a fer i de l’horari a complir 
quan tinguem el material escolar. Hem començat els parterres que per indicació 
del Sr. Casals farem d’una altra manera.. 
 
Divendres 6 -X-33 
Matí: 41 nanos. Acabem el dibuix d’ahir. Fem aritmètica. Problemes geomètrics. 
Esbarjo. Alguns es queden a finalitzar el treball de casa. Altres el treball d’ahir. 
A darrera hora tothom pot sortir a jugar. Donem idea de com construirem els 
parterres i prenem mesures per a començar a la tarda. Ens manquen pics i 
ferramentes que ja portaran. Llegim, fem lectura explicada i comentada. El fer 
seccions per a llegir  qui sap si no és ben pedagògic. Ho estudiarem amb 
detenció.  
Tarda: 43 xicots que vénen a l’hora. Han portat els pics i demés per començar a 
fer els parterres. Hem començat la classe amb exercicis gramaticals relacionats 
amb els pronoms. Hem fet un exercici d’accents. A l’esbarjo hem començat els 
treballs ja dits. Tindrem feina però la voluntat no ens manca. El material de 
l’escola no ha arribat encara i anem una mica coixos perquè no podem portar a 
cap els nostrs intents. Parlem de documents oficials, pagarés, rebuts. En fem 
un. Per a treball de casa una dissertació parlant de les abellles. 
 
Dissabte 7-X-33 
Matí: 40 nins. Arribem tots a l’hora. Jo per la meva part he sabut començar bé 
el curs. A les 8 ½ tots els dies sóc a classe. Veurem quan faci més fred si podré 
resistir la prova. Hem fet cal·ligrafia. Anem bé. Es veuen unes bones lletretes. 
Són força nets i així es pot fer tot. Hem parlat del S.M.D que sembla tinguin una 
mica oblidat. Ja el treballarem perquè es de tota necessitat. Hem dictat 
quantitats que després han esborrat. El primer grup quasi tots s’han sabut 
defensar. Hem llegit i ben en particular amb el segon grau que és el més 
atrassat. I prou. 
Tarda: Fem setmana anglesa. 
 
Dilluns 9-X-33 
Matí: Avui un altre noi nou ja matriculat el curs passat. En Pla i un altre noi, en 
Reig. Els de pagès comencen a deixar-se veure la cara. 46 nois en total. Hem 
fet aritmètica, teories: sistema mètric. Fem exercicis relacionats amb les 
mesures de llargària. Els hi interessen força. A l’esbarjo jocs lliures. Després 
lectura, molta lectura tota vegada que els hi fa molta falta. I per a sortir explicar 
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la lectura feta. Quasi tothom va defensant-se. Hem de persistir. Encara no ens 
ha arribat el material escolar. Perquè? No ho sabem. De tots modos ens fa 
molta falta.  
Tarda: 44 nois. Comencem els parterres. Hi tenim molta feina. No desesperar 
que tot es fa. Avui  a l’entrada com a primera comesa fem aritmètica. Corregim 
el treball de casa i fem exercicis i problemes. A l’esbarjo seguim amb la tasca 
de treballar en el jardí. Altres però es dediquen a jocs lliures. Em ve a visitar el 
viatjant de la casa Pompeia i ens ensenya les novetats del curs en lletres i 
demés. Ens hi passem bella estona. Els nens ben solets fan dibuix i sembla que 
es porten bé. No hem hagut de fer restar ningú a la sortida.  
 
Dimarts 10 -X-33 
Matí: Ha vingut avui un noi de 15 anys que no sap quasi res i que vol i té desigs 
de saber. Pobre xicot! Amb quina bona fe em diu: “Quan jo era xic això de 
l’aprendre no m’interessava” I això ho ha dit amb veu alta que tots els nois ho 
han sentit. Bona lliçó! Sols però podrà venir els matins perquè a la tarda treballa 
a la fàbrica. Hem seguit amb l’aritmètica i amb la lectura i esperant encara 
l’arribada del material. És ben estrany tot això! A l’hora de l’esbarjo hem 
continuat en el jardí i amb un treball que no sé si en reeixirem amb èxit. A la 
sortida tots bé…. Nota: un nen petit s’ha embrutat. 
Tarda: Abans d’entrar treballem uns moments al jardí. Ara sí que veig que com 
a jardiners no som pas gaire hàbils. Tothom arriba a l’hora: 46 nins. La qüestió 
venir, i venir a l’hora en aquesta escola no és cap problema. Ja són cada 
vegada menys els que per poca coseta es queden a casa sense més ni més. 
Això vol dir molt a favor de l’escoia. Fem exercicis ortogràfics i també llegim.  A 
l’hora del joc seguim amb la dèria de la construcció d’una senefa amb maons. 
Veurem al final què en sortirà. 
 
Dimecres 11-X- 33 
Matí:  Vénen 43 nanos. Ja quasi tots venen nets i rexinxolats. Tothom es 
pentina fins En Cirano  Anem seguint esperant el material escolar que no puc 
endevinar a què ve tanta tardança. Anem repassant. Seria hora però de fer 
coses noves. Els assabento dels meus propòsits que decididament volen 
complimentar. La repartició del treball  de tots els dies és quelcom que em 
sembla s’adaptarà a les seves condicions, a les meves i al caire de la nostra 
escola. Si pot educar i ho fa bé ja em donaré per ben pagat. Els mestres que 
militem en el laïcisme hem de crear-la  una moral nova. 
Tarda: Acabem abans de començar la sessió el parterre que tant ens ha costat. 
Estic content perquè fa bonic. Estic convençut de que l’art de la jardineria és 
quelcom seriós. He comptat aquesta tarda 41 nanos entre grans i xics. Tinc 
d’advertir que jo no passo mai llista però sé abastament on són tots els nanos, 
perquè és la primera cosa que faig al començar les sessions. Quasi no falta 
ningú i els pocs que ho fan amb tota discreció mitjançant un altre company em 
fan arribar a les meves oïdes l’objecte que els priva de venir. En aquest sentit 
també estic content. Parlem de Colon i faran una redacció demà que és festa 
nacional. Festa de “la raça”. 
 
Divendres 13-X-33 
Matí: 44 nanos. Ahir arribà el material. Avui ja hem començat tasca. Com a 
primera comesa anem a construir una carpeta d’escriure per sobre la taula de 
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tots. També han arribat els llibres que encara no he donat. Segurament ho faré 
el dilluns. Farem els treballs en net en quartilles. Veurem quin resultat ens dona 
aquesta innovació. A l’esbarjo rebem la visita de la senyoreta Montserrat Arboix, 
una xiqueta molt coneguda i el seu pare. Veuen un poquet el funcionament de 
les meves classes. Diuen agradar-lis la nostra escola. Tothom repeteix la nostra 
cançó. És la millor escola del món! Surten els nens i m’ensenyen un treballl 
d’aritmètica  que tenen entre mans. 
Tarda: 42 nanos. A mig dia 1 i 1/2 han marxat la sreta. que ens ha visitat el matí 
i el seu pare. M’he quedat una mica confós –aiguabarreig de no sé què- A l’hora 
de l’esbarjo uns nens no feien el bé i jo m’he enfadat. He donat fins unes 
bofetades fortes. Cosa que jo no sé fer. Després me n’he penedit. És que 
estava enfadat per quelcom més?  Què sé jo! Demà potser el perquè de la 
meva migrada actuació serà un motiu ben aliè al diari de l’escola i al motiu 
d’aquest diari… A darrera hora de classe ja tornava a ésser el mestre que sóc.  
 
Dissabte 14-X-33 
Matí: 45 nois que van nets. Això és una gran cosa. M’he llevat bé i ja estic 
tonificat. Les visites no em fan gaire gràcia. És que també jo m’emociono sense 
saber-ho i sense que ho pugui captar? Posem les quartilles a punt amb el seu 
marc corresponent. M’ho fan tots força net. A l’hora de l’esbarjo n’he fet quedar 
uns quants –amb motiu- i no els he perdonat. No han pogut sortir. Normalment 
això em sap força greu però avui m’ha semblat la cosa més natural del món. 
Hem fet lectura silenciosa. Els hi he llegit un troç del llibre nou “El meu 
epistolari” que està força bé. Veurem què resulta. 
Tarda: Malgrat ésser dissabte avui treballem per a compensar la festa del dia 
12. Assiteixen 39 nanos. Ens dediquem de ple en el pla de treball. Ens fem tots 
una distribució del temps i del treball a realitzar. És una prova que per tots els 
mitjans hem de fer triomfar. Avui ha sigut el primer dia d’un càstig col·lectiu. La 
setmana vinent no hi hauran esbarjos. És precís frenar i tenir-los una mica 
collats. Han tornat a fer el bé i he sentit algun renec i això no pot deixar-se 
sense punició. Parlarem molts dies d’això mateix. És molt millor, com en 
medecina, prevenir abans que curar. Les cures a voltes han d’ésser quelcom 
disciplents. I jo temo als càstigs. 
 
Dilluns 16 -X-33 
Matí: Una novetat avui: el rellotge de l’escola ja toca: dóna les hores i les mitges 
hores. M’esperen 44 nanos. He arribat cinc minuts tard. Farem per manera que 
les mantes no m’enganyin. Ha començat a rutllar el temps i treball que ens hem 
proposat. Veig que portarà molt d’enrenou i molta feina. Es farà. Han vingut dos 
pagesets més d’aquells del curs passat. La classe ben aviat tornarà a quedar 
plena de gom a gom. No he repartit  encara els llibres nous que tots esperen 
amb ànsies pronunciades. Estic animat perquè em veig una colla de deixebles 
que comencen a seguir amb delit  les meves petjades. . 
Tarda: 41 xicots. Acabem el primer full del llibre escolar. Anem a confeccionar 
aquest curs un llibre escolar fruit integre del treball de cada nano. Veurem quins 
resultats ens dóna. De moment m’apar que molta feina. Semblen entusiasmats 
en aquesta comesa perquè serà una cosa ben seva i per a ells. Farem tots els 
possibles de fer-la ben interessant. No hi faltaran les suggestions degudes i la 
nostra bona voluntat. Una altra particularitat és que el faran tots, més bé, més 
extens, més migrat però tots, xics i grans que puguin escriure mots. Ja veurem 
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si en reeixim. Per a començar els hi costarà una miqueta fent-ho com ho fem en 
quartilles blanques. Aquests neguits d’ara veurem si es transformen en 
satisfaccions més tard.  
 
Dimarts 17-X-33 
Matí: he arribat a l’hora. Els nanos quasi hi són tots. Va bé . N’he comptat 43  i 
he preguntat per alguns que hi manquen degut a estar ocupats amb els seus 
pares en la feina de sembrar. Ja seguim l’horari. Hem fet treballs lliures dedicats 
a acabar el primer full del llibre escolar. Hem parlat d’una llicó ocasional: pluja 
d’estrelles i hem corregit el treball de casa o sigui un conte que alguns posaran 
en net o millor dit que serà una part del llibre que anem a fer. Hem parlat 
d’aritmètica: la qüestió sumar. Hem fet exercicis. A l’esbarjo alguns no hi han 
anat per acabar feines endarrerides. Hem fet lectura silenciosa i els he llegit un 
tros com a model. Hem sortit. 
Tarda:  41 xicots que venen amb puntualitat. Quasi tots són aquí quan jo arribo 
que falten 7 minuts per les 2, hora d’entrar. Es comença a treballar amb goig 
malgrat ésser una escola unitària. Tothom fa el seu camí. És molt precís 
acostumar-los a treballar sols i a fer-los hi sentir l’afalac dolç però 
comprometedor de la responsabilitat. L’escola també ha de fer això: fer sentir la 
responsabilitat en tots els caires de la vida. Posem en el llibre una redacció de 
la festa de la raça. I alguns contes més. Cada u segons les seves aficions. Els 
recomano que els grafiïn. Ho fan amb gust. Els hi llegeixo el capítol de 
“Estampas de España” que és una delícia. Fem exercicis de compassos i 
cantem. 
 
Dimecres 18 - X-33 
Matí: A primera hora fem unes carpetes individuals d’una forma ben senzilla. No 
tenim pas paper vermell per a tots. Tant se val! N’enviarem a buscar-ne. Avui 
hem rebut la “nota” de la casa Pompeia. Ja no ens manca res. Si però uns 
llibres nous per als mitjans però de 8 anys. Ja tenim paper de tota mena. Ja 
estem a punt. Mans a l’obra. Mig cumplimentar l’horari. I dic mig perquè la 
confecció de les carpetes ens ha robat força temps . Demà definitivament 
començarem a posar les coses i els punts sobre les ies. Assitència en aquesta 
sessió del matí: 46 nois. 
Tarda:  Tenim un paper fort blau per a cobrir els llibres nous que començo a 
repartir aquesta tarda. Estan frisosos per a tenir un llibre. Ens dediquem bona 
part de la sessió posant cobertes i repartint llibres que  tots em prometen que 
sabran guardar i estimar. Els xics en particular són els que senten més afany i 
més desig del llibre nou. Seria ben curiós escriure obertament i sense embuts 
impressions de la diada de la repartició d’un llibre nou! I a més en aquestes 
escoles que sovinteja tan poc el llibre nou! Han acabat avui les redaccions 
començades pel llibre escolar. 
 
Dijous 19-10-33 
Matí: 46 nens. Seguim ben d’aprop la marxa que ens marca l’horari. Sembla 
que ens anirà bé una lliçó moral fugaç i lleugera. Corregim la treballada de 
casa. Quasi tothom ha complert en els deures. Fem aritmètica. Expliquem la 
multiplicació. Pràctiques de multiplicar. Seguidament uns problemes fàcils de 
geometria que també porten a cap sense dificultats. Esbarjo , jocs lliures. 
Parlem de ciències físico-naturals. En què consistirà l’ensenyament? No donem 
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cap llicó per no tenir-la preparada. Llegim silenciosament el llibre nou. Els costa 
força llegir silenciosament. No hi estan acostumats.  
Tarda: Al primer quart més lectura silenciosa. Alguns acaben treballs retrassats. 
Altres reunits parlen massa alt. Això s’ha d’arranjar. Fem lectura amb veu alta 
tots plegats. L’expliquen i la comenten. Ens entretenim força amb els grandets i 
ve l’hora de l’esbarjo. Tots van a jugar, 43 nois menys un que  voluntàriament 
acaba un treball. No saben a què jugar. I ara dibuix. Dibuix del natural i copiat al 
seu gust. Aquest treball va a parar al llibre que confeccionem. Posem treball de 
casa. Cantem i sortim. 
 
Divendres 20-X-33 
Matí: Dia plujós. A l’hora d’entrar a classe plou que dóna gust.  No per això 
deixen de venir a l’escola. N’hi ha 38. Més tard fins i tot troneja. Acabem el 
dibuix d’ahir. Fem una llicó d’higiene: com hem d’anar a dormir. Repassem 
aritmètica i fem exercicis de sumar, restar i multiplicar. No podem sortir a jugar 
per causa de la pluja. A l’hora de sortir que fem un moment de lectura silenciosa 
el cel s’asserena i ja llueix el sol. Els dies nuvols a les escoles es senten. Tenen 
més ganes de parlotejar… El mestre bon mestre al mal temps de fora i de dins 
ha de posar bona cara. 
Tarda:  Dia ben estritllat i amb un sol eixerit. Vénen 41 xicots. Acaben un 
treball. Fem un dictat de “Petites llavors” comentant-lo abans. L’escriuen força 
bé . Surten a l’esbarjo. A la tornada lectura silenciosa. Després lectura per 
seccions. Avui aquesta lliçó és força feina. Els petits interessats amb el seu 
llibre nou L’estrella. Fem lectura col·lectiva. Anirem ben a poc a poc. Saben 
perdre el temps. D’acord amb l’autor del llibre desxifrarem els gravats. Els faig 
parlar força. Un treball de casa titulat “Jo mateix”. Canten i fem exercicis de 
ritme. Res més.  
 
Dissabte 21-X-33 
Matí: altre dia plujós. Assisteixen 38 nanos . Alguns porten paraigües. Trobem 
el rellotge parat. Millor. Havia fet 10 minuts tard. Llegim la dissertació “jo 
mateix”… que alguns posen en net. Amb els petits fem cal·ligrafia. Per regla 
general els nois d’aquesta classe fan bona lletra. No tenim esbarjo pel temps 
insegur i perquè també se l’han perdut. Estan avui molt xerraires. Llegim 
silenciosament un ratet. Poso treball de casa: exercicis aritmètics. Reflexions 
morals abans de sortir. Hem parlat del motejar i el tirar pedres que sols fa 
covard. Els valents del món solen esser els més nobles. Exemples: “Carmen”.  
Tarda: setmana “anglesa”. 
 
Dilluns 23-X-33 
Matí: Plou i no fa sol. Més tard a les 10 fa sol i no plou. Vénen 43 nois. He 
repartit els àlbums que s’ha dignat regalar la casa ‘Nestlé’ a tots els nens més 
aplicats. Són certament uns àlbums magnífics. Han estat contents els premiats 
perquè no esperaven el premi. Veurem si arriben un dia a omplenar-lo. Hem fet 
aritmètica amb exercicis. Hem parlat de la divisió. No hem tingut esbarjo per la 
pluja. Hem fet a darrera hora lectura silenciosa i comentada. Els xics, 
col·lectivament han fet la lliçó de cada dia. Hem sortit en uns moments de calma 
de la pluja. Més tard ha tornat a fer-ho de valent. 
Tarda: Segueix fent un dia trist i tapat. Tanmateix però vénen 38 nens. Seguim 
amb mètode l’ordre de l’horari. Fem cal·ligrafia. D’aquesta matèria m’he fixat 
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que quan més poca millor va. No hi ha hagut esbarjo per la pluja i hem fet 
geografia. Hem posat un qüestionari que hem explicat i tornat a explicar. 
Aquesta lliçó passarà a formar el llibre escolar i ja han començat avui. La 
confecció del llibre ens donarà qui sap la feina. Se’ns menjarà alguna classe? 
Tant se val! Sortim amb pluja però quasi tots tenen paraigües. 
 
Dimarts 24-X-33 
Matí: Assisteixen 43 nois. Dia rúfol i sembla que plourà. Tanmateix no ho fa pas 
de tot el matí. Seguim plenerament l’horari. En aritmètica parlem novament de 
la divisió. Taula de multiplicar i problemes referents als comptes de les patates. 
El primer grup ho fan quasi tot bé. A l’hora de l’esbarjo jocs lliures. La lliçó de 
ciències queda enlaire perquè treballem encara en la lliçó de geografia d’ahir. 
Amb els petits fem lectura col·lectiva per avançar feina a la tarda. Seguim 
reeixint amb força èxit! Veurem quan ens trobarem més avançadets. 
Tarda: Ja surt el sol i vénen 45 nois. Hem fet lectura silenciosa, comentada i per 
seccions. No ha pas donat gaire bon resultat doncs s’han quedat una bona colla 
sense esbarjo.  Em fa molta pena no deixar-los sortir a jugar, però no hi ha més 
remei que ésser una miqueta rigorós. Vull per altra part que tothom llegeixi i 
llegeixi bé. Després hem fet un exercici ortogràfic. D’aquest mateix exercici n’ha 
nascut el treball a fer a casa. Hem cantat i hem fet exercicis de compàs amb el 
timbre escolar. A la sortida n’han restat alguns a llegir. 
 
Dimecres 25-X-33 
Matí: Fa un dia ben clar i bonic. Em trobo amb 48 nanos. Ja comencen a venir 
de valent sobre tot al matí. Seguim rigorosament l’horari. Ens trobem a l’entrar 
amb un pardal engabiat en la nostra classe i que inconscientment anava donant 
cops de cap als vidres. Pobret: l’hem agafat i ens ha servit de motiu per la lliçó 
ocasional. Hem parlat dels pardals i per últim l’hem enjegat amb l’aplaudiment 
de tots. Fem aritmètica i tractem en sistema mètric mesures de superficies, uns 
problemes de geometria i l’esbarjo. Després lectura silenciosa i col·lectiva amb 
els xics. Després lectura amb els demés. A l’últim quart es dediquen a la 
confecció del llibre escolar. 
Tarda: A la tarda 49 nois, bon auguri. La senyal més plena de que les coses 
marxen bé. Però a l’entrar un conflicte amb les nenes. L’arrangem de la nostra 
manera. Nombrem un triumvirat  que cuidarà l’ordre fora de l’escola. Veurem si 
té èxit. Que es barallin els nens i nenes no pot pas ésser. Hem fet cal·ligrafia 
alguns i els altres han anat acabant alguns treballs. A l’esbarjo encara el joc de 
les bales predomina. Després fem una carta anunciant una visita. I per a treball 
de casa, la contestació. Tornem abans de sortir a donar ordres a tothom, 
respecte a l’ordre. Cantem i fem exercicis de respiració.  
 
Dijous 26-X-33 
Matí: 49 nanos i dia emboirat i fred. A l’escola s’hi està divinament. Seguim 
l’horari. Els hi explico una lliçó viscuda, un conte del noi gandul. Parlem de 
l’actuació una mica deficient del ‘trio’ encarregat de l’ordre forà. Fem aritmètica 
seguint amb el sistema mètric. Fem uns exercicis de mesures mètriques. A 
l’esbarjo tothom surt exceptuant-ne dos o tres que sols venen els matins. 
Després fem lectura silenciosa i comentada amb els més enderrarits. Serà 
necessari persistir. Tot s’anirà arranjant. A la sortida tothom callat. Les sortides 
d’estudi resulten perfectes. 



13 
 

Tarda: 43 xicots. De bon antuvi fan treballs en net que tenen retrassats. 
Seguidament classe de ciències que posen en net. Surten a l’esbarjo. Abans 
però amb els més petitets lectura tots plegats. Avui poden surtir tots a jugar. 
Després dibuix. Els més grandets segueixen amb el treball de ciències. Els 
altres, en particular els xics s’entretenen amb el dibuix de quaderns,  o sigui 
copiat. Posem treball de casa que consisteix amb aritmètica i després d’uns 
exercicis aritmètics i de cantar, sortim. 
 
Divendres 27-X-33 
Matí: Dia rúfol i ventós. Comença a deixar-se sentir de veritat el fred. Hi trobo 
47 nins. De molt aviat ja juguen al redós de l’escola. És que la volen! Millor! Els 
conto una petita historieta amb un fons moral. Tots els dies el mateix i cada dia 
nou. La feina de la goteta d’aigua que desfà totes les muntanyes. Aritmètica, 
seguim amb el sistema mètric. Exercicis apropiats. Esbarjo amb jocs lliures i les 
bales segueixen predominant. Fem lectura silenciosa i comentada. Llegim “El 
meu epistolari” llibre d’acerts visibles i no visibles. A la tarda llegirem amb els 
xics. 
Tarda: 43 xiquets. A l’hora tots a l’escola. Seguim l’horari. Fem escriptura 
(cal·ligrafia). Sembla que tots es van despertant. A més hi veuen la solució que 
han de fer bones quartilles. I sense bona lletra o lletra clara –cada un la seva- 
no és possible. Avui podem sortir tots a l’esbarjo. Després une lletres i 
explicació d’Hª Natural: les foques. Treball que faran a casa i que demà segons 
l’èxit posarem en net. Aquests animals ja els han vist i per això és tan fàcil 
explicar-los-hi la seva vida i la seva utilitat. Fem exercicis de compassos que 
quasi tots ja saben destriar. Cantem. 
 
Dissabte 28-X-33 
Matí: 42 nanos. Hem arribat quasi tots a l’hora. Fem treballs liures. 
Seguidament llegim la redacció “les foques” d’ahir a la tarda. La posen en net 
mentre els xics escriuen al quadern . També tenim quadern que ens estalvia 
molta comesa. Som en principi ben contraris, però no tenim altre remei que 
seguir d’aquesta manera. Sortim a l’esbarjo tots. Predominen encara els jocs de 
bales. I són força aficionats! Després un conte. El nan i els gegants que 
escriuran a casa. Lectura i sortida. Abans però una colla de reflexions respecte 
a comportament els dies de vacances. 
Tarda: Setmana anglesa. 
 
Dilluns 30-X-33 
Matí: No hi ha classe per trobar-se fora el conductor. 
Tarda: He arribat a les 12 hores. No estic gens fatigat, ni gens intranquil . Dino,  
i a l’escola m’esperen 36 nanos. Menys que els altres dies. Els demano el 
comportament. En general ha sigut bo. Els faig reflexions la major part de les 
quals trobades o meditades en el viatge. Fem feina. M’ensenyen el treball fet. 
No sortim a jugar. Tothom es comporta bé. Fem escriptura i lectura per no tenir 
res preparat. Acabem una colla de treballs començats. La redacció de “les 
foques” els hi ha quedat bé. No cantem avui perquè abans d’entrar a la plaça 
eren uns quants que cantaven cançons escolars. Sortim quasi a les 5.  
 
Dimarts 31-X-33 
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Matí: Assisteixen 46 nens quasi tots a l’hora. A primera hora segueixen amb 
treballs lliures. Després un petit conte del noi que sabia d’anar en bicicleta i no 
sabia les direccions a seguir. Hem corregit treball casolà. Tothom sense 
excepció ha complert. No gaire bé, però. Sols un xicot podrà posar en net la 
dissertació  “el nan i els gegants”. A l’hora de l’esbarjo el noi que jugant o sense 
jugar ha ascapçat un arbret  li fa griandir(?) Això durarà tota la setmana. A 
l’entrada lectura silenciosa. Abans però fem en net un problema de geometria i 
aritmètica. La sortida, bé. En Serra avui abans de sortir li ha donat per a fer el 
timbre. 
Tarda: No tants xiquets, 41. Seguim ordenadament l’horari. Fem lectura 
silenciosa i comentada. Els faig confeccionar unes targetes. Llegim 
col·lectivament tots els petits i els mitjans. Sense precipitacions, la cosa marxa 
que dóna gust. A l’hora de l’esbarjo juguem a rescats. Després acaben les 
targetes i fem un dictat i demés exercicis. Proclamem guanyador del llibre 
promés quasi per unanimitat a Joan Codina, un bon noi i força aplicat. Posem 
treball de casa: una carta esquela a tots amb diversos motius. Demà festa per 
ésser diada de Tots Sants.  
 
Dijous 2-XI-33 
Matí: només 36 nois. Perquè? La diada dels morts que és avui encara té 
influència a l’escola. A més aquest és el primer any de fer classe. Hi manquen 
més que res els de pagès. No seguim amb continuitat l’horari per aquest motiu. 
Tenen prou feina en posar totes les coses al dia. Llegim i fem escriptura 
cal·ligràfica. Un noi, en Josep Pujals, avui m’ha fet mitja plana de cartipàs amb 
tan garbo com el millor cal·lígraf. Veurem si l’imiten uns quants més. Fa un matí 
fred i tèrbol. Hem parlat de posar les estufes. Veurem a la tarda si segueix el 
mateix tarannà de temps. En posarem una per si de cas. 
Tarda: Erem 37 nois. Per ésser tarda de dijous l’hem empleada a fer dibuix del 
natural i copiat del natural. Hem dibuixat el timbre de l’escola en distintes 
posicions i detall. El dibuix copiat a gust de cada u. A l’hora de l’esbarjo han 
jugat jocs lliures. Hi ha hagut dos nois que s’han tornat pintors embrutant les 
parets noves de l’escola i per aquest motiu les han hagut de rascar i treure la 
porqueria. M’han promès no tornar-hi més. Hem posat treball de casa i hem 
cantat. Hem fet exercicis de respiració i de compassos. Han sortit amb ordre. 
 
Divendres 3-XI-33 
Matí: Dia més xiroi i més concorregut que ahir. Erem 46 nois. Ja seguim amb 
tota precisió l’horari. Lliçó d’higiene: parlem de les ungles. Corregim treball de 
casa i fem aritmètica. Exercicis respecte al compte dels pars. Sortida a l’esbarjo. 
Després lectura silenciosa i comentada. També lectura per seccions amb tots. 
Seguidament els més grandets han acabat el treball de dibuix d’ahir. Amb els 
petits lectura col·lectiva i ben comentats els gràfics. Fer-los parlar, heus aci la 
meva aspiració! Han sortit bé. 
Tarda: 43 nins a la tarda. Quasi tots a l’hora. Alguns pocs arriben cinc minuts 
tard. S’entretenen encara amb el dibuix d’ahir. Seguint l’horari fem escriptura 
(llenguatge). Exercicis de parlar i d’escriure. Sortim a l’esbarjo. En queden 
alguns a acabar treball retrasat. Després Història “Caçadors i artistes” aquest és 
el lema de  la primera lliçó. Ja posen en net el qüestionari. Segurament aquesta 
lliçó durarà fins a demà. El cas és que els interessa. Cantem i exhortem el bé, 
sempre. Sortim. 
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Dissabte 4-XI-33  
Matí: 40 nois i dia fred. Seguim l’horari escolar. Com sigui que fa fred posem les 
estufes i les provem. Ja dóna gust arrecerar-s’hi. Acabem treballs retrassats. 
Fem aritmètica. Sortim a l’esbarjo. Després lectura amb tots xics i grans. Ja 
comença de resultar la lectura en silenci. Així llegeixen més i millor. La clàssica 
lectura cantant ha de desapareixer de l’escola. No serveix quasi per a res a no 
ser el bullit i soroll que porten. Els llegeixo de tant en tant i avui ha sigut un dia 
de lectura de troços escollits i amb veu alta. Sembla interessar-los-hi. No posem 
pas treball de casa perquè avui no tenim pas setmana anglesa. 
Tarda: En venen 39. M’he fixat que els dissabtes que fem classe a la tarda no 
vénen com de costum. A més és dia de neteja i alguns escorren el bulto. Fem 
cal·ligrafia i acaben treballs. No sortim a l’esbarjo perquè avui sortiran abans. 
Els conto la vida de les sargantanes. Sortim. Després es queden uns quants -
voluntàriament- a escombrar i fer neteja. Anem amb dos d’ells a posar les 
estufes a la classe de nenes i sortim tard perquè hem fet grans fogaines amb 
papers, molts papers. Jo als nens que escombren, els pago, els donc propina. 
 
Dilluns 6-XI-33 
Matí: A nit ha plogut i encara ho fa. No però deixen de venir els nanos i n’he 
comptat 41. Hem corregit la dissertació del dissabte i seguidament l’han posada 
en net. Quasi tots han complert menys dos que m’han dit  -pobrets- que no 
havien tingut temps. Amb els petits hem fet lectura. No hem sortit a l’esbarjo pel 
mal temps. Hem encès les dues estufes. Així s’està molt millor. A darrera hora 
després de parlar de la netedat de les mans i de la boca. Hem fet una estoneta 
de càlcul mental. Per a sortir els he manat uns exercicis escrits d’aritmètica. 
Tarda: Dia plujós i fred. Vénen 39 nanos. Seguim l’horari i fem cal·ligrafia. 
Mentre uns fan això els altres acaben els treballs de “Les sargantanes” que ha 
quedat força bé. No podem sortir a l’esbarjo perquè plou. Seguidament fem 
lectura explicada i comentada. Amb els xics ens hi entretenim força que són els 
que més ho necessiten. Més tard fem una revisió general de quartilles i ens 
adonem que queden força bé. Ara que els reporta qui sap la feina. Estem en 
una Republica de Treballadors i l’escola ha d’ésser la mare i formadora 
d’aquests treballadors.. 
 
Dimarts 7-XI-33 
Matí: Plou i neva. Fa un temps no propi d’aquest temps. I l’estiuet de S. Martí, 
quan el farà? Vénen pocs xiquets, 39. Feien una cara de fred que feia llàstima. 
Hem fet foc a les dues estufes i així ens hem reanimat. Jo per la meva part 
confesso que aquest matí hauria passat fred. Un cop calents hem començat a 
fer tasca. Hem resolt un problema geomètric i l’hem posat en ordre en el llibre 
escolar. No hi ha hagut esbarjo pel mal temps. Més tard hem fet lectura al vol 
de l’estufa amb força interès. Estaven calentets i sols així és possible treballar 
amb gust i amb èxit. En Planas tremolava. 
Tarda: Segueix el mal dia però sembla amb tendència a millorar. Ja vénen més 
nens, 41. Seguim l’horari . Fem cal·ligrafia amb no tant d’encert com altres dies. 
Estan moguts i molt parladors. És ben cert que són la quitxalla uns veritables 
termòmetres. En dies clars encara poden callar, però en dies grisos i tapats 
estan insostenibles. Prou els hi mancava avui una mica de joc però no ha sigut 
possible sortir a l’esbarjo pel mal temps. Hem anat seguint la classe de la 
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mateixa faiçó. Els he dictat una petita dissertació parlant del Novembre. Per 
treball de casa, unes endevinalles que no sé si resultaran. 
 
Dimecres 8-XI-33 
Matí: Apareix un dia clar. Fa sol i ja no fem foc a l’estufa. Assistència màxima: 
51 nois entre xics i grans. Això sembla un poble. Tothom hi diu la seva i això 
sembla talment un rusc o més ben dit hauria d’esser un rusc. Parlen massa alt 
malgrat el lema: “parlem tots però que no es senti a ningú”. Els hi explico el 
conte-història de Demòstenes, l’orador grec i la constància. Aquesta ha d’esser 
la forma de la nostra classe. Fem aritmètica, repassem S.M.D. Fem uns 
problemes de repàs. Sortim a l’esbarjo. I quin ramat!  Encara juguen a bales. 
Després lectura per a tots. Mentre els uns llegeixen els altres fan una altra feina. 
Veurem si ens en reeixim. 
Tarda: A la tarda també vénen tots 50. El dia s’ha espatllat. Torna a fer fred. 
Fan cal·ligrafia mentre acaben el treball d’unes targetes. A l’hora de sortir a 
l’esbarjo  són uns pocs els que ho poden fer. Tenen poca puntuació i han de 
repetir la tasca. Els més grandets parlant i movent-se d’aci d’allà no han tingut 
temps de fer la mitja plana i l’han fet mentre els altres jugaven. Durant l’esbarjo 
un nen ha caigut en un bassal d’aigua i s’ha posat com un ecce homo. Plora i el 
faig eixugar prop de l’estufa. Fem la segona lliçó de geografia que tracta de 
l’orientació. Posem un curtet qüestionari a la pissarra i allà va que trina tothom a 
fer-ho en net. Cantem abans de sortir. 
 
Dijous 9-XI-33 
Matí: A nit plogué. Ara al matí segueix el rondineig de la mateixa cançó. A 2/4 
de 9 hi havia pocs xiquets. Després en venen més. En compto 36. Posem en 
net treballs retrassats. Ens dediquem a posar cobertes a llibres nous que 
arribaren ahir. Hem preparat també unes carpetes amb paper vermell. Aci 
tractem als nois com a homes. Per alguna cosa són uns homes xics. Encara 
que sabem ben bé que no són més que nens i no poden ésser més que nens. 
No sortim a l’esbarjo pel mal dia i pel mal sol. Llegim i fem càlcul mental. 
Repartim tembé unes llibretes grans. A la sortida, tots força bé. Ens posen un 
vidre que ens mancava. 
Tarda: Aquesta tarda hi ha més gent: 39 nens, malgrat que segueix un temps 
que passa de fred. Seguim l’horari. Fem cal·ligrafia que resulta mitjanament. 
Sortim a l’esbarjo i quan tornen enfangats deixen una classe bruta que fa por. 
Seguidament fem dibuix del natural i copiat. Del natural dibuixen tots l’estufa de 
classe. I del dibuix copiat tothom fa el que millor l’hi sembla. No l’acaben pas 
perquè tot plegat els hi dona molta feina. Per treball de casa, un dibuix 
d’imaginació. 
 
Divendres 10-XI-33 
Matí: Sembla que avui farà millor dia. Ens han posat un vidre   i ara trobem les 
bones conseqüències doncs ens estalviem de fer foc malgrat fer fred de valent. 
En vénen 46. Lliçó d’higiene. Aritmètica i geometria (problema geomètric). 
Corregim treball de casa que tots sense excepció han complimentat i bé. Sortim 
a jugar. Fa massa fred, sembla però que el dia s’aclareix. M’apar que veurem el 
sol a la tarda. Llegim i comentem el llegit. Treballen els més grandets en el 
treball retrassat d’ahir. Surten sense cridòries i naturalitat. 
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Tarda: Un fotograf m’ha demanat per treure una foto de l’escola i dels nanos. Li 
he dit que vingui a l’hora de l’esbarjo. Així ho farà. En vénen 48, entre xics i 
grans. Fem exercicis d’ortografia. Ens tiren una foto a l’hora de jugar a l’entrada 
de l’escola. Sembla que ha de resultar el grup fet. També fotografien les nenes. 
Després de l’esbarjo segueix l’exercici deixat abans d’anar a jugar i més tard 
una lliçó de coses parlant del paper que en això consisteix el treball de casa. 
Cantem i a casa falta gent. 
 
Dissabte 11-XI-33 
Matí: Compto 48 nanos. El dia és imprecís. Arribo a l’hora. Quasi hi són tots. 
Parlem d’higiene i avui en fem rentar a 7 que s’han descuidat o bé que havien 
tingut pànic a l’aigua. Corregim el treball de casa. Uns pocs posaran en net la 
lliçó de coses: el paper. Fan després cal·ligrafia i un petit exercici aritmètic. El 
qui complementi aquests requisits podrà sortir a l’esbarjo. Després lectura per a 
tots. I avui per ésser dissabte posem el treball de casa que constava 
d’aritmètica. Adevertiments generals i sortida. 
Tarda: Setmana anglesa. 
 
Dilluns 13-XI-33 
Matí: 44 xicots. Vénen a l’hora. Els dilluns però sempre n’hi ha algun que té 
son. Seguim l’horari. Parlem del comportament. Dono unes dades sobre les 
meravelles del món. Fem aritmètica i exercicis escrits i mentals. A l’hora de 
l’esbarjo comencem un altre parterre. Veurem si aquesta setmana el deixen 
enllestit. Després uns acaben treballs retrassats i altres llegeixen. Els petits en 
particular.  A la sortida inspecciono treballs del llibre escolar quina exclusiva 
absoluta és de cada nen. No hi faig pas de corrector sols hi faig de crític. 
Sembla que hi estan força engrescats. 
Tarda: 43 xicots. He sabut abans d’entrar la felicitació de part del Sr Porta, 
arquitecte, per la conservació i bona cura de l’edifici escolar. Seguirem amb els 
parterres perquè ara ja podem disposar dels rajols necessaris per haver-nos en 
fet donació el Sr. Pei. Seguim l’horari. Fem cal·ligrafia que resulta quelcom 
deficient en general i sortim a l’esbarjo on uns juguen a jocs lliures (encara a 
bales) i els altre transporten rajols i altres segueixen en el parterre. Després de 
l’esbarjo fem història: Els grecs a Catalunya. Lliçó força assequible i ben bonica. 
La posem en net i en això treballem fins a la sortida. Per treball de casa: el 
rellotge (dissertació). 
 
Dimarts 14-XI-33 
Matí: Fa un dia clar i bonic. Està però tot gelat. Han vingut 46 nanos. Parlem 
dels mocadors de butxaca. Tothom en porta. Bonica visió! Tothom es moca. 
Corregim treball de casa que versa sobre el rellotge. Ja el posaran en net uns 
quants . Fem aritmètica, càlcul mental i uns problemes de geometria. Tots 
sense excepció el fan bé. Sortim a jugar. Continuem amb els parterres. Ja en 
reeixirem i desprès els més xics estudien la taula de multiplicar. Després fem 
lectura ben comentada i explicada. Comentem bé els gravats. És una feina que 
els hi agrada força. Els més grandets segueixen posant coses en net. No 
podem fer Ciències Naturals. A la sortida tots bé. 
Tarda: Bonica tarda de sol: 42 nois. A la nostra classe s’hi està més bé. Ben 
tancadet i el sol hi bat. Quina temperatura més equilibrada! Fem lectura tal com 
ens mana l’horari. Els més grandets estan atrafegats amb altres feines. No 
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surten pas tots a l’esbarjo perquè no pot ésser. S’ha de treballar! Després 
escriptura i cal·ligrafia i amb els altres lectura. Aquesta darrera amb els més 
grandets. Anem simultanejant totes les coses perquè tothom i en tota hora 
estigui plenament ocupat. Encara no han deixat el mal costum de parlar alt, 
malgrat els esforços fets. Persistirem en aquest sentit. En les coses escolars no 
pot defallir-se mai. Posem treball de casa: artimètica problemes i compte 
corrents. Cantem i sortim.  
 
Dimecres 15-XI-33 
Matí: Han vingut 44 nanos. He vist  que el posar les coses en net, per a la 
formació del llibre escolar, ens pren temps per les altres activitats. Potser 
haurem d’afluixar una miqueta. La major avantatge és que sempre estan 
ocupats. I això ja és molt. Hem parlat de civisme , la cosa del dia: les eleccions. 
He mirat la netedat. Hem fet aritmètica amb els desvagats o amb els que 
acabaren la feina que ja eren els més. Hem sortit a l’esbarjo. Hem recollit els 
rocs escampats per tot el recinte de joc. Després hem fet lectura comentada 
amb els grans i mitjans. Amb els petits no hem tingut temps. Ho farem a la 
tarda. A la sortida tots bé. 
Tarda: 43 xicots. Abans d’entrar arrangem les coses del pati de joc. Hem 
d’aconseguir que sigui amb el temps un veritable jardí on hi floreixin totes les 
flors i fins la bondat a gratcient. Acaben treballs o bé llegeixen. Després 
ensenyem a fer rebuts i pagarés que els més grandets posen en net. Els altres 
fan proves en els quaderns llurs. Seguidament a l’esbarjo continuem la tasca 
dels parterres. Ens costen però en reeixirem amb èxit. Després del descans lliçò 
documentada de Ciències vers les roques i maneres de reconèixer-les. Per 
treball de casa fer un resum de la lliçó que seran els que millor ho facin els que 
la posaran en net. Cantem i sortim. 
 
Dijous 16-XI-33 
Matí: Un altre matí plujós i trist. Vénen però 47 nanos. Manem netejar taules i 
tinters. Dissabte farem la comprovació. Fem aritmètica i problemes. Corregim 
treball de casa que en general resulta força bé. Ja el posen en net alguns. 
Surten a l’esbarjo i continuen amb la tasca de fer jardins i endegar les coses del 
recinte de l’escola. Varis nanos recullen rocs i pedres. Després del joc alguns, 
els més xics, fan cal·ligrafia i els altres segueixen amb la feina començada. 
Parlotegen de valent, Cal reconèixer que avui està núvol. Aquesta quitxalla és 
un veritable termòmetre. Sortim bé. 
Tarda: Segueix el dia gris. En vénen aquesta tarda 42. Abans d’entrar fem 
parterre que no ens queda gaire bé. A l’entrada segueix amb els treballs 
retrassats. Després fem lectura amb tots. I ben en particular amb els grandets. 
Després segueixen els treballs en net. Hi ha esbarjo per casualitat perquè 
sembla que vol ploure. Després fem dibuix els més. Els xics però abans 
llegeixen una miqueta. Després també dibuixen. Dono papers per embolcallar 
les quartilles acabades i disperses. Veurem si podem aconseguir que siguin 
més mirades de netes. Sortim. 
 
Divendres 17-XI-33 
Matí: Plou i plou. Ens convertirem en peixos! Tanmateix la minyonada no té pas 
por: 41 xicots. Fem una neteja de taules i tinters, que la majoria ja saben fer 
amb força cura. Llegim silenciosament una estona. No podem pas sortir a 
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l’esbarjo pel ploure continuat. Fem el dibuix que ens pertocava ahir: dibuixen del 
natural dos encenedors força complicats i bonics. No l’acaben aquest dibuix. El 
deixem en llapis. A la sortida són molts que no tenen paraigües i els pares llurs 
els venen a recollir. Els de pagès no els deixo marxar sense comprovar que van 
abrigats. 
Tarda: Segueix aproximadament el temps del matí: pluja d’hivern. Venen menys 
nens: 36. Els de pagés, com és natural, resten a casa. Seguim el dibuix no 
acabat el matí. La qüestio d’ombres els interessa però baldament, no saben fer-
ho. Els hi dono petites nocions que semblen recollir. No podem sortir a l’esbarjo 
pel mal temps. Fem cal·ligrafia força bé. Els hi explico el tema  “Pedreres i 
mines” que em fan per treball de casa. Després llegim amb tots els grups i ben 
en particular amb el primer. Cantem i riem. Estem alegres i fa un dia trist. 
Paradoxes! 
 
Dissabte 18-XI-33 
Matí: Segueix la mala moda de ploure. Vénen 46 nois i seguim avui ben de ple 
l’horari escolar. Aritmètica i geometria (problemes). No tenim esbarjo degut al 
mal temps. Acaben uns dibuixos del natural (els encenedors). Llegim totes les 
seccions. Poso treball de casa (aritmètica i una carta) . Faig una colla de 
reflexions vers la jornada civil de demà. Els explico que el nostre poble català 
ha de demostrar la ciutadania amb grau màxim. Demano un bon comportament 
en tots els ordres per a vèncer 19-XI-33 
Tarda: Aquesta tarda seguint la costum hem fet setmana anglesa. Hem arranjat 
però la taula electoral per a demà, tota vegada que una secció d’aquesta vila 
votarà a la nostra escola. 
 
Dilluns 20-XI-33 
Matí: 38 nins i segueix com si res la pluja cançonera i enfadosa. Tinc son però 
no he fet tard. Em ficava al llit ahir diumenge a les 2 i ½ del matí. Els resutats 
electorals ens tingueren lligats a l’aparell de ràdio. Estic content –jo ja sé perquè 
estic content-. Els nois aquest matí –cosa rara- m’han dit que l’Esquerra 
guanyaria . Què saben ells! SI sempre els nois ho endevinen tot. Una nota 
d’ahir: la perfecta regularitat i bon comportament a l’hora de votar. Ja poden 
votar les dones!. I una altra nota: Eleccions nítides en últim grau però també 
felicitacions de tothom. Aquest matí a l’escola xerren que dona gust. D’alguna 
manera han de celebrar la victòria! 
Tarda: Només 35 nois. Fa fred i plou. Encenem les dues estufes i això sembla 
un forn de bé que s’hi està. Mentre els uns llegeixen a redós de l’estufa els 
altres acaben treballs inacabats. Anem fent així els relleus. No sortim a l’esbarjo 
ni molt menys. Després ortografia que resulta bastant bé. Posem també una 
carta en net. Abans de sortir preparem el treball de casa que consisteix en llegir 
un tros i alhora estudiar amb força cura la taula de multiplicar. Els faig una colla 
de reflexions. Vaig massa a la seva raó en lloc del seu sentiment: És una cosa 
que cal estudiar amb cura. 
 
Dimarts 21-XI-33 
Matí: 39 xicots. Segueix el mal temps. Portem un Novembre que fa fàstic. Que 
pocs dies ha lluït el sol! És un contratemps pels escolars. Encara que en 
aquesta escola venen força bé. Explico una lliçoneta moral: “El drapaire”. Fem 
aritmètica i també exercicis. No sortim a jugar. En aquesta hora que restem 



20 
 

parats servei per a calentar-se les mans a tots. Vull que no sofreixin res. 
Després fem cal·ligrafia i més tard llegim. Per a sortir serà precís tenir feta amb 
bon garbo una plana d’escriptura. 
Tarda: 41 nois. Sembla que el temps vol millorar. Fem Ciències. Expliquem la 
continuació de les pedreres i mines. Perills d’unes i altres. Els posem a partir 
treballs en net. No sortim a l’esbarjo per el massa fang. Dono als petits la 
primera quartilla per a que hi facin el primer treball en net. També ells han de 
confeccionar un llibre. Veurem com resulta. Després hem fet ortografia respecte 
a la lletra ics. Equivalències del castellà. He dictat proposicions. Les hem 
analitzades i corregides. Després hem posat treball de casa. Confecció 
d’abecedaris majúscul i minúscul. Hem cantat i fet exercicis rítmics respecte al 
compàs. Hem sortit que semblava fosc i per això hem encès les llànties de 
l’escola.  
 
Dimecres 22-XI-33 
Matí: He fet tard a classe. He arribat a les 9. M’esperaven i em diuen que creien 
que estava malalt. Estan tan acostumats a què no hi manco mai! Farem la pau, 
però a l’hora de l’esbarjo, sense esbarjo i sortirem un quart més tard. En bona fe 
que si no em criden encara dormiria. Això no pot pas ésser. Tinc de comprar-me 
un despertador. Fem la feina que ens cal . Mirem la netedat. Corregim treballs 
de casa. Fem aritmètica i uns quants problemes. Assisteixen 46 nois. Avui fa un 
bon sol i un dia clar. Ja era hora. Mirem molt primmirat tots els treballs. Volem 
ésser molt exigents en aquesta hora de responsabilitats. Llegim però haurem de 
continuar a la tarda per resultar aquesta insuficient. 
Tarda: Segueix un dia esplèndid. Vénen 45 nois. Seguim a gratcient el 
programa escolar. Fem una factura que posem en net. Seguidament els qui 
acaben surten uns moments a l’esbarjo. La majoria resten a classe. A la tornada 
amb un ben continuat silenci els conto l’historieta “Qui no estudia ni treballa no 
juga”. És una adaptació a la no sortida a l’esbarjo. Els ha interessat i la farem 
per treball de casa. Fem lectura amb tots. Amb els grandets poc ratet ja que 
tenen altra comesa a realitzar. Cantem una mica desafinats. Tinc alguns nanos 
malalts. És l’epoca de l’any més a propòsit. Tanmateix però el promig ha baixat 
molt de quan jo vaig arribar en aquest poble. 
 
Dious 23-XI-33 
Matí: 46 xicots i un dia admirable. Mirem l’hora a l’arribar i encara manquen cinc 
minuts. Avui he sigut formal. He mirat la netedat. He explicat una faula moral 
respecte a l’enveja. Hem fet càlcul mental i exercicis amb mètrica de repàs de 
S.M.D. El primer grup m’ho han fet tots bé. Els demés grups n’hi ha hagut de 
tot. Hem sortit a l’esbarjo i el sol es feia estimar… A l’entrada hem parlat del 
com i el perquè de la resolució dels problemes apuntats a la pissarra.. Hem fet 
cal·ligrafia amb els xics i també lectura. Els altres han confeccionat uns  
Abecedaris de lluïment  que no sé quin resultat pràctic em donarà. Hem sortit. 
Tarda: 45 minyons. Segueix un dia d’estiu. A la classe hi fa mitja calor tota 
vegada que en aquest temps el sol esbiaxat no bat de ple. Fem lectura mentre 
tots segueixen  ocupats en altres activitats. El segon grup no pot sortir a 
l’esbarjo per estar retrassat en la lectura. Sortim a jugar i fem un joc nou de 
tirar-nos mutuament la pilota, educació de la vista i del tacte. Llegeixo une 
màximes. Fem dibuix. Sempre del natural: el segell de l’escola en detall i l’escut 
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de la vila de Casserres. Corregim treballs de casa. Posen treballs en net. 
Cantem i sortim. 
 
Divendres 24-XI-33 
Matí: 47 nois i bon dia. Arribo sense fer tard. M’ensenyen els àlbums que els hi 
vaig regalar i alguns d’ells ja els tenen curulls de cromos. Parlem d’aquests 
àlbums i miro la netedat. Fem seguidament aritmètica (problemes), amb els xics 
parlem del sumar i restar. També fan exercicis. Surten a l’esbarjo els que tenen 
tots els treballs acabats. En resten dos que han arribat una mica tard i fan la 
pau. Després de jugar el primer grup fa a la pissarra els problemes per a 
corregir-los. Els altres grups, lectura que senzillament no la podem descuidar. 
Hi darem uns quants dies una apretada… 
Tarda: 46 nois i bona tarda. Hi tenim però a classe molta pols perquè fóra 
convenient escombrar dues vegades a la setmana. I més ara que fem classe de 
nit. La setmana vinent començarem a fer-ho així. Seguim metòdicament l’horari: 
cal·ligrafia i esbarjo. La primera ha resultat força i el segon ha predominat el joc 
de pilota. Hi ha el perill de trinxar vidres. Serà millor a fora pilota? Després lliçó 
de geografia. Té el qüestionari d’avui el nom de la nostra classe. Hi farem un 
plano amb totes les de la llei. He donat idea de l’escala i de l’orientació. Demà 
ho passarem en net. Treball de casa i cant. 
 
Dissabte 25-XI-33 
Matí: Fa fred i no tenim més remei: encenem les estufes i tothom s’escalfa. 
Continuem el treball d’ahir referent a “La nostra classe”. Els xics fan cal·ligrafia i 
més tard aquests sols surten a l’esbarjo. Els més grandets altra feina tenen. 
Després segueixo la meva comesa. Fem lectura amb els xics i amb els mitjans. 
Els corregim el treball de casa que tots sense excepció han complimentat. 
Posem treball de casa, una carta per a tots. Donem una colla de dades 
relacionades amb el bon comportament. Imposem una bona moral. Fem 
reflexions per a demà diumenge, la  netedat i el bon comportament seran les 
primeres coses. Surten bé i netegem la classe, etc. 
Tarda: 
Vaguem per complimentar setmana anglesa. 
 
Dilluns 27-XI-33 
Matí: 45 nois i un fred que pela. Quina glaçada tan forta! Seguim bé l’horari. 
Una lliçó moral que ens valem de l’exemple real de la pèrdua d’un nen el 
dissabte a la nit. Corregim treball de casa. Expliquem aritmètica teòrica 
relacionada amb el comerç. Corregim problema de geometria que els grandets 
posen en net. Per alguns no hi ha esbarjo perquè acaben treballs del dissabte i 
no podem deixar les coses endarrerides. Després de l’esbarjo lectura amb els 
tres grups inferiors. Els grans segueixen atrafegats amb els seus treballs que 
finalment a l’hora de sortir acaben. Hem preguntat pel comportament de cada u 
durant la festa d’ahir. Després per regla general tothom ha marxat bé. 
Tarda: 43 xicots. Segueix el fred i gràcies que llueix el sol. Fem foc a les dues 
estufes. Que tothom estigui a pleret! I en bona fe que si està bé en aquesta 
classe. Fem un exercici d’ortografia i el posem directament en net. Versa sobre 
l’accentuació dels mots monosíl·labs. No resulta pas malament. Sortim a 
l’esbarjo només per estirar les cames però només uns moments. Tots posen 
une cares de fred que encara en fan venir més. A l’entrar els deixo escalfar per 
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a que reaccionin. Fem lectura silenciosa i més tard  comentada. Posem treball 
de casa. Una redacció que portarà per títol “El meu pare”. Comença a 
fresquejar quan sortim, per això alguns de pagès surten a les quatre.  
 
Dimarts 28-XI-33 
Matí: Hi mancaven alguns nanos que m’han fet avisar. En tinc algun de malalt. 
Avui n’he contat 43, entre xics i grans. Llegeixo un petit conte. El faig servir per 
a lliçó ocasional que sempre fem que siguin rodonament morals. Corregeixo el 
treball de casa. El posen quasi tots en net. N’hi ha un que com el seu pare 
tracta amb carros i és gallinaire, ha pintat un carro i una gàbia de conills. I 
aquest és aquell noi difícil d’un dia i que avui rutlla força bé. No pas tots poden 
sortir a l’esbarjo. S’han d’acabar els treballs amb els mitjanets i seguidament 
fem la lliçó de Ciències. Avui parlem d’Història Natural. He posat el qüestionari a 
la pissarra i han sortit. A la tarda seguiran amb aquest treball. 
Tarda: 41 nois. Hem jugat a pilota abans d’entrar. Després posem en net el 
teball d’Història Natural del matí. Els dura qui sap la feina que encara no han 
acabat al sortir a jugar. Tots a l’esbarjo. Segueix més tard el mateix treball. Els 
petits llegeixen. I després posen la lliçó de lectura en net. Miren els teball fets 
que surten bastant bé. A darrera hora fem lectura silenciosa que resulta quasi 
cridada. Hi hem tornat fins a posar-los a to. Hem posat treball de casa. 
 
Dimecres 29-XI-33 
Matí: No fa tant fred. Vénen 43 nois. Acaben el treball d’ahir els  reressagats. 
Fem aritmètica i exercicis. Corregim treball de casa i sortim a l’esbarjo quasi 
tots. Després de l’esbarjo lectura silenciosa i comentada. Sembla que 
comencen a despertar-se. No tenen afició a la lectura. M’han promés llegir tot el 
que els hi vingui a mans. Que llegeixin molt. Abans de sortir he qualificat uns 
treballs de les quartilles. En tenen alguns ja 20. En aquest pas la nostra idea 
serà tota una realitat. Tindran de fet un llibre voluminós. Veurem si l’afició d’ara 
presisteix tota la temporada. 
Tarda: Com haviem promés la setmana passada abans d’entrar aquesta tarda 
hem netejat l’escola. Ara s’hi està més bé. Vénen 43 xicots. Posen en net el 
treball darrer del matí, però abans fan neteja de calaixos. Ja era ben precís. 
També he mirat la netedat i no hi ha hagut altre remei que fer rentar les mans a 
bona part. Hem llegit amb els petits i després tots plegats construeixen 
proposiciones dels gràfics que els he ensenyat. Hem sortit a l’esbarjo tots. 
Després fem un exercici d’ortografia fàcil pels més xics i pels mitjans. Hem 
posat treball de casa, aritmètica. Hem cantat un xic i he fet observacions per a 
venir , que miraré el coll i les orelles de cada u . Que vagin amb cura que algun 
el farem rentar davant de tots! 
 
Dijous 30-XI-33 
Matí: Només 43 nois. N’hi ha alguns de malalts. Hem complimentat el que ens 
mana l’horari. Lliçó ocasional parlant de la pèrdua d’un llibre. Corregim treballs 
de casa. Fem aritmètica. Parlem del %. Fem uns exercicis referents a aquestes 
qüestions. Els més grandets tenen temps de fer un problema geomètric. Sortim 
a l’esbarjo. Sembla que vol ploure. Després fem la lliçó de Ciències Naturals. 
Parlem de l’aigua (H2O). Posem un qüestionari en això relacionat. Comencen a 
posar-ho en net. Fem lectura entre tant amb els xics. Seguim a curt la lectura 
col·lectiva. Ara que algun es  retrassa. La meitat del grup segueix bé. Els altres 
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més xics s’han parat. Potser volem anar massa depressa. Això segurament deu 
ésser. 
Tarda: Faltaven forces nens aquesta tarda. N’he comptat 39. Segueixen amb el 
treball del matí que encara a l’hora de jugar no han pas acabat. S’ha esllanguit 
la pluja. Hem pogut sortir a l’esbarjo. Després fem dibuix del natural: dibuixen 
una taula, una pluma, un llapis i una regla. Tots l’han acabat. En aquesta època 
comencen uns quants nois de pagès a sortir a les quatre i ens fan mal per la 
bona marxa de l’escola. I no hi ha més remei, s’ha de fer així. El treball de casa 
avui serà lectura del capítol i explicació detallada demà al matí. Hem cantat i 
hem sortit. Abans però hem encès les llànties perquè era quasi fosc. 
 
Divendres 1-XII-33 
Matí: Dia d’hivern. No massa fred, però. He arribat a l’escola ½ quart abans. 
Tampoc això és precís. S’ha d’arribar a l’hora. Hem fet una lliçó d’higiene 
parlant dels mocadors i la manera de mocar-se. Hem fet aritmètica. Hem 
començat els trencats que m’apar que aprendran amb facilitat. Hem fet exercicis 
convenients i relacionats. A l’esbarjo tots plegats hem jugat a pilota. Avui tinc un 
bon dia. Alguns però també juguen al seu joc favorit –les bales-. A l’entrada fem 
lectura silenciosa i m’entretinc amb els xics. Els demés acaben els treballs de 
l’aigua. Anem llegint amb els mitjans. A l’hora de sortir he volgut veure tots els 
treballs acabats i els he puntuat. Anem bé. 
Tarda: Aquesta tarda 43. Hem seguit fidelment l’horari. Hem llegit. Hem fet un 
exercici d’ortografia i hem anat a jugar. Ha fet avui un bon dia. Després de jugar 
expliquen una lliçó d’Història general. Ens hem dedicat a estudiar els Egipcis, 
poble antiquíssim. Hem posat qüestionari que seguidament han posat en net. El 
treball de casa ha sigut una breu pregunta. ¿Com i què en fariem d’un bitllet de 
25 ptes. que trobessim al carrer? Hem cantat. Els he començat d’ensenyar avui 
“l’Emigrant” d’En Verdaguer. Hem cantat també “Els tres tambors”. Han sortit 
sense cridar. 
 
Dissabte 2-XII-33 
Matí: Han vingut 46 nois. Hi ha boira però no fa fred. Acaben treballs començats 
els uns i els altres fan cal·ligrafia. Després corregim treball de casa. Fem també 
aritmètica. Seguim amb l’ensenyament dels trencats. Explico anècdota de quan 
jo anava a estudi respecte a la qüestió dels trencats. I per coincidència hi surt 
un condeixeble: en Castells. Els fa gràcia. Surten a l’esbarjo. Juguen a pilota. 
Exercicis de tomb. Educació de la vista i del jardí. Entrem i després d’una etona 
de lectura silenciosa fem concurs de llegir, que resulta bastant migrat. Hem 
d’apretar amb això del llegir. Poso treball de casa. Uns quants a la tarda vindran 
a escombrar i netejar la classe. 
Tarda: 
Vacança i setmana anglesa. 
 
Dilluns 4-XII-33 
Matí: Plou. Avui poc nens: 32. Ens hem entretingut en acabar treballs 
començats. Posem totes les coses en ordre. Fem però aritmètica. Seguim amb 
la qüestió dels trencats, sumar i restar. Posem en net tots els exercicis 
aritmètics. No podem sortir a l’esbarjo pel mal temps. Quan acabarà de ploure? 
Fem lectura comentada i silenciosa. M’entretinc amb els mitjans que es troben 
més necesitats de lectura. A la nostra escola  aquesta assignatura potser és la 
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més endarrerida i encara no sé perquè. Els farem llegir més i els farem aficionar 
a llegir. Aquesta em sembla que és la cabal solució. Hi pensarem força en 
l’endegament i en el feliç reeiximent dels nostres desitjos. A la sortida tots en 
paraigües. Entre tots poden abrigar-se i hi fan esperit de germanor i 
companyonia. 
Tarda: Segueix el mal temps i en conseqüència vénen pocs nanos: 35. Fem 
cal·ligrafia i seguidament exercicis ortogràfics. No seguim l’horari per la manca 
d’assistència. Fem més que res repassos de tot. Posem en ordre quartilles. 
N’endeguem d’altres. Més ben dit organitzem i posem en ordre. Tornem a llegir. 
No sortim a jugar. Plou i plou. Els explico el conte de la son. Estan –malgrat 
seguir pocs-  avui força xerraires. I és que fa mal temps a fora i el senten. 
Posem treball de casa: lectura i més lectura. Una miqueta també de treball 
airtmètic. Fem la cantadeta de costum i sortim estenguent els paraigües perquè 
encara plou. 
 
Dimarts 5-XII-33 
Matí: El dia s’ha arranjat . I també vénen ja més nens: 42. Seguim l’horari. 
Mirem la netedat. Comentem el fet de l’ocell “costoret” que passa fent l’alet per 
les nostres vidrieres. Al parlar del castis tots posen orelles i miren. Els conto 
l’història del “castoret” que diuen ells. També parlen bé dels pardals. 
Seguidament fem aritmètica i continuem amb els trencats, però no podem 
passar de les sumes amb els seus tres cassos. Sortim a l’esbarjo. Segueix el 
joc de les bales, ara que la pilota també els interessa. Després de l’esbarjo fem 
lectura amb tots els grups. S’han de posar alicients per a que s’hi aficionin. He 
promès aquell àlbum de “Les meravelles del món”. Sembla que tots llegiran 
força a casa. Així en fan prometences. Ja ho veurem. 
Tarda: Aquesta tarda ja quasi vénen tots: 46. Hem fet ortografia. Hem parlat de 
la q. Ho entenen bé però a hores en l’escriure no hi posen massa cura. 
Corregim el treball. El convertim amb altres exercicis. Sortim a l’esbarjo. Avui fa 
un bon sol. Després seguim amb la lectura i en qualificar les quartilles que ja 
tothom té acabades. En general no estan malament. Ara que crec que el millor 
és no fer-ne tantes. Volen anar massa depressa i llavors se’n ressent la lletra i 
la redacció tot plegat. En síntesi, necessitem menys treballs i més ben fets. 
Posem problemes i exercicis aritmètics per treball de casa. Cantem “l’Emigrant” 
que ara assagem i seguidament sortim. Un noi m’ajuda tots els dies a arreglar 
l’estufa pel vespre a la classe d’adults. 
 
Dimecres 6-XII-33 
Matí: Un dia clar i 47 xicots. Avui en vénen forces. Una lliçó moral treta del cop 
de puny donat per un xicot a l’altre. Hem corregit treball de casa. Hi ha hagut 
dos vagos que no l’han fet. Fem aritmètica. Repassem alt per alt el S.M. i 
després continuem amb els trencats: sumes i restes. Als altres més xics els he 
ensenyat el compte dels preus i n’han fet un exercici. Amb els més xics, sumes i 
restes. Sortim a l’esbarjo tots menys els que  m’han estafat el treball de casa. 
Després del joc fem lectura amb totes les seccions, Avui m’asseguren que han 
llegit a casa. Ho demostren els llibres que són més bruts que els altres dies. A 
veure si encara hi perdrem. Sortim 
Tarda: 44 nois. I torna a ruïnejar. En faig rentar tres que vénen massa bruts. 
Seguidament comencen un exercici col·ligràfic que posen en net. Resulta 
bastant bé. El qualifiquem i anem a l’esbarjo. Fa mala tarda. Després fem 
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geografia. Parlem de la nostra escola i en fem un qüestionari a la pissarra on 
s’hi remarca que s’ha de construir el pla i el dibuix de l’escola. Una nota 
interessant aquesta tarda. Ve a l’escola una noia quasi nena que s’ha fet mal 
treballant als telers. Ve a avisar un seu germanet, que l’esperi després de sortir 
de classe. La nena està una mica  espantada. Surt el nen i l’hi dono l’avís. El 
nen no fa més que posar-se a plorar. Ella l’anima a que no plori, que no té 
importància i també quasi plora. Bons germans! 
Posem treball de casa i sortim. 
 
Dijous 7-XII-33 
Matí: Dia clar i bonic. Vénen 50 nanos, bona assistència. En qüestió assistència 
hem trobat la solució. Quina? L’escola que marxa sola i bé. Seguim el que ens 
marca l’horari. Lliçó moral que aprofitem el fet d’ahir a la tarda. Fem aritmètica i 
càlcul mental. Parlem també del multiplicar trencats. Fem uns exercicis com de 
costum. Anem a l’esbarjo quasi tots. Els que sols vénen al matí resten a classe 
a treballar. Després  fem una lliçó d’ H. Natural. Parlem  de les arrels dels 
vegetals i en fem classificacions. És un treball que posen en net mentre faig 
llegir els més xics i els que no vénen a la tarda. A darrera hora mano lectura 
silenciosa per a tots. Tothom em diu haver llegit a casa. No hem corregit el 
treball de casa per mancar-nos temps.  
Tarda: Segueix una bona tarda. Vénen 47 xicots, també bona assistència. 
Segueixen amb el treball del matí que encara no acaben.Fan dibuix. Avui 
dibuixen les escales copiades d’un quadro fet per un pintor, B. Roca. Sortim a 
l’esbarjo. Caic i em poso una cara com un mapa plena de fang. Em rento. 
Després de l’esbarjo segueix el dibuix que avui no podran pas acabar. Corregim 
treball de casa. En posem d’altres respecte a l’aritmètica. La redacció “el meu 
gat” un veritable èxit de redacció i de precisió. Estic content. Tothom l’ha fet 
bastant bé. Cantem altra vegada ‘l’Emigrant’ i altres cançonetes. La sortida és 
ben regularitzada. Res més.  
 
Dissabte 9-XII-33 
Matí: Un altre dia plujós. Hi ha 44 nois. És dissabte i després de festa. Com 
més festes més pestes. No seguim ben bé l’horari. Fem però aritmètica i 
acabem d’explicar els trencats. Fem una sèrie d’exercicis. No podem sortir a 
l’esbarjo perquè plou però plou relativament poc. Ens escalfem les mans. I fem 
cal·ligrafia que no resulta del tot malament. Fem també lectura silenciosa i 
comentari i corregim el treball de casa. Els dic que aquesta tarda hi ha classe 
perquè avui degut a la festa d’ahir no podem complimentar la setmana anglesa. 
Aquesta setmana ens han mancat hores de classe. 
Tarda: Plou i plou fort. Fins pedrega. Vènen però 41 xicots. Acaben el treball del 
dibuix de les escales. Acaben també la redacció. Mentre fem lectura per grups. 
Llegim amb tots els grups. Sembla que tots plegats volen avançar en la qüestió 
lectura. No podem sortir a l’esbarjo. Segueix plovent! Fem un exercici de dictat. 
Després un altre exercici d’accents. Posen uns quants mots. Per treball de casa 
aritmètica. Segueix plovent. L’any de la pluja podrien dir-ne. Sortim i quasi tots 
els venen a buscar amb paraigües els pares llurs. 
 
Dilluns 11-XII-33 
Matí: Dia plujós. Vénen 46 nanos. Fem el què ens marca l’horari. Ens 
entretenim amb l’aritmètica. Trencats. Fem uns exercicis de geometria. No 
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podem sortir pas a l’esbarjo pel mal temps que fa. Acabem els treballs 
començats i fem lectura amb tots. Sembla que els meus treballs per a que 
s’aficionin a llegir van donar els seus resultats. Ja llegeixen contes, etc. Ja 
compren revistes i jo els veig llegir. Veurem si persistirà. Abans de sortir 
corregim el treball de casa que tots sense excepció han realitzat. 
Tarda: A la tarda segueix la bonhomia del dia que no és fred però és trist. 
Vénen 41 xicots. Seguim l’horari però abans tornem a llegir tots. Aquesta feina 
la farem uns quants dies dematí i tarda a veure si avancen . Fem un exercici 
d’ortografia mentre alguns encara acaben treballs començats. No sortim a 
l’esbarjo perquè plou i no plou. Després expliquem la lliçó moral “lleugeresa 
omet” que escolten amb atenció. Cantem i seguidament sortim. 
 
Dimarts 12-XII-33 
Matí: Plou i pocs xicots: 40. Mirem la netedat i ens entreguem a l’aritmètica. A 
què es deu que aci l’aritmètica sura per damunt de tot? És el que m’aprenen 
més i encara no sé perquè. Fem trencats i demés exercicis. No sortim a 
l’esbarjo i ens escalfem bé. Després llegim tots. I mentre alguns –els grandets- 
posen en net una lletra de canvi. Altres copien i altres fan una carteta invitant a 
una fira. Tothom treballa al mateix compàs. També xerren. Per alguna cosa avui 
la cosa està ennuvolada. 
Tarda: Fa un temps boig. Plou i plou. Als cims aquesta pluja és neu. Vénen 
pocs nens, 36. Fem el que ens marca l’horari. Llegim perquè així ens ho hem 
proposat, llegir a les dues sessions. Fem un exercici ortogràfic que després el 
convertim en un doble exercici. En treiem tot el suc possible. Corregim treballs, 
en net. Han confeccionat avui una lletra de canvi, alguns amb força destreça. 
Posem treball de casa. No hem pogut sortir a l’esbarjo pel mal temps que 
sembla empitjorar. Vindran els adults a la classe nocturna? Cantem l’Emigrant i 
sortim. Tothom ha portat paraigües. 
 
Dimecres 13-XII-33 
Matí: El dia és clar però fred. Vénen més nens, 42. És Sta. Llúcia i molts em 
pregunten el perquè no hem fet festa com tots els anys. Els hi dic que tot això 
de les festes ja ha passat, masses que en fem. Han quedat una mica decebuts. 
Els nanos, malgrat tot, són amics de les festes. Fem aritmètica. Insistim amb els 
trencats i sembla per fi que en reeixirem. No sortim a l’esbarjo –fa massa fred-. 
Ens escalfem les mans i fem cal·ligrafia. I després lectura. Els més grandets 
però posen en net una dissertació parlant d’una de les quatre estacions de 
l’any. Els més petits i mitjans llegeixen en grup. Els faig llegir a tots. I sortim. 
Sembla que el dia serà obert i bonic avui. 
Tarda: No plou però fa una tarda senzillament forta de fred. Vénen 41 nens. Els 
de pagès hi manquen per la inseguretat del dia. Fem el que ens marca l’horari. 
Acaben alguns els treballs en net. Treballen ara a gust. Han escrit vers les 
estacions de l’any i cadascú s’ha triat l’estació que més li plaïa. No sortim a 
l’esbarjo. Fa massa fred. Fem lectura una mica amb tots. Sembla que anem 
reexint amb èxit. Desprès els conto un petit conte dels ratolins, els parlo d’una 
lliçó de coses. Animals útils i amics de l’home que avui faran per treball de casa. 
Els interessa força i expliquem llargament la vida de l’elefant i del camell. 
Sortim. 
 
Dijous, 14-XII-33 
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Matí: Torna a ploure i a nevar aquest matí. Fa un fred de mil dimonis. No vénen 
gaires nens: 34. S’han espantat alguns. Fem aritmètica, exercicis. No sortim a 
l’esbarjo, després ens dediquem de ple a la lectura amb els grandets i mitjans. 
Ja comenten la lectura i parlen dels Reis Mags que quasi cap hi creu. Són 
massa savis i ja no els hi passen. Jo els hi dic que a mi encara em fan il·lusió i 
tots els anys em passen alguna cosa. Corregim abans de sortir tots els treballs 
en net. 
Tarda: Aquesta tarda més nens i més fred, 41. Seguim l’horari. Tots els dies el 
quart primer el dediquen aferrissadament al canvi de cromos ‘Nestlé’. Això sí 
que ha sigut un èxit sense precedents. Seguidament fem un dictat que potser 
ens ha resultat un model pedagògic de dictats. Hem parlat de la b castellana 
que correspon a la v catalana. Hem dictat idees que poc a poquet hem anat 
escrivint a la pissarra per a que cada u es fes de corrector. D’aquest exercici 
n’han escrit un altre: hem destriat els noms classificant-los segons si eren aguts, 
plans o esdrúixols. Mitjançant nombres hem descobert totes les lletres i les 
síl·labes de tots els mots. Això els ha ben interessat. L’hem llegit diverses 
vegades i després hem preguntat a tots que escollissin la idea que els era més 
plaent i el perquè, un èxit força plaent Hem fet dibuix del natural. Hem posat 
treball de casa i hem sortit. 
 
Divendres 15-XII-33 
Matí: Fa un dia clar per fi. Els nois el celebren tota vegada que avui hi torna a  
haver-hi bona assistència, 47. Fem una lliçó moral. Després aritmètica, càlcul 
mental i després exercicis per a tots que corregim com també els treballs de 
casa. Sortim a l’esbarjo després d’uns dies de romandre a dins. Fa molt fred i és 
precís fer foc per a calentar les mans doncs tots estan balbs. Fem cal·ligrafia 
que resulta ben reeixida. I després lectura amb els primers grups o sigui els 
grandets. Els demés també llegeixen fins ho faran amb mi a la tarda. És precís 
insistir en aquest sentit. Sembla que segueixen llegint a casa. També s’ha de 
cultivar aquesta part. Sortim sense incidents. 
Tarda: Bona tarda: 42 nois. Hi ha menys assistència a les tardes. Han treballat 
en el dibuix d’ahir. Han fet després una carta comercial els més grandets. Els 
petits han llegit. Hem sortit a l’esbarjo després de mirar els treballs acabats. 
Segueix amb tota la força el joc a les bales. Hem fet seguidament una lliçó d’H. 
d’Espanya: íbers, celtes, celtíbers, fenicis, cartaginesos… Han posat el 
qüestionari en net i faran aquest treball a casa per a veure els millors posar-lo 
en net. Els ha interessat l’explicació d’aquests pobles antics. A l’ultim quart que 
l’han dedicat a format del llibre, també hem cantat. Ja quasi saben l’Emigrant.   
 
Dissabte 16-XII-33 
Matí: Fa molt fred. Hi ha 44 xicots. Seguim al peu de la lletra el que ens marca 
l’horari. Fem aritmètica i geometria i després exercicis. Sortim a l’esbarjo molt 
poc. Després fem cal·ligrafia i llegim. Fem com una mena de concurs 
d’explicació de contes. Tothom hi intervé. Alguns hi tenen força gràcia. Posem 
treball de casa. I cantem abans de sortir. A la tarda fem festa. Netegem i 
escombrem la classe. Són les 12 hores quan acabem la tasca d’aquesta 
setmana. 
Tarda: 
Fem setmana anglesa. 
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Dilluns 18-XII-33 
Matí: Neva i fa un fred gros. Encara no es donen els nanos i vénen els 25 més 
valents. No seguim avui l’horari. Fem força foc. Ens calentem bé. Segueix 
nevant. És boniquíssim si no fos el fred. Preparem unes felicitacions. Ens ho 
conjuminem nosaltres mateixos. Res de comprar postals ni res enlloc. La 
mateixa escola te prous forces per inventar quelcom. Un paper blanc doblat, un 
envelop, uns dibuixos i una felicitació. Res més que coses acurades. L’escola 
no ha de fer més ni menys del que pot fer. Ara que això serà ben exclusiu dels 
nins. Veurem què en sortirà. 
Tarda: Fem cartes de felicitació. Tots en fan una i que sigui ben pròpia. Res 
manllevat. Tothom escriu i tothom ho pot fer-ho més bé. S’ha d’exigir. S’ha 
d’obligar a que hi pensin més i hi tinguin més cura. Ja l’hi tindran. . Repartim les 
targes. Tothom que es busqui els dibuixets, que tothom hi digui la seva i que 
sigui ben cosa seva. La meva mà no vull que suri enlloc. La meva direcció, sí. I 
aquesta ha de ser ferma. I així totes les feines de l’escola. Fer fer i vinga, 
controlar, inspeccionar, aconsellar. Sortirà una cosa que a mi em semblarà bé 
dintre la seva modèstia. I prou.   
 
Dimarts 19-XII-33 
Matí: Fa fred però fa un dia clar. En vénen 28. Encara n’hi ha d’espantadissos. 
Ja els anirem acabant. Segueixen la tasca de la confecció de felicitacions. 
Tothom treballa posant-hi interès que és el que necessitem. Netedat abans que 
tot. N’hi haurà. El demès tot es farà. Els nanos en un moment donat fan 
miracles. En això es distingeixen dels homes. Són així i prou. Tothom quasi ho 
té fet en llapis. Anirà bé. Fem cremar les estufes i d’en tant en tant ens escalfem 
les mans perquè llisquin bé. En reeixirem. N’estic segur. 
Tarda: Fa un bon sol i 27 xicots eixerits i valents. Ens ha quedat la neu per uns 
dies. S’ha glaçat i sembla un roc. Encara que si segueix el bon temps tot 
s’arranjarà. Els camins es troben intransitables. No seguim pas l’horari. És 
precís anar fent la tasca de les felicitacions. Abans però avui faig llegir a tots. 
Després dibuixen i dibuixen. Els hi agrada molt el dibuixar. No posem treball de 
casa perquè encara no hem corregit el d’ahir que consistia en la carta de 
felicitació que avui els donaré temps perquè l’arrangin bé. Els he manat llegir a 
casa. Abans de sortir cantem com de costum. L’Emigrant és el motiu d’aquests 
darrers dies de curs. Juguen i surten espiritats com un llamp cap a casa. Fa 
fred, molt fred. 
 
Dimecres 20-XII-33 
Matí: Segueix el fred i la neu glaçada. Vénen 37 xicots. Ja els comença a 
passar la por. No podem seguir l’horari perquè avui n’hi ha uns quants que 
comencen a fer el treball de felicitació. Ja quasi tothom pinta. Aquesta és la 
tasca que els hi agrada més. No per això deixem de llegir. És necessari fer-ho a 
totes les sessions perquè ho necessiten. Tothom tresca i parloteja content. Les 
estufes també tenen feina. No les deixem fredes. Les fem anar a tota marxa. És 
ben precís amb el fred que fa. A les 11 ens hi toca el sol. Això sembla un 
hivernari. 
Tarda: N’han vingut 36. Segueix el gros fred però a la nostra classe amb el sol 
solet que fa sembla un turró i no pas de Nadal. Hem seguit confeccionant les 
felicitacions. Aquesta setmana l’horari ha quedat a segon terme. No per això 
hem deixat de llegir i d’escriure cal·ligràficament. Tots els dibuixets surten 
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bastant bé. Ha nascut l’idea de fer-me una felicitació a mi i en la qual hi 
treballaran uns quants nois: els més capaços. I han acordat que me l’enviaran 
per correu. Bonica idea i pràctica, tota vegada que s’acostumen a fer cartes i 
enviar-les. Serà una cosa ben pensada. Molt bé! Abans de sortir cantem. 
 
Dijous 21-XII-33 
Matí: Boira baixa. Aci no la tenim quasi mai però avui podrà agafar-se amb les 
dents: sembla la Plana de Vic o la Segarra. Vénen 39 xicots. Ara ja ha passat la 
por de la neu malgrat encara en romangui força. Seguim amb les felicitacions 
que avui ja portarem a cap. En general han resultat ben a punt. N’hi ha per tots 
els gustos. De ben acurades i de mal fetes però en general totes ben netes i 
ben pròpies de cada nen. Hem fet força foc i d’en tant en tant han anat a 
calentar-se les mans balbes. Tenim la solució amb tots els requisits. A l’hora de 
sortir sembla que vol sortir “le soleil” però guanya la boira i torna a aplanar-se 
com si tal cosa. Veurem a la tarda si fuig o què. 
Tarda: Ja llueix el sol a l’hora d’entrar. Estarem bé a classe. En compto 37. 
Segueixen en la tasca que ja per fi avui acabarem. Veurem les lletretes dels 
envelops si sortiran com cal. No podem sortir a l’esbarjo. És massa moll el sòl. 
Estan prou entretinguts amb aquests treballets que els fan tots amb gust. He 
posat a cada “sobre” un segell pro-infància i els he tornat a parlar del segell. Els 
hi agrada força que els hi hagi adjuntat. Segueixen treballant i els més llestos a 
última hora llegeixen amb mi. Demà farem un concurs de lectura i donarem 
l’àlbum promès. Tots absolutament tots el voldrien. Ja veurem a qui tocarà. 
Abans de sortir cantem.  
 
Divendres 22-XII-33 
Matí: 42 xicots i un dia clar. Quasi tots han acabat de fer la felicitació menys uns 
quants que sols vénen als matins o a les tardes. No seguim l’horari però fem 
redacció d’una carta. Llegim totes les seccions i també fem aritmètica i repàs de 
trencats, etc. També avui ens donem el luxe de sortir a l’esbarjo malgrat la neu. 
Habilitem els llocs que ja s’ha fos. Avui darrer dia de classe donarem 
instruccions per a passar amb bona llei aquestes festes de Nadal i Any Nou. No 
començarem fins després de Reis. Aci en aquest poble no hi ha més remei. 
Hem tingut avui bona assistència. 
Tarda: Hem fet neteja general abans d’entrar i desprès hem fet un exercici 
ortogràfic. Han acabat més tard uns treballs en net que encara restaven 
inacabats. No sortim a l’esbarjo sols anem al water com tots els dies. Sols 
manquen acabar les felicitacions dels nois que vénen a les tardes. Hem 
col·leccionat quartilles i més tard hem posat treball de vacances. Hem donat 
l’àlbum de “Les meravelles del món” a un noi aplicat. Hem parlat dels deures 
d’aquests dies i hem donat instruccions de com ens hem de portar bé. Tots em 
desitgen unes bones festes. Jo també. Adéu siau! 
 
Dilluns 8-I-34 
Matí: Recomencem avui després de vacar aquests 15 dies de festes. En vénen 
36. Bé. M’apar que m’hauré de posar boina perquè tots venen enboinats. No 
seria millor que anessim descoberts fins i tot ara a l’hivern? A mi francament 
em sembla millor. M’apareixen avui primer dia aquests nanos el mateix efecte 
dels xicots de Rudrón (Burgos) que malgrat tot mai he oblidat. Abans de classe 
a l’hora dels treballs llurs segueix la borsa de cromos que encara no ha perdut 
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interès. Restem fent això però per altra part em sembla un encert  pedagògic. 
Veurem fins quan durarà. Llegim i escriuen. També demano coses i pregunto i 
pregunto. Aquest matí l’hem empleat per a posar-nos tots a to. Jo estic una 
mica apagat. Ells massa xerraires. 
Tarda: Dia de sol aquesta tarda: 37 xicots. Hi ha bossa a l’entrar. Tothom fa 
canvis, després comencem a corregir i veure els treballs de vacances 
contestant a la nota que vaig apuntar el darrer dia. Deia així: Tots els dies 1er. 
Llegir el llibre, periòdic diari o revista etc.. 2on. Fer un petit resum escrit de la 
lectura feta. 3er. Un treball aritmètic al lliure albir. 4art. Fer una bona acció o 
bona obra. 5què. Esser bons i fidels col·laboradors dels vostres pares. En 
general han treballat poc. Un nen però, Joan Soler, ha fet més del manat. 
L’hem felicitat coralment davant de tots i fins l’hi hem fet un present. Hem posat 
en net seguidament el treball de vacances que més els hi ha plagut. Hem anat 
a jugar. Ha funcionat el “pito” que no el tenim pas per militaritzar, sinó com ajut 
a la nostra disciplina del compliment del deure i d’anar depressa. Hem cantat i 
hem sortit. 
 
Dimarts 9-I-34 
Matí: En compto aquest matí: 39. Ja fem el treball consuetudinari. Seguim 
l’horari. Mirem però abans la netedat general que es pot millorar. Ens hem 
dedicat amb les mans. Fem càlcul mental i després exercicis d’aritmètica. 
Sortim a l’esbarjo que malgrat el sol fa massa fred. Després fem cal·ligrafia 
posant unes mostres a la pissarra que ells repeteixen. En general surten bé les 
proves però alguns no gaire entrenats ho fan una mica amb desgana. Abans de 
sortir fem un quart de lectura silenciosa i com a comprovació de la lectura 
manada com a treball de casa. No n’hem reeixit. La cosa no rutlla prou bé. 
Tarda: Iguals nens que el matí: 39. A la tarda a la nostra classe s’hi està més 
que bé. Fem lectura amb totes les seccions i del resultat se’n desprén que hem 
de llegir a diari donant-hi tot l’interès possible. Els més xics em semblen els que 
van més bé. Ben al contrari de les meves observacions fins avui. Sortim a 
l’esbarjo i ja han començat els jocs nous. Ja ballen baldufes. Les bales han 
perdut terreny. Fem un exercici ortogràfic. Posem treball de casa relacionat 
amb aquest exercici. Cantem. Ho fem molt desafinadament. Estem tots 
desentrenats una mica força. 
 
Dimecres 10-I-34 
Matí: 38 xicots i cinc minuts tard. Això del tard s’ha d’arranjar sense 
compliments. No podem seguir l’horari  perquè veig que hem de repassar uns 
dies. Hem fet aritmètica, repàs d’exercicis de les quatre regles. Ha anat bé però 
és precís insistir. Hem anat a jugar. Després ens hem dedicat de ple a la 
lectura de tots. No van malament però és precís fer molta lectura comentada 
principalment amb els més grandets. Els xics i els mitjans van força bé. Estic 
qui sap-lo satisfet d’aquest trimestre passat. Hem treballat tots i em sembla que 
anem ben encaminats. Veurem què en resultarà d’aquest curs escolar. 
Tarda: Aquesta tarda 38 nois. Igual que el matí. En manquen uns quants per 
malalts. Hem mirat la netedat i n’hem fet rentar a dos. L’aigua és freda però ara 
és quan va millor, així els hi passa la son i ja s’acostumen per sempre. Han 
redactat una sol·licitud demanant fer una excursió i berenada per el prop vinent 
dijous. Veurem si podem complaure’ls. Si segueix aquest sol solet m’apar que 
sí. Hem anat a jugar i hi predominen les baldufes. Després uns exercicis 
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d’accentuació. Segueixen parlotejant que dóna gust. Alguns estan 
extremadament moguts. Hem posat treball de casa i hem cantat. Res més. 
 
Dijous 11-I-34 
Matí: Segueix la mateixa matrícula, 38 xicots. Fa fred. Encenem les estufes. Fa 
sol. Seguim alt per alt l’horari. Repassen en aritmètica coses conegudes que 
tots realitzen bé. Problemes pràctics. Ens posem amb els ben pentinats. N’hi ha 
algun que no hi posa prou cura. Sortim a l’esbarjo. Després els parlo de Macià 
el patriota virtuós amic dels infants i dels humils. Explico la seva història etc. 
Dono dades del seu enterrament jamai superat. Tots resten interessats. Llegim. 
Fem lectura mecànica tots. M’expliquen el que han llegit a casa. 
Tarda: Fa una bona tarda. Fem uns exercicis d’ortografia i mots. D’aquests 
mots en surt un altre exercici d’accentuació. Anem a l’esbarjo quan ja 
predomina sense embuts el joc de la temporada: la baldufa. Després fem dibuix 
copiat. Els més xics abans lectura que ens mancava del matí. Dibuixen 
quelcom al lliure albir. No acaben el dibuix. És cosa que els entreten molt. 
Després posem teball de casa. Fem la cantadeta de costum i a casa s’ha dit. 
Res de nou. 
 
Divendres 12-I-34 
Matí: Ha crescut la colla: 40 nins. N’hi ha alguns de malalts. Fa massa fred. 
Vénen a l’hora. Avui jo faig 5 minuts tard. És precís endegar aquest particular. 
Fem aritmètica: repassem comptes de les patates ara que som al temps. 
Tothom el fa bé. Estic satisfet. Sortim a l’esbarjo. Segueix l’estar moguts i 
xerraires. Ja veurem quines solucions hi donem . Després m’expliquen la 
lectura feta a casa: algun nano té molta gràcia a explicar contes. Després 
llegim amb els grandets i els mitjans. No tenim temps de fer-ho amb els xics. 
Sortim. 
Tarda: Només 39 xicots. Segueixen alguns malalts. Els altres mandrosos. Serà 
convenient treure la son a tothom. Acaben els dibuixos d’ahir. Fem exercicis 
d’ortografia amb aplicació cal·ligràfica. Anem a l’esbarjo però no fa gaire bo. 
Després tornem a llegir i ben en particular amb els xics. Els grandets fan 
certificats (pràctiques) perquè en això consisteix la lliçó d’avui. Posem treball de 
casa qu consisteix en exercicis aritmètics que tots copien per a fer-ho. Cantem i 
hi predominen les desafinades pronunciades. A la sortida tot en ordre i sense 
novetats.  
 
Dissabte 13-I-34 
Matí: N’assisteixen avui 38. No podem seguir l’horari  perquè són precisos uns 
dies de repassar coses conegudes. Aritmètica i exercicis aritmètics. Repassen 
el S.M.D. Fan uns problemes i diversos comptes. Després anem a l’esbarjo. A 
la tornada fem un poc de cal·ligrafia i després lectura per seccions amb tots. 
També comentem la lectura. Posem treball de casa i donem instruccions per el 
bon comportament casolà. Els parlo de les eleccions de demà. Donem nocions 
respecte què són i en què han de consistir les eleccions. Cantem. Netegem 
l’escola amb cura quan sortim a les dotze. 
Tarda: 
Setmana anglesa. Vacances. 
 
Dilluns 15-I-34 
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Matí: N’hi trobo avui 40 xicots. Fa bo. A l’hora d’entrar fa fred però dintre la 
classe s’hi està més que bé. No és precís no fer foc. Fem aritmètica. Encara no 
podem complimentar amb abast l’horari. És precís més dies de repàs general. 
Anem a l’esbarjo. Netegem la classe i altres departaments de l’escola que no 
es troben gaire nets degut a les eleccions que es realitzaren ahir. Fem després 
lectura. Llegim amb totes les seccions menys amb els petits que ja llegiran a la 
tarda. A la sortida cap normalitat perquè es torben a jugar. És precís arranjar-
ho. 
Tarda: Els mateixos xicots que el matí, 40. Fa una bona tarda. Fem a l’arribada 
un exercici d’ortografia respecte als pronoms. Donem abans una petita 
explicació dels pronoms personals i dels guionets que els acompanyen. 
Després fem subratllar tots els verbs trobats. Anem a l’esbarjo on brunzen les 
baldufes a tota marxa. Ara ens trobem en plena època. Desprès fem llegir els 
xics mentre els grans preparen uns capítols que després comentarem. Més tard 
llegeixen amb veu alta. Estic bé avui per llegir. Vull encomanar-lis l’afició a la 
lectura de totes passades. Posem treball de casa. El copien bé. Versa de 
gramàtica. Després cantem i ja em sembla més afinat. Res més. 
 
Dimarts 16-I-34 
Matí: Vénen avui dos nois nous. Es diuen Mir i són germans. Assisteixen 45 
xicots, malgrat encara en tinguem algun de malalt. A l’arribada fem una colla de 
reflexions versades amb l’higiene. Gent neta, gent viva. Després fem aritmètica. 
Repàs d’operacions indicades. El primer grup també fa un problema de 
geometria. Anem a l’esbarjo que hi fa un bon sol. Després corregim treball de 
casa i seguidament lectura silenciosa que resulta no silenciosa. Llegim per 
seccions. Es veu que han llegit a casa. Entenen perfectament el que han llegit. 
Són les onze i sortim. Tothom amb regularitat i sense crits. 
Tarda: Aquesta tarda hi tinc 43 xicots. A la tarda sempre en vénen menys. Hem 
fet cal·ligrafia i després un exercici ortogràfic. Hem sortit a jugar i segueix el joc 
de la baldufa. No hi tenim novetats quasi mai en el joc. Després fem lectura 
amb els xics mentre em fan una carteta els grandets. Expliquem l’utilitat de 
l’aigua, un bon exercici per a treball de casa. Els prometo posar-lo en net el que 
millor el faci. Veurem. Una lliçó moral. Una bona acció i seguidament cant. Ja 
afinen una mica més. Les vacances cabalment els desafinen en tots sentits. Tot 
s’anirà arranjant. Res més. 
 
Dimecres 17-I-34 
Matí: 46 nois. Ja es regularitza altra vegada la bona assistència. Seguim 
apurant en el repàs que durarà tota aquesta setmana. Aritmètica i més 
aritmètica. Aquest és el fort inicial de la nostra escola. Educar l’intelecte. Del 
cos ja en reeixirem perquè tenim aquella força suficient que esfondra 
muntanyes. Anem a l’esbarjo. Segueixen els mateixos jocs. No hem iniciat el 
reglamentar-ho perquè al nostre entendre la disciplina no ens ho permet. Ja 
veurem quan vingui el bon temps. Suggerències no en mancaran. Hem llegit 
amb els grandets. No hem tingut temps amb els altres. Hem parlat del rellotge. 
Tarda: En aquesta sessió hi veig 43 nanos. Sempre menys que el matí. 
Corregim el treball de casa d’ahir que tothom ha complimentat. Els del primer 
grup i segon el posen en net. Aquesta setmana tampoc però ens dediquem a la 
confecció del llibre. És més feina la que fem de bastaix. Segueixen en aquesta 
comesa fins a l’hora de l’esbarjo. Amb els petits també hem llegit 
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col·lectivament. N’hem fet dues seccions: els més avançadets i els retrassats. 
Em sembla que així classificats anirem millor. Res de novetat a l’esbarjo. 
Després han continuat amb el mateix treball. Amb els xics i mitjans hem anat a 
la pissarra. Hem cantat bastant bé.  
 
Dijous 18-I-34 
Matí: Faig 10 minuts tard. En compto avui 43. No podem seguir amb exactitud 
l’horari. Els parlo de la carretera que avui replantageran com un mitjà 
d’engrandiment de Casserres. Fem després aritmètica. Seguim amb els 
exercicis de repàs i avui versen sobre qüestions geomètriques. Anem a 
l’esbarjo. Després llegim amb el primer grup i amb els mitjans. Redactem al 
mateix temps als grandets un telegrama. Els hi he explicat què era un 
telegrama i com s’havia de fer. Són les onze i sortim. Res de novetat en cap 
punt cardinal. 
Tarda: N’assisteixen 43. Fa un dia clar i assolellat. Avui han començat el traç 
d’una carretera que sortirà de Casserres cap a Gironella. A l’entrada fem 
ortografia. Seguim amb els pronoms. Ens hi ocupem fins a l’hora de sortir a 
jugar. A l’esbarjo hom juga qui més pot. Va bé. Després fem dibuix tots. Dibuix 
copiat d’algun llibre o revista al lliure albir. Els engresca el dibuixar. Ara que 
encara xerren massa. Hem d’insistir molt en aquest cantó. Segurament dintre 
uns pocs dies en reeixirem plenament. Hem posat treball de casa: exercicis 
aritmètics. Després cant. Hem assajat novament l’Emigrant. Encara desafinen. I 
sortim, però abans preparem l’estufa pel vespre. 
 
Divendres 19-I-34 
Matí: Arribo a l’hora exacta. N’hi trobo 45. La matrícula o més ben dit 
l’assistència va creixent. Les vacances d’hivern en aquest poble són 
perjudicials pels nens? Seguim repassant qüestions d’aritmètica i geometria. 
Tot va arranjant-se. El dilluns podrem començar les feines segons horari. No 
podem sortir a l’esbarjo perquè hi ha la boira que fins a les 11 no fuig. Fem 
l’esbarjo dintre la classe. Després fem lectura amb tots i els darrers grups hi 
tornarem a la tarda. Segueixen siguent uns xerraires sense compliments. Jo 
crec que això és una qüestio que s’ha d’arranjar sola. Sols la feina, la molta 
feina els posa a ratlla. Sortim sense cap incident. 
Tarda: Aquesta tarda menys nens 43. Acabem el dibuix d’ahir. Fem un exercici 
de redacció que posarem en net titulat “Quin és l’ofici que vull fer i perquè”. 
Amb els xics i mitjans fem lectura col·lectiva que sembla els hi fa un bon profit. 
Van a l’esbarjo. Fa un dia clar però fa venterulla. Després del joc posem en net 
el treball indicat. Hem ensenyat de fer noves orles. S’ha d’anar perfeccionant 
tot. No poden acabar tots aquest treball. Posem tasca per a casa. Els diem que 
demà farem la setmana anglesa començant al matí. A a tarda farem classe. 
Cantem i sortim. 
 
Dissabte 20-I-34 
Matí: 
Setmana anglesa. Vacança. 
Tarda: Només 31 xicots. Hem fet la setmana anglesa al matí perquè hem 
assistit a un casament. I ara a la tarda no els resulta al venir. Reparteixo uns 
confits del casament. Segueixen amb treballs que resten sense acabar. A l’hora 
de l’esbarjo fem neteja general amb els més grandets. Després corregim treball 
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de casa d’aritmètica. En posem de nou. Unes cartes de negoci. Donem 
instruccions per al bon comportament a casa i al carrer. Estic enfadat per la 
treta d’uns nois d’amagar-se aquest matí. Això no ho puc permetre. Sortim a les 
4 ¼. Regularitat. 
 
Dilluns 22-I-34 
Matí: S’ha casat la Lídia. Hi mancaven nois. Eren sols 32. Ens hems dedicat a 
repassar aritmètica i geometria. Problemes i exercicis apropiats en aquestes 
matèries. Després han acabat uns treballs en net. A l’hora de l’esbarjo no hem 
sortit pel mal temps. Torna a fer fred i vol provar de nevar. Després hem llegit 
amb els xics, mitjans i grans. Ho hem fet per seccions. Després s’han estudiat 
el capítol per a fer-ne una cabal explicació. Ho hem deixat per la tarda  per no 
poguer reeixir aquest matí. Tinc feina a escriure a ‘ella’- 
Tarda: Més nois a la tarda però no tots. N’he comptat 39. N’hi ha hagut un que 
m’ha portat confits. Bon noi. Hem fet cal·ligrafia mentre els més grandets 
acabaven de posar en net un problema de regla de tres del matí. Hem sortit a 
l’esbarjo poc temps i no tots. S’ha de fer la feina. Hem corregit treball de casa 
d’ahir. Estan mogudíssims i xerraires. Acabaran per fer-me enfadar. Avui els he 
promès fer-los restar aci després de la sortida. Encara no saben la lliçó. Poso 
treball de casa que versa d’aritmètica (trencats). Els més xics problemes i 
comptes. Hem cantat amb força garbo. Hem sortit. 
 
Dimarts 23-I-34 
Matí: Molts nois avui, 43. He arribat a l’hora. Són ells que han arribat en 
general tard. Hem insistit en aquest sentit. A l’escola s’hi ha d’esser d’hora. 
Hem començat a complimentar l’horari. Hem fet airtmètica. Hem explicat la 
regla de tres. Hem fet uns exercicis. Hem corregit el treball que ha resultat 
deficient per quina causa la majoria s’han quedat sense esbarjo. Després del 
joc hem fet Ciències naturals. Hem parlat baix qüestionari de la palanca i de la 
balança. Han començat a posar aquest exercici en net. El continuaran a la 
tarda. Amb tota regularitat la sortida. Són les 11 i quart quan sortim. 
Tarda: N’han assistit 42. Han seguit amb el treball del matí durant el quart de 
treballs lliures. Després lectura amb els grans i mitjans. Alhora han continuat el 
treball de Ciències del matí. Després a l’esbarjo. Hem retallat els restes de les 
flors que ja semblen que volen brotar. Després ortografia:  canvis de gènere en 
català corresponent al castellà. Hem posat treballs de casa. Han continuat el 
treball en net que alguns han acabat. Hem puntuat els treballs en net. Hi ha 
força aplicació en general. S’ha de donar grau.    Sembla que en reeixirem. 
Hem cantat i hem sortit.  
 
Dimecres 24-I-34 
Matí: Vénen avui 45 xicots. Seguim ben bé el que ens  marca l’horari. Al quart 
de treballs lliures segueixen amb els treballs en net d’ahir, després fem una 
petita lliçó cívica parlant del respecte i de la tolerància en tots els llocs. Després 
fem airtmètica i posem uns exercicis que descapdellen bé. Anem a l’esbarjo. 
Alguns es queden per no haver acabar els treballs corresponents. Fem lectura 
després. Que tothom llegeixi. També jo ho faig com a model. Segueixen llegint 
fins a l’hora de sortir. Demano a un xicot que em llegeixi o m’expliqui un conte 
llegit a casa. Ho fa i bé. 
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Tarda: N’hi ha 41. Hem tallat les flors músties. Aviat començarem la nova 
plantació. Hem fet una gran folgaria amb elles i fins en la seva mort definitiva 
ens donen un gaudi. Fem el que ens marca l’horari. Tenim temps de tot 
aquesta tarda. Fins de parlar amb abast. Sortim a l’esbarjo. Els prometo una 
passeig de berenada per a dijous a la tarda. Els plau però m’han assegurat que 
xerraran menys. Redacten una carta de negoci els grandets. Els xics 
s’entretenen a copiar la lectura del seu llibre respectiu. Després posem treball 
de casa. Ara tothom calla. Ja en saben de callar! Després cantem a tota veu. 
Sortim. 
 
Dijous 25-I-34 
Matí: Dia clar i bonic. 44 xicots. A l’hora dels treballs lliures la majoria llegeixen. 
Després seguim amb el respecte als arbres, ocells i flors: lliçó moral. 
Seguidament corregiment de treball de casa: quasi tots bé. Hem continuat 
explicant la regla de tres composta. Sembla que l’han entesa. D’aritmètica 
estan ben forts. Sortim a l’esbarjo. Segueix la baldufa siguent la mestressa dels 
jocs. A la tornada lectura comentada i per seccions amb tots. Ho fem perquè a 
la tarda anem a fer la passejada a la font “Vella”. Hi haurà ensenyament: 
construcció de l’elipsi,  joc de futbol i berenada. Veurem com anirà. Estan ben 
contents. Sortim a les 11 en punt. 
Tarda: Hem dedicat aquesta tarda de dijous a anar d’excursió a la font “Vella”. 
Hi han assistit 41 xicots. Han cantat, han cridat, han estat contents. Dóna gust 
anar amb aquesta colla de nois. Rutllen d’una manera meravellosa. Hem fet 
classe en el camp i hem jugat fins a suar a futbol. Hem berenat amb gana. 
Quina bona minestra porta tothom! Ningú s’ha cansat. Ni aquells xics de quatre 
i cinc anys. Es pot anar amb aquesta quitxalla fins a la fi del món. Hem passat 
una tarda feliç! Feia un dia esplèndid.   
 
Divendres 26-I-34 
Matí: Dia no gaire clar. Assisteixen 43 xicots. No arriben ben bé a l’hora. 
Seguim l’horari. Fem lliçó ocasional parlant de vies de comunicació: la carretera 
que aviat veuran a començar. Després aritmètica: seguim amb la regla de tres. 
Fan també una colla d’exercicis que desarrotllen bé. Anem a l’esbarjo. És cosa 
necessària en la nostra escola de llibertat condicionada. La democràcia mal 
entesa és una greu equivocació amb els grans. Amb els petits és precís 
condicionar-la degudament. Fem un exercici de dictat parlant de coses 
explicades  i en particular dels pronoms. Tothom escriu i a darrera hora fem un 
petit  concurs pagat que alguns més experts el saben guanyar. Sortim. 
Tarda: A l’hora d’entrar i en el quart de treballs lliures avui el dediquem a copiar 
caramelles, comesa en que viuen atrafegats. És ben natural. Després llegim en 
conjunt i per seccions. Mano després que tothom llegeixi el que li plagui per 
explicar-m’ho. Ho fan. Llegim tots i seguidament anem a l’esbarjo. Retornats de 
l’esbarjo els he explicat una fàcil lliçó de Fisiologia humana: l’esquelet. Fins a 
l’hora de sortir tots s’han dedicat a posar aquesta lliçó en net. Demà a primera 
hora provarem d’acabar-ho. Poso treball de casa: una carta per a tots donant 
idea del què és Casserres. Hem cantat i hem sortit. 
 
Dissabte: 27-I-34 
Matí: N’han assistit 44. Seguim l’horari malgrat no esser-nos possible en 
algunes parts. S’han dedicat quasi exclusivament fins a l’hora de l’esbarjo a 
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posar en net la lliçó de fisiologia d’ahir tarda que aquest matí he tornat a 
explicar. Sembla que m’han entès millor. Hem anat a jugar i després  corregim 
treballs de casa i fem un ratet de lectura silenciosa amb el ben entès que 
després serà explicada. Els poso a la pissarra treball d’aritmètica i seguidament 
sortim, però abans cantem. Alguns es queden a fer la neteja general. 
Tarda: Fem setmana anglesa. Vaquem.   
 
Dilluns 29-I-34 
Matí: En venen 43. En el primer quart de treballs lliures han anat arribant. S’ha 
de treballar això de les arribades que comencen a esser una mica tardaneres. 
Fem el que ens marca l’horari. És necessari però acabar treballs començats. 
Fem la tasca d’aritmètica. Corregim treball de casa. Fem càlcul mental. Anem a 
l’esbarjo. Fa un dia ben clar. Després fem cal·ligrafia que bona manca ens fa. 
Repartim llibretes grosses que ens feien bona falta. També de xiques.  A 
darrera hora llegim en silenci. Després demano què han llegit a casa. Alguns 
res. Altres han complimentat les meves instruccions. L’esquitx té bona 
acceptació. Sembla que la qüestió borsa ha perdut interès. 
Tarda: En veig 41. A les tardes sempre en vénen menys. Durant el quart de 
treball lliure quasi tots parlen de caramelles i de la seva organització. Això és el 
primer pla del seu interès. Fem ortografia que bona falta també els fa. Després 
de treballs corregits tots anem a l’esbarjo que resulta bé perquè fa una bona 
tarda. Després tornem amb la lectura i els faig avinent que m’han arribat llibres 
que siguent meus són també de tots. Llegim en veu alta el pròleg del llibre 
“Colom fou català” de Lluís Ulloa, que és el primer llibre que els recomano. Ja 
veurem si el llegeixen. Posem treball de casa: uns rodolins. Els ensenyo què 
són. Cantem “Rosa de bardissa”. Fugim. 
 
Dimarts 30-I-34 
Matí: Aquest matí 42. Hi ha una grossa glaçada. No fa fred perquè fa sol. 
Mentre dura el quart de treball lliure van arribant. És precís arranjar i controlar 
més les arribades. Fem aritmètica, càlcul mental relacionat amb el sistema 
mètric decimal. Després uns exercicis que ja tinc preparats a la pissarra. Els 
fan quasi tots bé. I per això anem a l’esbarjo sense compliments. Després 
ortografia comentada. Un bon exercici que n’abarca alguns d’altres. A l’hora 
darrera encara fem lectura silenciosa i després explicada per a sortir. Tots es 
mig defensen. Ningú vol restar aci a l’hora d’anar a dinar…. Adéu siau! 
Tarda: A l’arribada avui segueixen amb la borsa de cromos. Encara no ha ben 
mort. En conto 41. Fem com a primera cosa lectura per grups amb tots els 
grans. Mentre uns llegeixen els altres fan redacció: una lletra. I així no perden 
el temps. Seguim així fins a l’hora de l’esbarjo. Tots poden sortir a fer quatre 
salts que ho fan a gust. Després de l’esbarjo posen en net la carta que han 
redactat. Poden ésser més aplicats. Tots volen anar massa depressa i després 
ho fan tot deficientment. Posem treball de casa relacionat amb el S.M.D. per el 
primer grup. Pels altres, coses també d’aritmètica. Estudiar la taula de 
multiplicar i llegir. Cantem i sortim.  
 
Dimecres 31-I-34 
Matí: N’hi trobo 46. Avui amb dos obrers del poble acabarem els parterres a 
l’escola. Ja era hora! Fa un fred gros. Ha glaçat de valent. Seguim l’horari. 
Sembla que comencen a venir més aviat. Fem càlcul mental, aritmètica amb 
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exercicis. Corregim el treball, posen un problema en net. Sortim tot seguit a 
l’esbarjo on s’ha de córrer si un no vol quedar mig glaçat. Després del joc tenen 
necessitat del foc. Encenem una estufa. Fem ortografia i a darrera hora llegim. 
Fem lectura comentada i explicada. Tots van força bé. Amb tota regularitat la 
cosa surt. 
Tarda: En compto 41. A l’hora de treballs lliures discuteixen les caramelles. 
Després en les quartilles en net fan cal·ligrafia. Poso noms il·lustres a la 
pissarra que ells repeteixen en les quartilles. Aquest treball amb la seva 
explicació ha durat fins a l’hora de sortir a jugar. A l’esbarjo joc de pilota. La 
baldufa es va esllanguint. El regnat de la baldufa dura poc. Després de l’esbarjo 
fem història de Catalunya: Guifré el pilós. La llegenda de les quatre barres. Ho 
comencen a posar en net. Ve l’hora de sortir i poso treball de casa. Cantem 
dues cançons: ‘El rossinyol’ i ‘Muntanyes del Canigó’. Sortim. 
 
Dijous 1-2-34 
Matí: 41 xicots. Ben bé a l’hora n’hi trobo 8, que amb ells fem foc. En el quart 
d’arribar tots arriben. Algun però arriba més tard cosa que no ha d’esser. S’ha 
d’arranjar aquesta cosa. Fem aritmètica i resolen uns problemes que tenen ja 
posats a la pissarra. Tothom rutlla i tresca. Quasi tots se’n surten bé. Després 
segueixen amb el treball d’Hª d’ahir. Sortim a l’esbarjo que no dóna gust  per 
fer fred. Després acabem el treball d’Hª i fem lectura amb tots. Primer 
silenciosa i després per grups comentada. Més tard me’n donen una explicació. 
Amb els xics més mecànica que res més. Sense incidents sortim. 
Tarda: N’hi trobo 41. A l’hora del treball lliure, acaben el treball d’Hª. Per a fer 
el llibre es necessita molt temps! Fan cal·ligrafia els més grandets mentre 
llegim amb els xics. I això fins a l’hora de l’esbarjo. Sortim a jugar i la pilota ha 
vençut definitivamente a la baldufa. Després els poso treball de casa i 
seguidamente fem dibuix del natural, l’unic dibuix que fem en aquesta escola. 
Sembla interessar-los-hi molt. Tothom trasteja però ningú l’acaba. Els dóna qui-
sap la feina això de fer el llibre. Seguim amb aquesta tasca fins a la sortida. 
Abans però fem la cantadeta de costum. M’arreglen l’estufa per a la nit. 
 
Divendres 2-2-34 
Matí: Dia de la Candelera i ben pocs nois: 16. No si pot amb les costums dels 
pobles. La gent estan dividits en això de fer festes. No ho és i ho és. Dediquem 
tota l’estona de classe en treballs lliure que als nens tant els plau. Fet i fet 
aquestes festes que ho són i no es fan no donen més resultat que entorpir la 
marxa normal de l’escola. No seria millor un arranjament definitiu? Ja veurem. 
Tarda: Aquesta tarda menys nois 11. Vénen només els més assidus. Fan 
dibuix i cosetes al lliure albir. Sortim a les 4 ¼. 
 
Dissabte 3-2-34 
Matí: N’he comptat 41. Seguim el que ens marca l’horari però d’una manera 
deficient. No és possible tenint coses endarrerides. Fem aritmètica. Sortim a 
jugar i després un exercici d’ortografia. A darrera hora poso el treball de casa a 
la pissarra que consisteix en problemes aritmètics. Desprès sortim. Se’n 
queden uns quants a fer la neteja de l’escola. I a 3 quarts de dotze hem acabat. 
Avui hem acabat d’hora. He fet quedar en Plans que ha arribat a les 10 ½ 
acompanyat de la seva mare. Tindrem en compte aquest xicot. 
Tarda: Setmana anglesa. Vaquem 
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Dilluns 5-2-34 
Matí: Assistien avui 42 xicots. S’ha presentat un noi nou. M’han dit que en 
vindrien dos més. L’escola segueix la seva feliç comesa. Fa l’ofici de la gota 
d’aigua. L’evolució revolucionària en que crec fa i dóna els seus resultats. Aneu 
a saber quins resultats portarà a aquests homenets de demà l’escola meva on 
hi tinc posada tanta il·lusió i tantes esperances. No podem seguir l’horari. 
Donem però nocions de la regla d’interès que no els costarà pas gens. Hem 
anat a jugar però fa un dia rúfol i ventós. Després fem un exercici de redacció 
on tots hi col·laboren. A l’hora de sortir fem un petit corregiment. No ha anat del 
tot malament. Sense incidents la sortida. 
Tarda: 40 xicots aquesta tarda. Seguim el que ens marca l’horari. Fem lectura 
amb tots mecànica. Mentre els uns llegeixen els altres ja fan una altra feina. Els 
grans redacten una lletra de comerç. Després de llegir tots, sortim a jugar. 
Comencen a fer rescat. Els altres jocs s’han anat esllanguint. Després de 
l’esbarjo fem geografia: mapa-mundi i planisferi. Parlo del món, etc. Tothom 
comenta aquest treball que posen en net i on dibuixaran el planisferi etc. 
Després posem treball de casa: preposicions gramaticals. Exhortem a fer el bé  
i a portar-nos com a homes. Sempre la mateixa cançó. Cantem i sortim. 
 
Dimarts 6-2-34 
Matí: 48 nois. Va la cosa en augment. Perquè? Aneu-ho a saber! Fem 
aritmètica amb fermesa. Hi tenim tots la il·lusió posada en l’aritmètica. Fem 
també geometria. Corregim el treball de casa. Sortim a l’esbarjo. Després 
cal·ligrafia que resulta bastant bé i després lectura tots junts. Mirem també 
aquells d’ahir si certament han llegit. Segueix la lectura per a tots. A la tarda ho 
farem per seccions. S’ha de donar marxa i accelerar. No hi ha més remei. Són 
les circumstàncies i el deure que ho demanen. Optimisme i amunt sempre. 
Tarda: 45 nois. Vénen tots a l’hora. En el primer quart segueixen amb els 
treballs lliures que avui són de geografia. Després fem lectura explicada i 
mentre faig llegir els darrers grups, els primers fan un petit exercici del que 
acaben de llegir. Sortim a l’esbarjo i després segueix el treball lliure. 
Descobreixo una carta d’un moment interessant d’un noi a una nena. És 
senzillament  admirable i també és admirable el nano, en Joan Reig. Comento 
la carta sense importància i ric feliç, auguro d’altres cartes quan serà grandet. 
Un que s’assemblarà a mi! Per alguna cosa és el meu secretari. 
 
Dimecres 7-2-34 
Matí: 46 nens. Avui faig 10 minuts tard i em veig dos xicots que ja vénen a 
buscar la clau. Fa fred. Tenen raó. Em defenso com puc amb l’excusa del 
rellotge avançat. No tenim treball lliure. Fem aritmètica, seguim amb l’interès 
amb interès. Fem una colla d’exercicis per a tots. Després no podem anar a 
l’esbarjo per la boira i pel mal temps. Segueixen alguns els treballs inacabats i 
altres fan cal·ligrafia. A l’últim quart fem lectura al lliure albir però que tothom 
llegeixi de la seva manera sense gaire soroll. 
Tarda: En vénen 45. A l’hora del treball lliure el dediquen la majoria a acabar 
treballs inacabats. Després fem lectura per grups amb tots els nois. 
Seguidament els més grandets posen en net un problema d’interès. Sortim a 
jugar. Hi predomina el joc de rescat que a tothom agrada, fins també a mi. Tots 
hi juguem. Després un xic d’escriptura al dictat i finalment expliquem una lliçó 



39 
 

de coses sobre el que hi ha en un gra de blat i que m’ho faran per treball de 
casa. Demà si resulta ho posarem en net. Exhorto el ben fer i cantem. Després 
sortim. 
 
Dijous 8-2-34 
Matí: N’han vingut avui 45. Els més grandets que no poden venir a la tarda hi 
són tots. Fem aritmètica però abans expliquem novament la lliçó d’ahir tarda. 
Per a que algun que no hi era hi pugui prendre part a fer-ho. Fem exercicis 
aritmètics i sortim a l’esbarjo. Després posem en net el treball de casa alguns, i 
els altres fan cal·ligrafia. Per últim com tots els dies un poquet de lectura i ho 
fem  per aquests xicots que no poden venir a les tardes. Els hi fa força falta. 
Sortim sense cap incident. Avui sembla que comencin la ‘rute’. 
Tarda: Molts nois. No tants però com al matí, 43. Seguim amb l’horari. Fem un 
dictat comentat altament. Tothom hi entén. Anem a jugar a l’esbarjo, seguim 
amb el joc del rescat que molt els  interessa. Bon dia avui per anar a fer el 
dijous ‘llarder’. Les nenes amb llur mestressa surten i es diverteixen. Fem 
dibuix del natural. Dibuixen coses de l’escola. Encara no les hem dibuixat totes. 
Posem treball de casa. Fem una lliçó moral basada en el fumar. Cantem com 
tots els dies i sortim. 
 
Divendres 9-2-34 
Matí: Segueix venint gent: hem arribat avui a 51. Potser és l’assistència 
màxima de l’any. Va bé. Com més gent hi ha, més feina però també més ganes 
de fer-la. Estic satisfet perquè sembla que l’escola –per fi- ja no es ressent de 
la vida de fora de l’escola i bé qui sap si és el reflex més fidel. De tots modos 
bé. Seguim amb l’aritmètica i amb l’interès. Fem treballar a la una a tots. És 
precís impregnar aquest delit essencial que mantingui ben dreta la nostra 
escola: el treball. En el treball s’hi troba tot i fins totes les solucions. Visca el 
treball!. No tenim novetats. Tot xerica i tot rutlla. 
Tarda: A les tardes menys gent perquè alguns treballen. Aquests que treballen 
podriem dir-lis els enfeinats. Els altres vénen a l’hora: 41. Això també és 
essencialíssim. Fem una lliçó de coses que tots apunten en els seus llibres que 
amb força delit confeccionen. Anem a jugar. A les tardes ja se sap: el rescat és 
el joc favorit. Seguim amb la lectura. Aquell interès meu d’un temps ençà de 
fer-los llegir sembla ja mig retrobat. Tothom porta coses per llegir: revistes, 
cromos etc. És així com els volem veure. Res d’estar inactius. Posem treball de 
casa com tots els dies. Fem reflexions amotllades al fer quotidià. Anem bé. 
Cantem. 
 
Dissabte 10-2-34 
Matí: La classe a vessar. Quin goig més intens i més afalagador fa tot això! En 
compto avui 49. Els més xics no manquen ni un sol dia. Són els més puntuals i 
els més assidus. Perquè? Fem aritmètica: els mateixos exercicis del dia abans 
de la classe de nit. Els van bé. Són, podriem dir-ne com el repàs més efectiu. 
Sortim a l’esbarjo els que poden que són quasi tots exceptuant-ne els que no 
vénen a la tarda. Posem treball de casa. Exhortem al ben fer en aquestes 
diades de Carnaval i sortim. Ningú es torba. 
Tarda: Setmana anglesa. Vaquem. 
 
Dilluns 12-2-34 
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Matí:  
Per causes ben alienes a la nostra bona voluntat, no fem classe. Aquest matí 
hem estat de retorn del viatge a casa, efectuat per motius ben particulars. 
Tarda: Puc comptar-ne molts aquesta tarda malgrat la festa del matí: 39. 
Parlem del carnaval de tots els temps i del nostre d’aquest any. Què hem fet? 
Corregim treballs de casa. Fem lectura. Netegem la classe. La posem a punt de 
solfa. Anem a l’esbarjo. Fem una carta que jo redacto i que després ells molt 
brillantment em contesten. Tothom fa el que pot. Ells passen el temps a 
exhaurir aquest tema que ens ofereix qui sap les suggestions. Tothom a parlar 
de l’assistència, de la puntualitat, del ben fer i del no fumar malgrat jo fumi. 
Posem treball de casa que avui consistirà en una petita redacció. I res més. És 
hora i sortim. Abans però cantem. 
 
Dimarts 13-2-34 
Matí: És dimarts de Carnaval i fem classe. Anem partint pel mig aquesta xarxa 
immensa dels prejudicis i costums tradicionals. Tots hi sortim guanyant. En 
vénen 42. Seguim l’horari i fem aritmètica i després una bona racció de càlcul 
mental. Anem a l’esbarjo. Proposo i dono instruccions per arranjar el nostre 
jardí. Proposo la formació de dos grups que es cuidaran de la florida i de la 
cura de tots els parterres. Veurem si això pot resultar. Crec que sí. Fem 
cal·ligrafia que els manca. Ho veig en les quartilles que m’apareixen menys 
aplicades. A l’últim quart d’hora fem lectura silenciosa tots i fins jo. 
Tarda: Abans d’entrar a l’escola aquesta tarda es senten les campanes del 
cloquer de la vila que toquen a no sé què. Demanen gent a la festa religiosa 
sense dubte. Alguns aprofiten l’ocasió i no van a l’escola però tampoc van a 
l’església. És una mostra de festa. Hi ha ball. En compto a l’escola 26. N’hi ha 
que deixen les campanes i els balls i no fan campana. Prefereixen l’escola que 
és la seva casa. Temps hi ha per tot em diu un xicot espavilat. I jo li contesto 
que té tota la raó. Han començat la nova carretera i els nois hi són sempre. Els 
interessa com també a mi el començament d’una carretera. Que els hi entri 
pels ulls. Quelcom aprendran! Fem dibuix. Res més. 
 
Dimecres 14-2-34 
Matí: N’hi veig 46. A l’hora del treball lliure fan borsa. Els cromos de tota mena 
tenen interès. Comencen a interessar-se per tot el que significa cosa nova. I 
fins i tot en les coses velles. Veuen novetats. Fem aritmètica, càlcul mental i 
exercicis escrits. Això és la feina de tots els dies. Anem a l’esbarjo. Ja 
trafiquegem amb el jardí. És precís anar a buscar terra nova i negra. Ho farem. 
Fem un exercici cal·ligràfic i després lectura amb tots principalmente amb els 
mitjans que més els hi manca. A la sortida tothom bé. Exhortem respecte a la 
crida feta per l’alcalde respecte a la carretera nova. 
Tarda: A la tarda 42 nois. Torno a parlar dels perills que reporta el voler 
remenar les coses i en particular els estris pesats de la carretera. Que cadascú 
es valgui de les observacions fetes. Ja veurem si a ningú li passa res. Fem un 
exercici d’ortografia que tots fan bastant regular. Sortim a l’esbarjo i plantem les 
primeres plantes d’aquest any, entre elles plantem un llorer que serà, si viu, el 
llorer de la victòria de l’escola. Eh que sí? Fem una lliçó de coses parlant dels 
cereals. La posen en net però no l’acaben. Poso treball de casa. Cantem i 
sortim. 
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Dijous 15-2-34 
Matí: 47 xicots que arriben bé i a l’hora. Fem primer treballs endarrerits que 
encara no poden acabar. Corregim treball de casa i fem aritmètica. Segueixen 
després amb els treballs endarrerits. Els que acaben poden sortir a jugar. Els 
altres no poden fer més que acabar-los. Després de l’esbarjo fem lectura amb 
tots els grups i principalment amb els grans petits. Segueix la lectura fins a 
l’hora de sortir. Abans però parlo novament de la carretera i perills que reporta 
el remenar coses que no entenen. Veurem si serem atesos. “Les vagonetes ni 
deixen pols” que se’n recordin. 
Tarda: A  l’hora d’entrar hi ha borsa més que mai. Haurem de controlar-la. 
Aquest bé sense control podria esser un mal. El vigilarem. En compto 43 de 
xicots. Seguidament dono instruccions per a fer un certificat que el fan bastant 
regular. Els més xics fan una petita missiva. Surten a l’esbarjo que ja l’empleen 
per a cuidar els parterres i fer que el jardi vagi reeixint. Després fem dibuix: un 
dibuix copiat en els quaderns. Els hi agrada més fer-lo del natural. Posem 
treball de casa. Cantem cançons i sortim. 
 
Divendres 16-2-34 
Matí: En compto 49. Va bé. Tothom assisteix a l’hora. Arreglem abans de 
començar les classes una miqueta els parterres. En sabem. Aviat haurem de 
regar. Fa molt bo. Per força els arbres, les flors i els ocells  ho han de sentir. 
Seguim l’horari. Anem a l’esbarjo tots. El joc de futbol, degut a les 
circumstàncies de la nostra classe, l’haurem de suprimir. Veurem quin substitut 
li donem. Fem aritmètica la nostra més significada temàtica. Fem cal·ligrafia i 
llegim d’una manera silenciosa. Després faig llegir als que no vénen a les 
tardes. Sortim. 
Tarda: Hi veig 41 xicots. A primera hora borsa de cromos. Arriben al comble 
però això no perd interès i s’ha de cultivar. Les aficions, les sanes aficions dels 
nanos s’han de dignament aplaudir. Trobo en mi doncs el més eficaç 
col·laborador. Fem feina. Llegim tots. És ben precís llegir malgrat llegeixin molt. 
Sortim a l’esbarjo. Hi ha joc de rescat i endegament de flors. Alguns –s’ha 
d’esmentar- hi tenen bona afició. Després fem un dictat que no ens surt del tot 
malament. Ens sobra temps i l’empleem per a fer treballs endarrerits. En 
aquesta hora escric aquests apunts. Cantem i sortim. 
 
Dissabte 17-2-34 
Matí:  En vénen 46. Seguim amb la cura de les flors. Hem posat terra negra 
que fa bon blat i bones flors. Ara ja és qüestió de regar i plantar noves plantes. 
Rosers, clavellines, etc. Fem l’horari. Aritmètica, càlcul mental, relacions amb el 
S.M. i exercicis pràctics. Sortim a l’esbarjo. Tothom hi pot sortir. Després fem 
un dictat que resulta i més tard llegim amb quasi tots. Abans de sortir corregim 
treball de casa que quasi tots fan. Algú fa per manera de no fer-lo però la 
jugarreta no li surt bé. Avui fem classe a la tarda perquè el dilluns per causes 
alienes tinguerem de fer festa al matí. 
Tarda: Vénen no més de 29 nanos aquesta tarda. Estan acostumats a la 
setmana anglesa i per això avui no vénen. Amb els pocs vinguts no podem 
complimentar pas l’horari. Llegim i després fem dibuix al lliure albir. Copien un 
dibuixet dels quaderns. Sortim a jugar i mentre amb els més grandets netegem 
la classe i demés. Acabem també d’arreglar els parterres. Sortim a les 4 ¼  
després de posar treball d’aritmètica per treball de casa. Cantem i amb dos 
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xiquets plantem unes clavellines que han portat. Veurem quina mena de 
clavells ens proporcionen. 
 
Dilluns 19-2-34 
Matí: Apareixen tres nois més : són fills de castellans  zeladors de la nova 
carretera. Parlen també en català. Un però sols sap fer-ho en la seva llengua 
materna. És precis emprar amb aquests xicots la llengua de la seva mare. Ho 
farem. Serà a la vegada un contrapés a la nostra classe orfe d’ensenyament  
en castellà. En qüestions d’aquestes parlem com a convençuts. Fem el que ens 
mana l’horari. Hem tingut avui una assistència de 51 minyons. Serà insuficient 
la nostra classe? Hem inspeccionat com estàvem de batetes i hem vist que ens 
en sobren. Hem vestit els nous que ja semblen casserrencs. Tot fuig i bé. Sols 
ens manca bon encert i perseverança. 
Tarda: Hem arribat aquesta tarda a 46 nanos. A l’hora lliure segueix la boira. 
Els hi faig a saber les noves que m’han enviat  els representants de la casa 
Nestle relacionat amb els cromos. Fem lectura amb tothom. Amb els grandets, 
mitjans i xics, després redactem una esquela. Sortim a l’esbarjo, juguem al 
rescat que resulta entretingut perquè hi posen fe. Empaten a un tanto. 
Seguidament fem un dictat castellà. Per a honorar els nouvinguts nens 
castellans – ja sabia jo que ells –aquests nens- ens reportarien noves 
reaccions. Posem treballs de casa, exhortem al ben fer. Després cantem “Rosa 
de bardissa”, de bonics records, i finalment sortim sense incidents. 
 
Dimarts 20-2-34 
Matí: Segurament avui hem batut el record d’assistència: 59 xicots. Com? No 
ho sé. I el que més em plau és que vénen a l’hora. Hem fet el que ens mana 
l’horari: Aritmètica, exercicis i càlcul mental. Hem sortit a esbargir-nos. Més tard 
hem fet cal·ligrafia. La darrera hora lliçó de Ciencies referent a l’aire atmosfèric. 
Massa parlar els cansa. Volen demostracions i experiències. Ja ho sé. A la 
tarda passaran aquesta llicó en net. És força interessant. Veurem com anirà. 
Res més. 
Tarda: N’he comptat 52. En vénen molts. Fa un temps millor que primaveral. 
Hem seguit amb la llicó del matí. Bona feina hi tenen i tots hi treballen. Fem 
després lectura per grups mentre però cadascú va continuant el treball llur. 
Sortim a l’esbarjo i seguim el joc de rescat però que si no el controlo 
s’embruten. Després continua el mateix treball. Posem feina per a casa: 
exercicis comparats de català-castellà. Després fem la cantadeta de tots els 
dies. Sortim sense res més que remarcar.  
 
Dimecres 21-2-34 
Matí: Molta gent i amb puntualitat: 56. Durant l’hora de treball lliure continuen 
amb el treball d’ahir. Després fem aritmètica: expliquem una miqueta d’interès 
compost i el descompte. Sembla que m’han comprès. Poso exercicis que 
realitzen abans d’anar a jugar. Després anem a l’esbarjo quasi tots exceptuant-
ne els que sols vénen al matí. Després fem cal·ligrafia i per no estar acabada la 
lliçó d’ahir no donen la corresponent. Abans de sortir fem lectura silenciosa 
amb tots. Va bé ja que ningú crida ni xerra. Sortim a les onze en punt. 
Tarda: Tots vénen a l’hora. En veig 46. A les tardes l’assistència no és tan 
nombrosa. Fem lectura amb totes les seccions. Després sortim a l’esbarjo. Més 
tard fem un exercici al dictat en castellà i el posem en net que versa sobre 
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l’accentuació. Finalment posem treball de casa que consisteix en explicar el 
funcionament del telèfon. Els dono tota classe de dades i els prometo construir-
ne un demà a la tarda. Tothom es prepara per a recollir el que he manat. El fer 
coses és el que més els interessa. Cantem.  
 
Dijous 22-2-34 
Matí: És dijous i aquests dies són els que vénen menys gent i és que molts 
estan empleats en el mercat. N’he comptat però 48. Torno a parlar del telèfon i 
dels estris que m’han portat per a construir aquesta tarda el telèfon rudimentari. 
Semblen tots engrescats. Fem aritmètica . Expliquem alt per alt els problemes 
de repartiments proporcionals i companyies. En resolen un. Sortim a l’esbarjo. 
Després fem cal·ligrafia i finalment llegeixen tots en el seu lloc sense cridar i 
sense massa soroll. En van aprenent. Sortim. 
Tarda: N’han assistit aquesta tarda 53. A l’hora del treball lliure hem acabat la 
construcció del nostre telèfon rudimentari. Ens ha sortit bé. Hem tornat a 
explicar el mecanisme del telèfon. Hem posat un qüestionari a la pissarra que 
seguidament han contestat i posat en net. A l’hora de l’esbarjo hem fet les 
proves del telèfon a una distància de 40 mts. Ha anat bé. Els hi he posat un 
telefonema que han rebut magnificament. Necessitem uns dies perquè tothom 
se’n convenci i aprenguin a parlar per telèfon. Segueixen els treballs 
començats. Posem treball de casa i cantem. 
 
Divendes 23-2-34 
Matí: Hem arribat a 54 xicots. Els he contat una petita historieta moral. L’hem 
aplicada a les coses de l’escola. Hem fet aritmètica. Hem corregit el treball de 
casa. Durant l’esbarjo hem fet noves pràctiques del nostre telèfon i en particular 
amb els que no vénen a les tardes. Després mentre alguns acabaven treballs 
començats els altres fan la redacció d’una carta comercial. Més tard ens sobra 
temps encara per a llegir en grups. Faig més llegir als que no poden venir a les 
tardes. Sortim. 
Tarda: En compto 52. Durant l’hora del treball lliure hi ha borsa. Després fem 
un exercici al dictat en català que resulta bé. Després anem a l’esbarjo que 
segueixen les proves del telèfon. Seguidament acabat el joc fem una lliçó de 
geografia tal com ens mana l’horari. Parlem del relleu del sol. Ens fem llargs i 
sols tenim temps per a posar el qüestionari en net. Ho han deixat per a demà. 
Posem treball de casa de gramàtica i cantem. ‘Alors’ sortim a les 4’39. 
 
Dissabte 24-2-34 
Matí: Els dissabtes quasi tots hi manca gent. N’he comptat avui 54. Durant 
l’hora de treball al lliure albir càlcul mental. Seguidament un exercici de 
geometria. Anem a l’esbarjo quasi tots. No tenim joc fixe. És segueixen els 
treballs d’ahir de geografia. Després corregim treball de casa i fem aritmètica. 
És necessari controlar quelcom. Després segueixen el treball començat que 
encara no poden acabar. Llegim. Posem treball de casa. Exhortem al bé i 
sortim. 
Tarda: Setmana anglesa. No fem classe. 
 
Dilluns 26-2-34 
Matí: Hi havia avui pocs nens: 37. És que plovia. Ja era hora que fes alguna 
ruixada. No hem pas seguit al detall l’horari. Hem fet primer acabament de 
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treballs començats i lectura alhora. Després hem seguit col·leccionant treballs 
fets. No hem pas sortit a jugar. Després hem fet aritmètica amb tots i hem 
ensenyat una nova cosa: la manera de mesurar les “botes”. Els hi ha plagut i 
m’apareix que ho han ben après. A l’hora de sortir hem corregit treballs de 
casa. 
Tarda: Aquesta tarda més nois: 45. A l’hora del treball lliure hem fet un dictat 
redacció. Ha donat bon resultat la pregunta: “Com voldrieu una casa si 
tinguessiu diners?” Hem anat a l’esbarjo. Després han posat en net el treball 
aritmètic del matí sobre la mesura de “botes i bocois”. Tots ho fan. Després he 
posat treball aritmètic per a casa. He anunciat el treball experimental d’aquesta 
setmana sobre l’equilibri: posar en equilibri estable un llapis i una agulla. Els ha 
interessat. Veurem què faran. Per últim hem cantat. Res més. 
 
Dimarts 27-2-34 
Matí: N’he comptat 51. Bona assistència malgrat el temps insegur. Seguim 
l’horari. Primer una lliçoneta moral. Després hem explicat amb l’ajut de la regla 
de tres la manera de buscar altures inaccessibles, un arbre, una torre. No hem 
sortit a l’esbarjo per el mal temps. Seguidament alguns han acabat treballs 
començats mentre els altres feien cal·ligrafia. A darrera hora hem fet lectura 
tots. Per a sortir ha sigut precís explicar-me què havien entès de la lectura. 
N’han quedat alguns. Finalment a les 11 i quart tothom ha sortit. 
Tarda: Fins ha nevat. Malgrat això han vingut xicots: 44. Hem fet el que ens 
manava l’horari. Posar en net treballs no acabats del matí i llegir amb els més 
xics. Hem anat a jugar. Hi havia fang i hem posat una classe feta una llàstima. 
Què hi farem. Després de l’esbarjo hem fet un dictat redacció. Hem parlat 
d’autos i de marques d’autos i també de la  (¿)  P que han preguntat alguns. He 
posat treball d’aritmètica per a comesa de casa. Tots han complimentat bastant 
bé tot això. Cantem com sempre i sortim.  
 
Dimecres 28-2-34 
Matí: És tot nevat. A veure si ara tornarem a començar l’hivern. Vénen però 35 
xicots. En tinc uns quants que no els espanta res. Fa força fred. Hem encès les 
dues estufes. Tothom s’ha escalfat i hem començat el treball que ha consistit 
en aritmètica i geometria (exercicis). No hem sortit pas a l’esbarjo. Després 
m’han redactat una carta de condol tots. I finalment hem fet lectura comentada 
amb els més grans. Els altres també han llegit. Hem sortit i seguia el mateix 
tarannà del dia: fred, un fred glaçat. 
Tarda: Més gent aquesta tarda: 42 nanos. Hem fet foc a les estufes perquè 
segueix el mal temps. Després hem explicat una lliçó pràctica de Fisiologia 
humana. Hem posat el qüestionari i han començat a posar-lo en net. No hem 
tingut esbarjo per fer massa fred. Després han continuat en el mateix treball 
d’abans i així hem seguit fins a l’hora d’acabar la classe. Hem posat treball de 
casa. Hem corregit el d’ahir. Sembla que la cosa ha anat bé. Hem cantat i hem 
parlat de les experiències de venir. Estan intrigats. Veurem com anirà.  
 
Dijous1-3-34 
Matí: Més gent avui, 52. Hem fet treballs d’ahir durant el quart de treball lliure. 
Després hem corregit treball de casa. Hem fet aritmètica: hem repassat el 
S.M.D. Hem sortit a l’esbarjo malgrat fer massa fred. Després hem explicat una 
lliçó de Fisiologia humana, repetició de la d’ahir. Han seguit posant-la en net. 
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Sembla que això els interessa de veritat. Hem llegit. Lectura comentada amb 
els més grandets i mecànica amb els xics. Han seguit treballant fins a l’hora de 
sortir. Res de nou. A les 11 i ¼ sortim. 
Tarda: Aquesta tarda 51 xicots. Interessats per les experiències que hem de 
demostrar hi ha bona assitència. Em porten els estris necessaris. No n’hi 
manca cap. Això va bé. Segueixen la lectura. Abans de sortir a l’esbarjo fem les 
promeses experimentacions. Els hi ha agradat. Tres xicots les han sabudes fer. 
Els hem regalat un llapis. Han sortit a l’esbarjo. Després fem dibuix del natural. 
Han dibuixat les dues experiències amb bastant d’encert. Ha vingut el viatjant 
de la llibreria Pompeia. M’ha ensenyat noves coses. Hem fet mots. Abans de 
sortir hem posat treball dibuixat: un dia de pluja. Després de cantar hem marxat 
a casa.  
 
Divendres 2-3-34 
Matí: Forces xicots, 53. Fa fred i encenem l’estufa. Corregim treball de casa. 
Fem geometria, parlem de com hem de construir una ratlla recta arreu. Coses 
fàcils però clares. Segueixen acabant el dibuix d’ahir. Més tard sortim a 
l’esbarjo. Després llegim amb tothom secció per secció. Comentem la lectura. 
Llegeixen també en silenci. Alguns acaben el dibuix d’ahir i altres treballs 
endarrerits. Fem una inspecció a les quartilles. Alguns passen del nombre 40. 
Hem puntuat els treballs darrers. No van malamente. Sense incidents surten 
tots. 
Tarda: En compto aquesta tarda 49. Fem un nou exercici amb l’ajut d’uns 
cromos de trajos? Que ens ha deixat en Sant. L’exercici el titulem “Interpretació 
d’un gravat”. El dibuixen i el comentaran degudament. Veurem quin resultat 
donen. Sortim a l’esbarjo i els ensenyo a jugar a futbol. No podem fer partits 
però podem entrenar-nos. No tenen –exceptuant-ne pocs- ni nocions del que 
és aquest joc. Després de jugar seguim amb el treball començat. Hem posat 
treball d’aritmètica per a tasca de casa. Hem cantat i bé. Hem sortit. 
 
Dissabte 3-3-34 
Matí: Tenim una assistència de 49 minyons. És dissabte i aquests dies sempre 
hi ha menys gent. Hem parlat d’un noi estrany: Planes, aprofitant la seva 
campana d’ahir. Serà precís tenir-lo ben bridat. Hem fet aritmètica. Hem 
repassat coses de la setmana que quasi tots m’han fet bé. Han sortit a l’esbarjo 
alguns. Els altres s’han quedat al redòs de l’estufa. Feia fred. Han continuat el 
treball d’ahir. Hem llegit. Hem posat treball de casa. Hem cantat i hem sortit. 
Tarda: Fem setmana anglesa. Vacança. 
 
Dilluns 5-3-34 
Matí: En compto avui 51. Tothom arriba a l’hora. Faig present el comportament 
llur. Demano actuació dels més destacats: tothom ha complert amb la seva 
obligació. Parlo del turisme que fan a Olesa amb la seva Passió. Fem 
aritmètica tots.Uns exercicis de repàs vers les companyies. Sortim a l’esbarjo. 
Fa un bon dia. Després alguns fan cal·ligrafia. Altres acaben treballs retrassats. 
Com a darrera feina llegim tots en silenci. Sembla que comencen a entendre 
com ha d’anar això. I ja sortim: són les 11 i quarts. No tenim novetats. 
Tarda: Aquesta tarda menys nois: 48. Alguns vénen tard perquè estan 
construint també una carretera. Hem llegit i alhora els més grandets han fet un 
petit inventari de totes les coses llurs. Els hi he deixat un model. Hem anat a 
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jugar i ho hem fet a futbol. No hi entenen gran cosa. Després fem una classe de 
geometria que els hi devia del matí. Uns problemes geomètrics que demà 
posaran en net. Hem fet un petit vocabulari català-castellà. Els hi he donat 
treball de casa. He indicat les experiències d’aquesta setmana. Hem cantat i 
hem sortit. 
 
Dimarts 6-3-34 
Matí: 48 nois. En vénen menys que altres dies. Durant l’hora del treball lliure 
han començat la tasca de geometria d’ahir. Hem llegit amb els demés. Des dels 
grans als xics. Hem fet lectura per seccions. Han escrit una carta abans de 
sortir a l’esbarjo. Hem sortit a jugar que feia molt bo. Quasi un jorn de 
primavera. Després hem fet càlcul mental de repàs i referent a coses 
d’aritmètica. Fem uns exercicis després de problemes aritmètics i un de 
geometria. Són prop de les onze i entretant repassem la taula de multiplicar. 
Tarda: Fa una bona tarda. N’he comptat 46. A les tardes sempre en vénen 
menys. Fem borsa de cromos. Hi torna a haver febre. N’hi ha alguns que els 
paga a cinc cèntims. Fins i tot he vist barallar-se. S’ha de controlar. Fem 
cal·ligrafia que resulta bé malgrat no tenir quaderns a propòsit. Fem uns 
exercicis després d’haver puntuat la cal·ligrafia. Anem a jugar. Després de 
l’esbarjo segueixen alguns el treball de geometria, els altres llegeixen i després 
copien el capítol llegit. Posem treball de casa que versa en un problema de 
geometria. Exhortem el ben fer, cantem i sortim.  
 
Dimecres 7-3-34 
Matí: Dia de sol i bonic. 52 xicots. Ens ha arribat el material i podem treballar a 
pleret. Posem cobertes als quaderns. Després corregim treball de casa. Fem 
un ratet de càlcul mental i sortim a jugar. Després de l’esbarjo repartim 
quaderns de cal·ligrafia. En fan sols mitja plana i la qualifico. Després abans de 
la sortida una breu lectura silenciosa que tots saben fer i finalment un petit 
comentari a les coses suara arribades per a que les vulguin i sapiguem cuidar. 
Ho faran, no faltaria més. 
Tarda: Aquesta tarda que fa vent 50 nois justos. Le taules ocupades. Sempre 
hauria de tenir aquesta assistència, ni més ni menys. Alguns acaben treballs 
endarrerits. Amb els altres i en particular amb el primer grup fem lectura per 
seccions. Després la comentem i expliquem mots no compresos. Anem a 
l’esbarjo. Després fem una lliçó d’ Hª titulada “Els Romans”. Demano si la volen 
en català o castellà. A l’uníson em diuen que en català. Poso treball de casa. 
Demano estris per a les demostracions de demà. Cantem i repartim llibretes.  
 
Dijous 8-3-34 
Matí: 53 xicots. Fem recompte de coses a l’hora de treball lliure. Arreglem 
calaixos i endeguem la taula i tinters. Fem després cal·ligrafia. Estan mancats o 
millor dit desentrenats de no fer-ne. Les quartilles que els hi fan molt bé els hi 
espatllen quelcom la lletra. Sortim a l’esbarjo. Es passen el temps fen tries per 
a jugar a rescat. No saben entendre’s i com que no en saben quan ho tenen tot 
arranjat, llavors entren. Que n’aprenguin i s’enrecordin. Fem aritmètica i càlcul 
mental. A darrera hora s’entretenen en el treball d’ahir que resulta qui sap-lo 
llarg. 
Tarda: Menys nois aquesta tarda: 47. Em porten els estris demanats ahir per a 
fer les experimentacions. Segueixen el treball en net d’ahir. Llegim amb els 
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grups de petits. Dono una explicació amb tota mena de detalls dels 
experiments que anem a realitzar. Anem a l’esbarjo menys el primer grup que 
tenen feina. Tot seguit fem les demostracions que ens resulten bé. En fem de 
les mateixes el mòbil del dibuix del natural d’avui. Comencen aquests. Posem 
treball de casa que és de dibuix. Després cantem i finalment sortim. Són les 5 
menys ¼. 
 
Divendres 9-3-34 
Matí: Hi havia 51 xicots entre xics i grans. És ben cert que tanta gent per un 
home sol donen qui sap la feina. He mirat la netedat que era quelcom deficient. 
He parlat de com volia les sortides de classe. Hem fet càlcul mental seguint En 
Villar. He posat uns exercicis aritmètics de repàs. Els més grans han sigut pocs 
els que n’han reeixit. Els mitjans bé i també els petits. Hem sortit a l’esbarjo. 
Després han continuat amb treballs retrassats. Han fet cal·ligrafia alguns. 
Després hem llegit en conjunt, preparant la lectura de la tarda. Hem sortit. 
Tarda: Han vingut 51 nanos. Hem fet a primera hora una explicació detallada 
de les metamorfosis del cuc de seda. Expliquem la seva vida. Què són els 
lepidòpters? Això serà per a treball de casa. Hem fet seguidament un dictat-
redacció. Hem sortit a l’esbarjo. No han jugat a res i hem entrat seguidament. 
Fem lectura amb els grans. Després aquests fan un ofici mentre fem una 
lectura en conjunt amb els demés. A darrera hora donem instruccions sobre les 
barrinades que tant sovintegen a la carretera. Sortim i cantem. 
 
Dissabte 10-3-34 
Matí: 43 xicots. N’hi manquen bona colla. Els dissabtes ens resulten fuls. Fem 
un ratet de càlcul mental i també aritmètica (exercicis de regla de tres). Anem a 
l’esbarjo i mentre arreglem i posem terra en el camp de joc. Després corregim 
treballs de casa que arra començaran de posar en net. També llegim amb els 
que estan lliures. Després tots escriuen. Posem treball de casa que és 
aritmètica i finalment fem la nostra cantadeta. Donem instruccions i sortim. 
Tarda: Setmana anglesa. Avui vaquem.   
 
Dilluns 12-3-34 
Matí: Fa un dia apagat i trist. Venteja a pleret. I plou. La nit també ha plogut. En 
compto pocs: 41. Alguns s’han espantat. Encenem l’estufa perquè no fa calor. 
No podem seguir l’horari per tenir feina endarrerida. Ens posem a to. No sortim 
pas a l’esbarjo perquè ens posariem la classe feta un estable. Fan cal·ligrafia. 
Fem lectura i també aritmètica. Aquestes setmanes treballarem el càlcul 
mental. Passem revista del comportament d’ahir. Tothom sembla que ha 
complert la seva obligació. Res més. 
Tarda: Aquesta tarda segueix la venterulla però el dia s’aixeca i llueix el sol. Ja 
vénen més nens: 44. Fem lectura per seccions menys amb la secció que tenen 
altra feina. No sortim a jugar. Els dono un prospecte o programa amb les bases 
per a intervenir en un concurs sobre Hª de Catalunya. Sembla que els ha 
interessat. Fan un problema de companyia etc. i el posen en net. Posem treball 
per a casa. Després cantem quasi desafinat i sortim. Ans però faig quedar a 
dos xicots que volen donar llenya a un company. Controlo la sortida. 
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Dimarts 13-3-34 
Matí: Bon dia avui. Més tard ha tornat a fer vent. Han vingut 48 xicots. Hem fet 
inspecció ocular d’orelles netes i brutes. Després càlcul mental segons pla 
Villar etc. Hem fet un problema y uns comptes. Hem anat a l’esbarjo. Després 
mitja plana de cal·ligrafia que encara no ha resultat com era precís. A darrera 
hora fem lectura amb tots. Mentre uns la fan els altres redacten un ofici i així 
tothom resta empleat. A la sortida alguns es queden a acabar treballs 
començats. Vaig al jardí hi ha plantats uns quants bastonets(?) 
Tarda: N’he comptat aquesta tarda 45. A primera hora fem Fisiologia 
(extremitats). Faig gràfics a la pissarra i així m’entenen millor. Expliquem 
mecanismes. Després ho posen tot en net. Avui estan força callats. Surten tots 
a l’esbarjo. Se l’han ben guanyat. Després de l’esbarjo seguim amb el treball 
d’abans. Ens suposa molt de temps el posar-lo en net però no hi ha un altre 
mitjà. Hem posat treball de casa. Aritmètica per a tots. Hem cantat la cançoneta 
de costum i hem sortit sense novetats dignes d’apuntar-se.  
 
Dimecres 14-3-34 
Matí: 49 brivalls. Fem estrictament el que ens marca l’horari. Lliçó ocasional 
que ens proporcionen les coses que hi han  a l’escola. Fem recollida etc. 
Seguidament càlcul mental i problemes. Després acaben treballs començats 
mentre alguns desenfeinats llegeixen amb mi. Més tard llegim tots, cosa que 
els hi és ben precís en particular als que no vénen a les tardes. No hi ha 
novetats. Els que no han acabat el treball es queden ½ hora més. Si no ho 
fessin així no acabarien mai. Anem a dinar. 
Tarda: Assistència 48 nois. Fem cal·ligrafia: dues ratlles que ja em saben fer 
bé. Lectura silenciosa i després llegeixo en veu alta. Comentem la lectura. 
Anem a l’esbarjo i reguem part de les flors. Sembla que totes volen brotar. A 
l’entrada de jugar explico uns problemes gràfics a la pissarra. Els hi deixo per a 
que demà al matí me’ls posin en net. Després poso treball de casa i abans de 
sortir fem un dictat redacció. Corregeixo treballs endarrerits i fem la cantadeta 
de consuetud. Sortim. 
 
Dijous 15-3-34 
Matí: N’he comptat 49. A primera hora hem fet treballs retrassats. Després hem 
emprès l’aritmética, càlcul mental, problemes. Han acabat de posar en net els 
problemes gràfics de geometria d’ahir. Han anat a jugar. Han realitzat mitja 
plana de cal·ligrafia i més problemes. A darrera hora, mentre anaven acabant la 
feina llur, han llegit tots silenciosament. I a l’hora de sortir m’han explicat la 
lectura. Se n’han quedat uns quants, els que no sabien res. Hem sortit. 
Tarda: 47 xicots a la tarda. Hem fet lectura mentre n’hi havia encara que feien 
feines atrassades. He fet llegir per seccions i en particular els més xicarrons. 
M’han portat dos nens l’experiment “disc de Newton” que ben ells s’han 
construit a casa. N’han reeixit amb força èxit. Veurem el dissabte quants més 
també me’l portaran. Hem sortit a l’esbarjo que feia un dia rúfol i penós pel 
vent. Plou i fa sol. Mal temps. A l’entrada fem dibuix copiat: una granota, un 
gripau, una cigonya. Hem posat treball de casa. Hem cantat i hem sortit.  
 
Divendres 16-3-34 
Matí: N’assisteixen 48. Seguim fent el treball d’ahir respecte al dibuix. Són 
molts però que es dediquen de ple a fer felicitacions per a S. Josep, és el sant 
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que aci més predomina. Comprem postals a la tenda i fem felicitacions. 
Algunes les enviem. De l’escola surten degudament arranjades. Sortim a 
l’esbarjo que segueixen ara jugant a empaitar-se. Fem lectura després. Primer 
silenciosa i després convenientment explicada. Dóna un bon resultat. 
Tarda: N’he contat 43. Segueix la pressa de les felicitacions. Tothom les posa 
en net o sigui que tothom prova de fer-les bé. Repartim plumes noves perquè 
els hi resultin millor. Sortim a l’esbarjo i més tard ja quasi acabats tots fem 
lectura per seccions. No hem pogut seguir avui l’horari. La feina extraordinària 
de les felicitacions en ho ha enredat. Posem treball de casa. Fem la cantadeta i 
sortim. 
 
Dissabte 17-3-34 
Matí: Aquest matí en vénen forces, 50. Alguns molts poquets han acabat les 
felicitacions llurs. Les hem llegides totes. Hem posat els segells per les que 
havien de marxar. Hem sortit a l’esbarjo. Hem premiat els que construeixen els 
aparells “disc de Newton” amb força gràcia. Hem donat a rentar les tovalloles 
brutes. Hem escombrat i netejat la classe. Hem posat treball de casa. M’han dit 
que dilluns era festa. 
Tarda:Setmana anglesa. Vaquem. 
 
Dimarts 20-3-34 
Matí: Per causes ben alienes a la meva voluntat aquest matí no hem fet classe. 
Tarda: Hem arribat als 38 xicots. M’han vist a migdia que arribava i ja han 
vingut. No m’han esbroncat ni molt menys. M’han semblat força atents i força 
amables. No hem parlat del matí perquè el culpable era sols jo. Hem mirat 
d’esser-lis força interessants. Després dels fets vénen les pestes. Les vacances 
no els hi fan massa bé, però són nois! Els hi he explicat la vida d’una mongeta. 
S’hi han entretingut. He posat treball de casa i hem sortit sense cantar. Plovia i 
tronava.  
 
Dimecres 21-3-34 
Matí: He contat 49 nanos. Hem seguit l’horari. Lliçó moral ens l’ha donada feta 
en Creus arribant tard. Hem fet aritmètica i càlcul mental. Hem corregit el treball 
de casa en conjunt i a la pissarra. A l’esbarjo hem jugat a córrer. No saben 
jugar. Després hem fet mitja plana d’escriptura mentre els altres feien treballs 
que no havien acabat. Hem llegit en conjunt i silenciosament. Després hem fet 
l’explicació que ha resultat deficient. Hem sortit. 
Tarda: 47 xicots. Vénen a l’hora. Abans d’entrar plantem un jove roser. En 
tenim d’altres per plantar. Arribats tots comencem un dictat castellà sobre les 
majúscules. No va malament. Seguidament sortim a l’esbarjo que l’aprofitem 
per posar en el jardí més noves plantes. Després fem lectura amb tots, xics i 
grans. Posem treball de casa que consisteix en una lletra de condol. Exhorto i 
dono una colla d’instruccions que em prometen complimentar. Després cantem. 
Avui ja tenim ganes de cantar. Sortim i no hi ha més novetats. 
 
Dijous 22-3-34 
Matí: 43 xicots. Els dijous que són dies de mercat n’hi falten un quants. Això no 
hauria d’esser. No seguim ben bé l’horari. A l’hora del treball lliure acaben 
treballs d’ahir. Després corregim treballs de casa. Fem aritmètica: uns exercicis 
de conjunts i després id de S.M.D. Sortim a l’esbarjo que fa encara vent. 
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Casserres és la patrona dels vents. Fan cal·ligrafia que corregim i després 
lectura silenciosa i de conjunt, Tothom llegeix i ho fa mitjanament. Comencen a 
reeixir en la lectura explicada. Res més. 
Tarda: A la tarda més nois, 46. Per començar avui lectura amb els xics mentre 
els mitjans i grans em fan un treball escrit de destriament de verbs i adjectius. 
Corregim aquests treballs i seguidament van a l’esbarjo que no resulta doncs fa 
massa fred. Quan acabarà el fred? Després fan dibuix del natural. Dibuixen 
unes tisores, una cullera, un ganivet i una pinta. Veurem com ho faran. Abans 
de començar els hi deixo tocar i alhora fer una inspecció ocular. Poso treball de 
casa. Cantem com tots els dies i sortim.  
 
Divendres 23-3-34 
Matí: 50 nens. Fem ben a gratcient el que ens marca l’horari. Passem revista 
de mans i ungles. Hem de persistir. Fem aritmètica. Corregim treballs de casa i 
en posem de nou. Anem a l’esbarjo. Avui fa millor dia. Després mitja plana 
d’escriptura i finalment fem lectura silenciosa i per a sortir explicada. No en surt 
cap que no em doni una bona explicació de la cosa llegida. És precis tot això. 
Sortim i no tenim novetats.  
Tarda: 47 nois aquesta tarda. Fa bo. Fem una lliçó de geografia dels astres. 
Hem repetit coses sabudes i n’hi hem afegit de noves. Seguidament tots la 
posem en net. Anem a jugar i avui ja no fa tant vent. Després continuem el 
mateix treball. Posem treball de casa. Abans de finalitzar fem lectura col·lectiva. 
Els llegeixo un tros de cosa histórica parlant de la fidelitat del gos. Cantem i 
sortim. 
 
Dissabte 24-3-34 
Matí: 48 brivalls. Fem continuació del treball començat ahir i posat en net. 
Mirem la netedat. Segueixen en el mateix treball fins a l’hora de sortir a 
l’esbarjo mentre els més xiquets fan aritmètica a la pissarra i també fan mitja 
plana d’escriptura. A l’esbarjo segueixen els mateixos jocs de sempre. A 
l’entrada fem lectura per seccions, de manera que van acabant el treball de 
geografia. Els parlo dels 15 dies de vacances que ens donen. A mi les galtes 
se’m tornen vermelles. On és el decòrum? 
Tarda: Fem setmana anglesa. Comencen les vacances de primavera que 
duraran fins el 8 del mes que ve. 
 
Dilluns 9-4-34 
Matí: Després d’aquesta –massa dies de festa- setmana santa i primera 
setmana d’abril, hem tornat a obrir avui les portes de l’escola. Els nanos han 
vingut. Estaven tips d’avorrir-se pels carrers. Quins governants, Déu meu! No 
saben el que és un nen, o bé ho saben massa. De totes maneres se’ls veu 
sabotejar sense contemplacions a l’escola nacional. I un dia ens digueren 
sectaris. Fa certament llàstima i fàstic. Tant se val que lluitarem i si vencem a 
l’escola nacional no podran vèncer jamai la meva escola. Paraula d’honor. He 
tingut una assistència de 49 nens. 
Tarda: N’he comptat aquesta tarda 47. No podem seguir l’horari perquè es 
troben qui sap-lo desentrenats. Fem les feines que no ens podem excusar: 
llegir i escriure i comptar. Seran precisos una colla de dies per a tornar les 
coses a to. No hi ha pas dret –senyors meus- a fer aquestes parades tan 
sobtades de la cosa escolar i més en aquesta època que els motors –nanos i 
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jo- marxem amb més regularitat. No hi ha decòrum ni vergonya. Volen convertir 
l’escola en una cosa política i això que no ho dubtin no ho podran pas abastar. 
L’escola de tots no pot esser l’escambell d’uns quants! Preparem la festa de la 
commemoració de la República. A darrera hora tota aquesta setmana farem 
aqueta comesa. Cantem i sortim. 
 
Dimarts 10-4-34 
Matí: 50 xicots que vénen a l’hora. Avui hem provat de fer l’horari que no 
podem seguir. A aquesta mena de xicots les festes els hi fan mal. No són 
pestes però poc n’hi manca. Hem fet una lliçó d’H. Natural parlant de les flors, 
els fruits i les granes. Però a les quartilles hi fan unes lletres desastroses. Hem 
de repassar i repassar: especialment fer cal·ligrafia. Sortim a l’esbarjo i això sí 
que ho fan bé. Estan moguts i parlaires a classe. Amb uns dies es posaran bé. 
M’entero però en el diari que els dies 12, 13, 14, 15 i 16 tornen a esser festa 
commemorant la segona República. Això ja és massa. Pobra escola nacional! 
Tarda: N’han vingut 46. A primera hora han seguit amb el treball en net vers les 
flors. Hem llegit i després hem fet cal·ligrafia. Hem sortit a l’esbarjo. I com que 
ja tornem a estar en vigilies de festes aprofitem el temps per a fer unes 
lliçonetes parlant de la República. Ens valem de la història. Els fem fer un 
resum com a treball de casa. I així tots els dies. D’aquesta faiçó 
complimentarem el manament de la Dº. General que ens mana que donem 
força importància a la diada propera. I perquè tantes festes? Massa eufòria 
poca solta. Això es fa insuportable. Aneu a saber per a quin motiu ens ho 
maneguen. Abans de sortir cantem. 
 
Dimecres 11-4-34 
Matí: 47 nois vénen avui. Repassem quartilles i les col·leccionem. Després les 
recullo i les guardo. Fem aritmètica i càlcul mental i després exercicis escrits. 
Sortim a les deu a l’esbarjo que ja comença a fer bo. Després fem cal·ligrafia i 
més tard mentre els xics llegeixen, els més grandets fan l’acabament del treball 
de les flors, etc. Abans de sortir com que molts xicots no poden venir a les 
tardes, els faig una mica d’explicació sobre el significat de la festa de dissabte. 
Els llegeixo uns trossos escollits del llibre “El niño republicano”. Estan força 
quietets quan els parlo de coses de la Republica. Els meus nens són força 
republicans.  
Tarda: 45 xicots que seguidament a l’arribar s’agafen a la feina que encara no 
acabaren el matí. Després fem lectura amb els grans i mitjans. Els xics 
s’entretenen amb el seu llibre copiant. Sortim a l’esbarjo. Després fem un dictat 
relacionat amb la festa que s’apropa. Més tard segueix la dissertació parlant de 
la segona República. Llegim més coses escollides. Donem una idea ben clara 
del comportament que han de tenir per a merèixer el títol de veritables 
republicans. Finalment els parlem dels morts, etc. Demà 12 fins el 16 fem festa 
per manament de la superioritat. Això no pot anar ni amb rodes.  
 
Dimarts 17-4-34 
Matí: 46 xicots. Em diuen que es portaren bé en aquestes diades 
commemoratives. Ja és quelcom. M’ensenyen treball fet en el qual parlen de la 
festa del 14 d’abril d’enguany. Llegim i fem comptes. Tot de repàs. Almenys 
haurem de fer aquesta feina tota la setmana. No vénen pas festes després de 
les festes però sí mandra i desentrenament. Hem sortit a l’esbarjo. No pas tots 



52 
 

perquè alguns no acabaren els treballs començats. Fan una mitja plana de 
cal·ligrafia i seguidament els que ho han fet bé han sortit. 
Tarda: 45 nois. Estan moguts i parlaires i això que no està pas tapat ni núvol. 
Hem de donar ordres concretes sobre el particular. Hem de bridar i fer-los anar  
bridats sense que pugui trencar-se la brida. Fem un dictat relacionat amb mots 
ben catalans. Surten a jugar els que me’ls estudien bé. Els altres resten a 
l’escola fent feina. Després de l’esbarjo el dediquem de ple a la lectura per 
equips. No em plau tal com ho fan i en conseqüència els faig restar una 
estoneta més quan surten els petits que ho fan a l’hora 4 ½. Posem treball de 
casa i seguidament sortim. 
 
Dimecres 18-4-34 
Matí: Bona assistència: 52 brivalls. En vénen dos de nous. Són encara xics. De 
bon antuvi corregim treball de casa i seguidament fem aritmètica. Dicto uns 
problemes per a tots. Els fan i el primer grup sense excepcions els resolen com 
cal. Sortim seguidament a l’esbarjo. Fem de cavadors. Arreglem el nostre jardí. 
A l’entrar, una mitja plana d’escriptura cal·ligràfica. Hem d’insistir perquè encara 
no queda com és de consuetud. A darrera hora mentre faig llegir els més petits, 
els més grandets llegeixen silenciosament. 
Tarda: 50 nois ni un més ni un menys comptant bé els més petits. 
Seguidament d’entrar hem seguit amb els mots ben catalans que hem escrit a 
la pissarra. Han fet amb ells preposicions i després per a sortir a l’esbarjo els 
han tingut d’estudiar. No pas tots han pogut sortir. Sempre n’hi ha que són 
amics de la vagància. A l’hora de l’esbarjo, joc de rescat. Després posem en 
net el treball del 14 d’abril d’enguany, cosa ben pròpia de cada minyó. L’esforç 
propi immaculat i cert. Posem treball de casa. Després com cada jorn cantem 
cançonetes. A la sortida faig quedar en Circurus. És precís reprendre’l.   
 
Dijous 19-IV-34 
Matí: 48 xicots entre petits i grans. Passem revista de netedat. Tothom sembla 
anar bé. No vol dir pas això que no pugui anar millor. Corregim treball de casa i 
fem aritmètica: càlcul mental. Treballem després com a repàs amb uns 
problemes geomètrics. Resolts quasi tots bé. Sortim a l’esbarjo. Durant aquest 
fem una feina agradable: apaguem la set de les nostres flors. Bonica comesa el 
regar. Seguidament fem lectura amb tots i principalment amb els grups més 
endarrerits. Els més grandets pla bé tenen feina amb el treball d’ahir que 
segurament avui encara no acabaran. Hem sortit sense novetats. 
Tarda: 47 assistents. Fa un dia clar i primaveral. A l’hora d’entrar fan el treball 
inacabat del matí. Després el corregim i el puntuem. Comencem un treball de 
dictat relacionat amb mots ben catalans. Després en fan un exercici escrit. 
Sortim a l’esbarjo. Reguem les flors. No els hi manca aigua però volem 
precipitar la seva creixença. Veurem. Després un dibuix i com sempre del 
natural: coses de l’escola. Dibuixen tots però no saben deixar de parlotejar i de 
moure’s d’un lloc a l’altre. Posem treball de casa. Després un conte moral, el 
cant i sortim. 
 
Divendres 20-IV-34 
Matí: 49 nois. A l’entrada segueixen amb el dibuix del natural d’ahir. Després 
fem aritmètica: una miqueta de càlcul mental i seguidament uns exercicis 
escrits. Comencen a resoldre amb cura els problemes. Després a l’esbarjo que 
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cuidem el jardí i encara juguen a jocs insipids. Haurem de donar un cop de mà. 
Mitja plana d’escriptura i seguidament lectura amb tots els grups i per seccions. 
Ens entretenim més amb els petits que són els que més els hi manca. A l’hora 
exacta, després de corregir el treball de casa, sortim tots. 
Tarda: Aquesta sessió hi veig 47 xicots. Corregim els dibuixos acabats i els 
puntuem seguidament. Copiem una bonica poesia d’En Josep Carner “La fulla 
miraculosa”. Després anem a l’esbarjo que no podem estar-hi el temps 
reglamentari perquè plou, Fem lectura per a tots comentada i silenciosa. A 
darrera hora fem una lliçó de geografia humana relacionada amb les races i els 
homes, etc. En faran un resum per treball de casa i demà la posaran en net. 
Cantem molt piano unes cançonetes i sortim. 
 
Dissabte 21-IV-34 
Matí: 46 nens. Fan avui el cap d’any a D. Marc, reposi en pau. Demà però farà 
un any que morí. Hem acabat treballs d’ahir. Hem fet cal·ligrafia i alhora hem 
corregit i revisat treballs de geografia humana. Després han començat d posar-
lo en net. Hem sortit a l’esbarjo. Feia un dia trist i emplujat. Després del joc hem 
fet aritmètica que les primeres seccions han resolt bé. Els més petits, exercicis 
abstractes a la pissarra. Els faig ben sovint aquesta mena d’exercicis. A l’hora 
11 sortim cap a casa. Avui no fem setmana anglesa. 
Tarda: 39 xicots. A les tardes dels dissabtes que fem classe sempre hi ve poca 
gent. Treballen en la comesa de la lliçó de geografia. Llegim conjuntament tots: 
grans i petits. No sortim a l’esbarjo perquè fa mal temps i perquè sortirem a les 
quatre. Segueixen treballant en la mateixa feina. Els petits mentre em reciten 
una poesia “La Pastoreta”. Després posem treball de casa i cantem. Parlem de 
la festa de dilluns i els seus tres aspectes: festa nacional, festa del llibre i festa 
necrològica recordant a D. Marc que morí l’any passat el dia 22. A Casserres el 
dia 23 tots els anys serà festa. Un  cop entesos, sortim.  
 
Dimarts 24-IV-34 
Matí: Hi havia una assistència de 45. Durant l’hora de treball lliure hem fet 
treball endarrerit. Després hem revisat els comportaments llurs. Res de nou. 
Hem fet aritmètica: càlcul mental i seguidament uns problemes que han resolt 
abans de sortir a l’esbarjo. Durant aquest que ha durat poc –feia mal temps- 
s’ha jugat a jocs lliures. Després alguns han fet cal·ligrafia i d’altres s’han 
dedicat a posar en net els problemes ja resolts il·lustrant-los degudament. A la 
tarda farem donació dels tres llibres promesos. Hem sortit sense novetats. 
Tarda: 46 xicots. Han acabat tots els treballs començats i els hem puntuat. 
Hem donat un llibre al més ben puntuat. Hem explicat com nasquè el català, o 
sigui hem fet una breu història del seu neixament  i el seu esplendor. Hem 
parlat de Pompeu Fabra. Hem donat uns quants més de mots ben dits. A 
l’esbarjo hem jugat a rescat. Ha anat bé. Després tots han fet mitja plana 
d’escriptura que no ha resultat del tot malament. A darrera hora hem llegit amb 
el primer grup. Hem parlat comentant un telegrama. Hem cantat i hem sortit. 
 
Dimecres 25-IV-34 
Matí: Només 43 xavals. Fa un dia de vent. De bon antuvi corregim treball de 
casa i desprès fem aritmètica. Càlcul mental i resolució de problemes. Anem a 
l’esbarjo. Alguns no hi poden anar per no haver realitzat el treball casolà. Fem 
com de consuetud la mitja plana d’escriptura que comencen a tornar a fer 
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acuradament. Després llegeixen silenciosament tots i finalment comentem la 
lectura. Sortim tots els que hem entès quelcom. Els altres es queden fins que 
em poden explicar el perquè de la lectura.  
Tarda: Aquesta tarda, cosa rara, hi ha més nois: 49. Comencem llegint i 
seguidament fem un exercici que li donem per nom “Cura en el parlar”. Hi anem 
posant mots de com s’han de dir i com no cal dir-ho. L’han fet amb força cura. 
Anem a l’esbarjo que juguen aferrissadament al rescat. Després fem un dictat a 
la pissarra de conjunt. Fem una colla de proves per a conèixer nombre de mots 
que composen les síl·labes. Posem treball de casa. Cantem i sortim.  
 
Dijous 26-IV-34 
Matí: 47 nois. Fa un dia clar i bonic. Comencem la tasca corregint els treballs 
de casa. Després posem més mots catalans a l’exercici “Cura en el parlar”. 
Després fem aritmètica i uns exercicis de repàs a la pissarra. Anem a l’esbarjo. 
Després fem la mitja plana d’escriptura de consuetud. La corregim i finalment 
fem lectura amb les seccions més avançades. Tots però a la vegada llegeixen. 
Estan avui quelcom moguts. I és que torna a ennuvolar-se. Sortim sense 
novetats. 
Tarda: Aquesta tarda 44 xicots. Llegim un conte i un altre que per treball de 
casa me’n faran un resum. Parlem del com ha de fer-se una bona lectura. 
M’expliquen diversos nens altres tants contes. Sortim a l’esbarjo i segueix el 
rescat. Després fem dibuix imaginari. Cadascú dibuixa el que li plau i el que 
recorda. És una mena de dibuix que no haviem fet mai. Veurem què en 
resultarà tota vegada que no l’han acabat. Hem cantat i hem sortit.  
 
Divendres 27-IV-34 
MatÍ: 44 nens. Plou i fa mal temps. Gairebé tots arriben a l’hora exceptuant-ne 
quatre que per esser uns dormilegues són també uns tocatardans. De bon 
antuvi en fem rentar dos o tres que van bruts. Després continuem amb l’exercici 
“Cura en el parlar” que ens dóna feina fins a l’hora de sortir a l’esbarjo, cosa 
que no podem realitzar perquè plou. Fem aritmètica i a darrera hora mentre 
uns, els més xics, fan lectura els grandets es dediquen a acabar la feina de 
dibuix d’ahir que encara no han finit. 
Tarda: Bona assistència 48 nois. Han fet en primer lloc dibuix , continuació o 
acabament del d’ahir. Després hem fet un dictat de nombres, de mots de les 
frases i preposicions. Van bé. Després un petit concurs i un repàs 
d’accentuació. L’hem corregit. Seguidament hem sortit a l’esbarjo. Hem jugat a 
un joc nou del rotllo. Ha anat bé. Després hem fet lectura amb tots els grups. 
Els petits van endarrerits. Hem fet lectura comentada també. Hem posat el 
corresponent treball de casa. Hem parlat d’un fet moral molt corrent. Hem 
cantat. 
 
Dissabte 28-IV-34 
Matí: Assisteixen 47 nanos. A primera hora acabem treballs començats. 
Després seguim amb la secció “Cura amb el parlar”. Tenim ja un vocabulari 
bastant florit. Seguirem tota vegada que sembla interessar-los-hi. Llegeixen 
mantes vegades l’exercici. Abans de sortir a l’esbarjo, preguntes. Corregim 
també treball de casa. Anem a l’esbarjo. Juguem a rescat. Després fan mitja 
plana d’escriptura. Corregim aquesta i puntuem els dibuixos d’imaginació. A 
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darrera hora fem lectura silenciosa i després comentada. Sortim i sembla que 
vol ploure. Els nanos m’ho indicaven. 
Tarda: És dissabte a la tarda. Hi assisteixen 46 nanos. Mai ho haviem 
aconseguit. L’escola nostra fa la seva veritable comesa. Hi venen els nanos, 
però com parlen i xerrotegen avui! És dia núvol i això és el termòmetre. Fem 
una lliçó de geografia econòmica. Les tres plantes del Mediterrani. Tothom 
trasteja i es mou. Sembla que ho fan amb delit. No sortim a l’esbarjo perquè 
avui sortirem abans. Posem treball de casa i cantem. Es queden però uns 
xicots, els més grandets, a fer la neteja de l’escola, que ho fan sota el meu 
control. Res més. 
 
Dilluns 30-4-34 
Matí; Faig tard. No és meva la culpa. Tanmateix però hi assisteixen 36 xicots. 
Hi arribo a les 9 i 10 minuts. Farem la pau. Corregim treball de casa. Fem 
aritmètica i acaben el treball començat el dissabte parlant de les tres plantes 
del Mediterrani. No sortim a l’esbarjo. Hem de fer la pau. Llegim amb els més 
petits. Els grandets s’entretenen en posar en net la lliçó del dissabte i així 
seguim fins a les 11 i ½ que sortim. Després de tot no hem perdut res. Ara que 
no es pot jamai enganyar la quitxalla. És aquest el nostre lema. 
Tarda: Ja vénen tots: 46 nois. Alguns havien anat a veure la carretera nova. 
M’ensenyen el treball. Alguns estan disgustats per no haver pogut venir al matí. 
Altres però m’han explicat que ho celebraven tota vegada que tiraven les 
carteres enlaire en senyal de festa. Segueixen amb el mateix treball del matí. 
Sortim a l’esbarjo i alguns francament no s’ho mereixen pas. Perdonem a 
tothom perquè el primer fora de llei he estat jo. Fem un dictat. Posem comesa 
per a casa. Expliquem manifestació vista ahir. Lliçó moral. Per últim cantem 
“L’Emigrant”. Anem a casa. 
 
Dimecres 2-5-34 
Matí: Han assistit 47 xicots. S’han dedicat a l’acabament de treballs d’ahir. Hem 
fet aritmètica i geometria, tot repàs. Hem parlat força llargament de la festa del 
treball que vol dir de descans pertot el món. On és Xicago? Seguidament hem 
sortit a l’esbarjo. Han jugat bé. Feia un bon temps. Després han fet mitja plana 
d’escriptura. Necessiten bona lletra. A darrera hora ¾. Hem fet lectura amb 
tothom, primer per seccions, després comentada en conjunt. Són poc parlaires 
aquests nanos quan es tracta de repetir coses sabudes o estudiades. Sense 
novetats sortim a les 11. 
Tarda: 41 nens aquesta tarda. Han fet treball lliure dedicant-se a col·leccionar 
quartilles. N’hem puntuat algunes. Tinc cura de totes elles jo en els armaris de 
l’escola. Després continuem amb la secció “Cura en el parlar”. Apuntem més 
mots i fem uns exercicis. Surten a l’esbarjo. Després fem una lliçó a la pissarra 
de repàs d’ortografia. Quasi tots es defensen qui-sap-lo. Posem el treball de 
casa que avui consisteix en feina d’aritmética. És lo que els hi plau més. Hem 
explicat un conte cívic relacionat amb la manifestació del diumenge. Hem 
cantat amb força grat. Depurar el gust, bonica i difícil comesa. Hem sortit bé.  
 
Dijous 3-5-34 
Matí: 42 nois. Els dijous sempre en falten alguns que els seus pares els tenen 
ocupats per causa del mercat setmanal. Mirem la netedat i comencem corregint 
la tasca de casa. I ho fan a la pissarra perquè són problemes d’aritmètica i 
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geometria. Posem exemples que resolen en el seient clar. Ho fan força bé. 
Sortim a l’esbarjo. Comença a fer sol de valent. Després segueixen amb la 
plana de cal·ligrafia com tots els dies. Estem en pla de repàs i la lletra se’n 
ressent força. Llegeixen a gratcient el que els plau. A l’hora de sortir 
m’expliquen què han entès. Sortim. 
Tarda: 44 nois a la tarda. Alguns xicots de pagès es despedeixen. Ha 
començat el bon temps i s’han de quedar a casa. És un país eminentment 
agrícola i no tenen més remei. Fan un dictat i sortim a jugar. Després fan un 
dibuix del natural com sempre. Avui toca el dibuixar carteres en tots sentits. 
Comencen a fer-ho força bé. Aquesta mena de dibuix és el seu. Poden crear la 
seva manera de dibuixar. El fet és que tothom se’n surt. Posem tasca per a 
casa. Fem la cantadeta de cada dia i sortim.  
 
Divendres 4-5-34 
Matí: 41 nois. A primera hora han acabat el dibuix d’ahir i seguidament l’hem 
puntuat. Cada dia més convençuts d’aquesta mena de dibuix. Fem cal·ligrafia i 
tot seguit fem aritmètica i deprès parlem en pla de repàs de les superfícies. 
Donem un reguitzell de fòrmules que tots apunten i els més grandets posen en 
net. Sortim a l’esbarjo i encara no ha perdut del tot interès ‘el joc de rescat’. 
Després ens dediquem de ple a la lectura. Sols podem fer-la amb els primers 
grups. Amb els més petits ens hi dedicarem a la tarda. M’expliquen un conte 
abans de marxar. 
Tarda: 40 xicots d’assistència. En la nostra escola no passem mai llista perquè 
ningú falta sense motiu. A més no som gaire amics d’apuntar les faltes 
d’assistència. L’escola que no pot mantenir l’assistència florida és una escola 
en davallada. I sé bé que l’assistència em marca el camí a seguir. En definitiva, 
si més no,  és una escola la nostra que ens agrada a tots d’anar-hi. Fem un 
dictat. Després sortim a l’esbarjo on s’hi juga a rescat. Després expliquem com 
voldriem que funcioni la nostra escola. Necessitem l’esforç continuat de tots. 
Sense aquest precedent tard o d’hora fracassarem. Posem treball de casa que 
consisteix en aritmètica. Cantem i sortim.   
 
Dissabte 5-5-34 
Matí: 47 nois. En primer lloc es dediquen a l’acabament del dibuix d’ahir. 
Després mirem la netedat. Fem tot seguit aritmètica i repàs mental del D.M. D. 
Corregim a la pissarra el treball de casa. Un cop arranjades les equivocacions 
van a l’esbarjo. Durant aquest es juga a rescat. Després fan uns exercicis 
aritmètics com a repàs. I ho fan tots. Fan la mitja plana d’escriptura: la 
puntuació. A darrera hora fan lectura silenciosa tots plegats. Comentem la 
lectura feta també amb tots i sortim sense novetats a les 11 i 10 minuts. 
Tarda: 43 xicots aquesta tarda. Fan treballs lliures al començar la classe, 
Després cultivem la secció “Cura en el parlar”. Apuntem més mots. Fan un 
exercici complement al mateix. No sortim a l’esbarjo perquè plou i també 
perquè els dissabtes sortim abans i no hi ha joc. Anem a començar el modelat 
a l’escola i dono unes quantes instruccions. A tots els hi agrada treballar i 
remenar el fang. Veurem què en resultarà. Posem treball de casa: una carta. 
Cantem. N’escolleixo uns quants i tots plegats, jo i ells netegem l’escola. 
L’escola neta i plovent. Sortim.  
 
Dilluns 7-5-34 
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Matí: He comptat 43 nens. Fa un dia clar i lluminós. A l’hora d’entrar hem 
col·leccionat quartilles com quasi tots els dilluns. Després han fet mitja plana 
d’escriptura. Hem parlamentat força respecte al comportament de cada u, Hem 
repassat la taula de multiplicar. N’han quedat tres de grandets que encara no 
saben la taula de multiplicar. Hem anat a l’esbarjo on jugaven a rescat. Després 
hem fet una lliçó de cara al rellotge. Resten molts pocs nois que no coneixen 
l’hora. El Sr. Boixader pot estar content. Hem fet uns exercicis d’aritmètica que 
no han resultat del tot bé. A les onze hem sortit. 
Tarda: 44 nois. Hem continuat la secció “Cura en el parlar” amb més mots. És 
una secció que interessa de debó a la quitxalla. Per a sortir a l’esbarjo ha sigut 
precís doncs contar de què estaven enterats de la lliçó. D’aci n’ha rajat el treball 
de casa: unes preposicions amb els mots apuntats. Hem sortit a l’esbarjo. 
Després hem fet una lliçó d’Economia. Hem parlat de la cria d’animals. Hem 
començat a posar-la en net. Ha vingut el viatjant de la casa Nestlé i ha repartit 
àlbums. Hi ha hagut alegria. Han signat la tarja i han donat les gràcies. Hem 
cantat i hem sortit. 
 
Dimarts 8-5-34 
Matí: 49 minyons. Avui hi torna a haver bona assistència . A primera hora 
m’ensenyen l’àlbum amb els cromos que ja hi tenen. Hi ha encara afició. 
Després segueixen posant en net el treball de “La cria d’animals” començat 
ahir. Fem un joc de càlcul mental i sortim a l’esbarjo. Repassem les taules amb 
tres minyons retrassats. Després uns poquets d’exercicis d’aritmètica respecte 
als trencats els primers grups. Els altres fan comptes. A darrera hora alguns 
llegeixen, els altres acaben treballs començats. Sortim sense novetats. 
Tarda: 46 xicots. Vénen a l’hora. Una altra cosa que sempre ens ha interessat. 
Nosaltres hi som sempre –si no hi ha novetats- uns minuts abans de l’hora. 
Algun dia que no hi he estat m’he deixat fer justícia i he demanat perdó. Bé 
està que tots els dies demani responsabilitats als que no arriben ben bé a 
l’hora. Fem un dictat en castellà. “La noche de S. Juan, de Maragall”. A 
l’esbarjo no saben o no volen jugar i tot seguit tornem a l’escola. Després 
lectura amb els que tenen tota la tasca acabada. Els altres treballen tothom al 
seu propi gust. Posem treball de casa. Versa sobre els trencats. Els petits, 
petits comptes i problemes. Cantem cançonetes i sense novetats, sortim. 
 
Dimecres 9-5-34 
Matí: Assisteixen 47 minyons. Arribem tots a l’hora. Ja hi estem tots ben 
acostumats. M’era ben precís arranjar aquesta cosa. Fan canvis de cromos a 
l’hora del treball lliure. Després fan repàs de la taula de multiplicar. Els grandets 
fan uns exercicis de geometria. El altres coses d’aritmètica. Abans de sortir a 
l’esbarjo mirem treball de casa. La qüestió adjectius poc els entenen. Després 
del joc on un nen ha perdut una pesseta que en la rebusca hem tornat a trobar, 
hem fet cal·ligrafia. Tothom vol aplicar-se sense posar-hi els mitjans. Va bé 
però. A l’ultim quart agafem el llibre i llegim. Jo redacto aquest diari. 
Tarda: 43 nois. A primera hora corregim la mitja plana d’escriptura. Comencem 
també a emplenar l’àlbum nou. Després fem lectura silenciosa tots. Expliquem 
seguidament una lliçó de ciències relacionada amb el vent. La navegació 
aèrea. Fa calor i estan pesats. Escolten però estan qui-sap-lo moguts. 
Expliquem amb detall la lliçó. La comencem a apuntar i sortim a l’esbarjo on hi 
fan un divertit partit de rescat, que per ara és el joc que més s’adapta a ells. 
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Posem treball de casa que consisteix en llegir un tros de llibre o de diari que 
demà m’explicaran. Segueix el massa parlar. Com ho arranjarem? Crec que 
amb més llibertat. Cantem i sortim. 
 
Dijous 10-5-34 
Matí:  
Fem classe però no hi ha assistència. En el poble és festa. 
Tarda:  
La gent del poble fa festa i els nens fan com fa el poble. 
 
Divendres 11-5-34 
Matí: N’han vingut 42. N’hi ha alguns malalts. Altres de pagès que ja tenen 
feina. A primera hora demanem un comentari de la lectura feta. No saben llegir 
a casa i és precís fer-los hi aprendre. Avui col·lectivament es perden l’esbarjo. 
Demà veurem. Faig llegir els més petits que també els prometo no gaires 
falagueres coses si no pensen llegir ben sovint. Continuen fent el treball del 
dimecres referent al vent. S’hi passen amb aquests treballs força temps. A 
darrera hora fem càlcul mental i seguidament uns problemets que resolen bé 
abans de sortir a casa.  
Tarda: Un noi ha modelat una poma i l’ha portada. En conseqüència l’hi hem 
pintada durant l’hora de treball lliure. Hem llegit conjuntament amb tots els que 
han acabat els treballs que també hem puntuat. Abans de sortir a l’esbarjo hem 
parlat novament del modelat. Avui el nostre dibuix serà el treball preliminar per 
a la confecció dels primers modelats en argila que és el que aci hi ha i ells 
troben sense despeses de cap mena. A l’hora de l’esbarjo han jugat a rescat. 
Després han fet el dibuix apuntat que ha consistit en fruites. Hem posat treball 
de casa d’aritmètica. Hem cantat una bella cançoneta i hem sortit. 
 
Dissabte 12-5-34 
Matí: Només 36 nins. En falten alguns perquè han d’anar a ajudar al camp als 
pares llurs. Ens dediquem a pintar dues mostres més de modelat: fins ara no 
s’han atrevit més que amb les pomes. Hem fet neteja de taules i tinters que ja 
convenia. Hem sortit a l’esbarjo. Després hem puntuat el treball de dibuix d’ahir. 
I finalment hem corregit el treball de casa i n’hem posat de nou. M’han fet 
abans uns quants exercicis d’aritmètica. Hem cantat i després d’exhortar al bon 
comportament hem sortit. 
Tarda:  
Celebrem setmana anglesa. 
 
Dilluns 14-5-34 
Matí: Només 31 xicots. L’assistència minva. Ha començat a fer molt bo  i la 
gent s’emporta la quitxalla en els camps. És força sensible però és així. El 
poble eminentment agrícola aprofita tots els braços per a la feina dels camps 
en aquest temps. N’hi ha alguns de malalts. Altres que han anat a un enterro. 
He demanat per tots ells. No hi ha hagut esbarjo per la raó senzilla de que tots 
s’havien pintat un número a l’esquena per fer curses. Tampoc han sabut la lliçó 
de lectura. Tot plegat força malament. Fins i tot un xicot xic em feia el valent. 
Hem fet aritmètica, cal·ligrafia, lectura i hem col´leccionat les quartilles de la 
setmana passada. Aquesta feina la porten bé. 
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Tarda: 30 nois. Molts de malalts i alguns que treballen amb els seus pares. 
Seguim col·leccionant quartilles. Després posen en net treball fet a casa: una 
carta de felicitació. La puntuem i seguidament anem a l’esbarjo. Després 
seguim amb la lectura per grups. Llegim amb tots els nois. Estan francament 
endarrerits. Ho veig i cal arranjar aquesta qüestió. Llegim fins acabar la sessió. 
Posem treball de casa, consisteix en llegir i res més. Després com tots els dies 
cantem una cançoneta i a 2/4 de cinc sortim sense res de novetat.  
 
Dimarts 15-5-34 
Matí: 34 nois. És St. Isidre. Ahir feren els focs i avui molts fan festa com els 
seus pares. De tots modos hi ha molts nois malalts de mal de ventrell. Es veu 
que és una veritable passa. Hem fet aritmètica i cal·ligrafia i hem anat a 
l’esbarjo. Després hem complimentat l’horari i hem donat una classe de 
Ciències físico-naturals parlant del termòmetre. Em sembla que l’escriuran bé: 
ha resultat una lliçó fàcil malgrat estiguin tan poc acostumats a escoltar. No han 
acabat. A la tarda continuaran. Hem sortit a les onze i deu minuts. 
Tarda: N’he comptat aquesta tarda 46. Arriben i seguidament explico a uns 
quants la lliçó d’aquest matí referent al termòmetre. Segeuixen fent-la en net 
mentre els més petits fan unes mostres que els hi acabo de posar. 
Seguidament sortim a l’esbarjo que hi juguen al rescat. Aquest joc és el 
predilecte d’ells. Després hem continuat amb el mateix treball. Hem posat 
treball de casa que ha consistit en aritmètica i finalment reunidets tots hem 
cantat uns aires gallecs-asturians. També sabem cantar en la parla de 
Cervantes. Sense novetats hem sortit. 
 
Dimecres 16-5-34 
Matí: 35 xicots. Fa un dia plujós. Si fes bo segurament vindrien menys nanos. 
Acaben el treball d’ahir i el puntuem. Després fem lectura amb tots els grups. I 
això dura fins a l’hora de l’esbarjo que dura poc perquè es posa a ploure. 
Després fan mitja plana d’escriptura i seguidament corregim treball de casa a la 
pissarra. D’aquesta faisó tornem a fer i a veure fer el treball i ells mateixos se’l 
corregeixen. Posem uns problemes de trencats pels més grandets i uns 
comptes fàcils de repàs pels demés. Surten tots tantost han acabat aquests 
treballs. Ara no plou i tothom pot anar ben a gratcient cap a casa.  
Tarda: 36 nois compto aquesta tarda. Tenia preparada una lliçó de Geografia i 
seguidament he posat el qüestionari a la pissarra. L’hem explicada ajudada de 
tots els gràfics de què disposem que són ben pocs. L’han mig entesa i han 
començat a posar-la en net. No sortim a l’esbarjo perquè és massa moll. 
Després segueixen amb el mateix treball que no podem pas acabar avui. 
Posem treball de casa que consisteix en un exercici de llenguatge i tot seguit 
cantem una cançoneta a mitja veu. Estan acostumats a cridar i aquestes 
fugues s’han de controlar. Res més. 
 
Dijous 17-5-34 
Matí: 35 xavals. És dijous i aquest dia sempre n’hi manquen més perquè van al 
mercat. Repassem la lliçó que em deuen i tot seguit els examino. El primer grup 
sense excepció tots s’han defensat. Els demés grups ben malament. Han 
seguit posant el treball de geografia en net fins a l’hora de l’esbarjo que durant 
aquest han jugat a ‘Cavall fort’. Després hem fet aritmètica. He posat uns 
exercicis de repàs a la pissarra que el primer grup ha resolt bé. Després l’hem 
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corregit també a la pissarra i hem acabat la sessió parlant del fet d’ahir a la 
plaça i amb un ratet de càlcul mental. 
Tarda: 38 xicots. Han portat alguns els treballs de modelats. No sembla pas 
anar malament per començar. Han continuat el treball de geografia mentre 
llegiem amb tots els grups. Els hi manca molt el llegir, però és tan aspre el fer 
llegir! Han sortit a jugar només uns pocs i els que han acabat llur feina. Han 
jugat al ‘Cavall fort’. Després un dibuix d’imaginació: dibuixar una orella, nas, 
mà, boca i ull. Veurem com se’n surten. Posem a continuació treball de casa i 
això és una cosa que si algun dia ens en descuidem ja ens ho fan pensar ells. 
HI estan ben acostumats. Cantem l’Emigrant. Res més de nou i sortim.  
 
Divendres 18-5-34 
Matí: 42 xiquets. Més bona assistència que aquests darrers dies. És de veritat 
que hi havia molts malalts: mal de coll i mal de ventrell. Els he parlat de la 
‘Diada de Bona Voluntat’: Nens i nenes de tot el món uniu-vos i estimeu-vos i la 
guerra haurà acabat!. Han seguit amb el treball d’ahir. Després hem sortit a 
l’esbarjo. Hem jugat a futbol i a “cavall fort”. Després corregim treball de casa i 
seguidament fem aritmética i repàs d’operacions. Abans de sortir fem càlcul 
mental. Llegeixen  silenciosament tot el capítol tots abans de sortir. Hi ha hagut 
baralles. Aquest mal s’ha d’acarar sense lament. No pot pas esser.   
Tarda: 43 nois. M’han portat més treballs de modelat. Hem puntuat els treballs 
retrassats i seguidament hem fet lectura amb tots els grups. Els més grandets 
han tingut temps de fer-me unes quantes preposicions. Han sortit a l’esbarjo. 
Hem suat jugant a futbol. Després hem fet un exercici en castellà i seguidament 
un altre de traducció en català. L’han fet en les quartilles. Segurament els 
haurem de sovintejar aquests exercicis. Hem posat treball de casa: aritmètica. 
Hem cantat cançonetes típiques catalanes i típiques espanyoles. Hem parlat 
novament de la ‘Diada de la Bona Voluntat’. 
 
Dissabte 19-5-34 
Matí: 36 xicots. Fa bo i els pagessos s’han quedat a ajudar llurs pares. De bon 
antuvi corregim el treball de casa. No pas tots ho han fet bé. Seguidament fan 
mitja plana d’escriptura cal·ligràfica mentre els que no han fet el treball de casa 
s’entretenen en arranjar-lo. Fem càlcul mental i sortim a l’esbarjo. Després hem 
donat una lliçó ocasional parlant de la vida en el desert. Aquesta lliçoneta la 
posaran en net. Hem posat treball de casa. Hem cantat. Hem parlat del 
comportament. A la tarda farem la corresponent neteja. 
Tarda: 
Vaquem per la setmana anglesa.  
 
Dimarts 22-5-34 
Matí: Han vingut 39 xicots. Hem ponderat treballs acabats i seguidament hem 
col·leccionat quartilles. El que arriba més enllà s’apropa a les 40. Hem fet 
lectura silenciosa i després comentada. Hem anat a l’esbarjo. Després càlcul 
mental i repàs del S.M. Hem fet uns problemes de repàs amb totes les 
seccions. A darrera hora han continuat amb llurs treballs. Estan posant en net 
“la vida en els deserts” . Tots sense excepció hi treballen malgrat no ens resulti 
per la confecció dels dibuixos. Abans de sortir m’han ensenyat el treball de 
casa. N’han quedat uns quants que no l’havien fet. 
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 Tarda: Aquesta tarda 37 nois. Han continuat el treball. Hem llegit per grups. 
Hem comentat la lectura. Han fet una carta els més grandets mentre els petits 
seguien llegint. Fa calor. A l’hora de l’esbarjo comencen tots a buscar les 
ombres. Els explico una altra lliçó ocasional anomenada “la vida en els plans” 
que serà el treball de casa d’avui. A darrera hora fan mitja plana d’escriptura 
que alguns han de repetir. Al punt dels 2/4 de cinc sortim perquè alguns em 
demanen que volen anar a berenar al Lledó amb els seus pares i perquè hi ha 
sardanes. 
 
Dimecres 23-5-34 
Matí: N’he comptat avui 39. Alguns em porten més treballs de modelat. 
Seguidament mirem treball de casa. En nomenem quatre que posaran el treball 
en net. Fem aritmètica i parlem de geometria del volumen d’un cono truncat. 
Avui n’hem vist un al carrer: l’escola ha d’esser un reflex de la vida. Sortim a 
l’esbarjo. Si no tots, quasi tots. Després de l’esbarjo han fet mitja plana 
d’escriptura que no ha resultat pas malament. Fins a l’hora de sortida de classe 
ens hem dedicat a la lectura començada amb els grups més avançats. A la 
sortida tots plegats m’han donat un resum de la lectura feta. N’hi ha que els 
costa parlar i és precís que ho facin. 
Tarda: N’hi havien  42. Hem regat les flors abans d’entrar. M’han portat més 
treballs de modelat: els més aficionats els pinten. Hem explicat una altra lliçó 
ocasional parlant de la vida en el país dels elefants que també avui em faran 
per treball de casa. Fan lectura silenciosa i seguidament surten a l’esbarjo. 
Després fan una factureta els més grandets i els altres es dediquen a copiar del 
llibre. Els parlo de la catàstrofe ferroviària d’ahir a St. Boi. Mirem uns gràfics de 
“la Vanguardia” que porta un nano. En fem una petita lliçó cívica. Per acabar 
l’escola els conto un conte força reeixit. Cantem una cançó i seguidament 
sortim tots.  
 
Dijous 24-5-34 
Matí: 35 nanos. Els dijous sempre resulten amb menys gent. Corregim treballs 
de casa que tot seguit quasi tots passen en net. Altres però tenen d’acabar els 
treballs d’ahir. Ocupats en aquesta tasca fins a l’hora d’anar a l’esbarjo que 
hem fet una petita regada. Després fem aritmética i posem uns problemes de 
repàs per a tots. A darrera hora fem un poquet de càlcul mental. Aquest 
exercici el fan força bé. He fet rentar la cara i les mans a uns nois –pocs- abans 
de sortir. La netedat s’ha de cultivar. 
Tarda: 37 xicots hi assisteixen. Sols un nano em porta un treball d’argila. Fem 
lectura per grups i en conjunt. Després la comentem. A l’hora de l’esbarjo 
poden sortir tots. Després poso una colla de mots a la pissarra. Anem a 
construir amb escorça o fusta una sèrie de coses o eines conegudes. Veurem 
si sabran reeixir-ne. Avui no fan dibuix. El treball de casa consisteix avui en 
problemes de geometria. Parlem de com han de tractar els essers inferiors, 
flors i ocells. Cantem una cançoneta tots plegats. No tenim novetats que 
remarcar i a l’hora sortim. 
 
Divendres 25-5-34 
Matí: 42 nois que vénen a l’hora. Avui –cosa extranya- he fet 10 minuts tard. 
Això no ha d’esser pas. Acaben treballs començats. Fem aritmètica, uns 
exercicis que dictem i després corregim en conjunt i a la pissarra el treball de 
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casa. Hem sortit a l’esbarjo. Després parlem de la vida en el país de les foques 
que avui em faran per treball de casa. Després hem llegit d’una manera 
especial amb la primera secció. Hem comentat degudament la lectura. Hem 
sortit tots llevat d’uns pocs que s’han quedat a llegir.  
Tarda: 44 xicots aquesta sessió. Ja comencen a portar-me objectes d’escorça. 
Sembla que això anirà bé. Expliquem una lliçó de Geografia d’Espanya política: 
regions i provincies. Han començat a posar-la en net. Sortim a l’esbarjo. 
Després continuació de la lliçó explicada. Estan avui molt parlaires i molt 
moguts. Com ho arranjarem per a fer-los restar una mica “més quietets”? Ho 
estudiarem. Posem treball de casa:redacció del matí relacionada amb la vida 
en el país de les foques. Hem cantat i han rigut ben a gratcient.  
 
Dissabte 26-5-34 
Matí: Hi han assistit 41 xicots. Han seguit treballant en la comesa començada 
ahir relacionada amb la lliçó de Geografia. Hem fet una lliçoneta ocasional de 
presentació del diccionari general de Pompeu Fabra que des d’avui ja posseim. 
Maneig del diccionari i utilitat del diccionari, el llibre de tots els llibres més 
necessari. Han sortit a l’esbarjo. Durant aquest hem fet tinta que ja s’havia 
exhaurit. Després hem fet un exercici d’aritmética i cal·ligrafia alhora. No ha 
anat del tot malament. A l’hora de sortir feia una calor sofocant. Són les onze i 
deu minuts. 
Tarda: 40 nois aquesta tarda. Hem puntuat els treballs acabats. Mentre han 
llegit tots els grups. En queden pocs que no han acabat els treballs. No sortim 
pas a l’esbarjo perquè avui sortirem a les quatre. Segueixen portant treballs fets 
en escorça. Han portat un ganivet perfecte. Han seguit llegint, després hem 
parlat del comportament general. Hem posat treball de casa. Hem cantat per 
acabar la classe. Se’n queden uns quants a fer la neteja general de l’escola i a 
regar les flors. 
 
Dilluns 28-5-34 
Matí: 40 nois. Malgrat el bon temps i les feines endarrerides dels camps encara 
hi ha bona assistència. Hem col·leccionat quartilles de tots. Aquesta setmana 
ens dedicarem al repàs i no en confeccionarem. Em porta un xicot una aixada 
quasi perfecta de fusta. Fan aritmètica abans de sortir. També han fet un 
exercici de composició. A l’esbarjo ara hi ha el joc de palet. Després parlem del 
comportament durant el diumenge. Segons es veu no hi ha hagut novetats. A 
darrera hora llegim tots. 
Tarda: 38 atlots. Fa molt bo. A primera hora recullo alguns treballets més 
d’objectes. L’escut que és el més fàcil es també el que proven més de fer. Fem 
un dictat i un breu exercici. El corregim a tots. Sortim a l’esbarjo. Segueix el joc 
del palet i del futbol. Després fem lectura amb els mitjans i els xics mentre el 
primer grup es dedica a fer una carteta remetent un rebut. Posem treball de 
casa: una carta. Cantem com tots els dies. Sortim sense novetats. 
 
Dimarts 29-5-34 
Matí: 44 xicots. Em donen més treballets de modelat. Posem cobertes a les 
carpetes. Netegem les taules i els tinters. La cosa queda més de bon mirar. 
Fem càlcul mental fins a l’hora de sortir a l’esbarjo. Durant aquest juguem al 
‘palet’. No fa avui tanta calor. A l’entrada fem cal·ligrafia que jo poso a la 
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pissarra. Cultivarem això aquesta setmana. A darrera hora fem lectura amb els 
més grandets mentre tots també llegeixen. Sortim a les onze i quart. 
Tarda: 42 assistents. Em porten més coses construïdes, d’entre elles cal 
destacar una veu. Va bé. Fem l’explicació parlant de la vida en el pais del veu 
(?).  Aquestes descripcions els hi agraden qui sap-lo. Posem un qüestionari i 
comencen la seva construcció. Els més nins que no s’atreveixen a fer-lo 
llegeixen amb mi. Seguidament sortim a l’esbarjo on s’hi juga a pilota i a palet. 
Després continuació del treball de geografia humana. Xarrotegen que dóna 
gust i es mouen. Això no em plau pas massa. Posem treball de casa que 
consisteix en feina d’aritmètica. Després cantem “Rosa de bardissa”. Sortim. 
 
Dimecres 30-5-34 
Matí: 42 nois. Em porten més treballs fets d’escorça i de fusta. Els hi he trobat 
el gust. D’això en direm acertar. Fem aritmètica: uns quants exercicis de càlcul 
mental. Seguidament corregiment de la tasca endarrerida de casa. Hem posat 
més feina. L’han realitzada tots bé. Han sortit a l’esbarjo on s’hi ha jugat al joc 
d’ara i al palet. Després han continuat amb el treball de la vida en el pais de la 
tundra. Uns pocs s’han dedicat a cal·ligrafia. Abans de sortir hem fet un ratet de 
lectura silenciosa. Eren les onze i deu minuts quan han desfilat cap a la casa 
llur. 
Tarda: 43 nois hi assisteixen aquesta tarda. Anem col·leccionant treballs 
manuals. Fem lectura amb tots aquells que han acabat els treballs en net. 
Després aquests posen en els quaderns llurs les còpies de la lliçó llegida. Si 
volen no parlotegen ni es mouen. Abans de sortir a l’ebarjo remirem els treballs 
fets i els puntuem. Després surten a esbargir la boira. Sembla que vol ploure. 
Tot seguit fem un dibuix d’imaginació: el cap d’un nen i d’una nena. El fem avui 
perquè demà és festa. Després llegeixo un conte: “Rosa de meravella” que 
servirà de treball de casa. Exhortem el ben fer i el bon comportament. Cantem i 
sortim sense novetats.  
 
Divendres 1-6-34 
Matí: 41 xicots aquest matí. A primera hora llegeixen i tot seguit m’expliquen la 
lectura realitzada. Després fem aritmètica: uns quants exercicis de trencats els 
més grandets i comptes amb els demés. Tothom se’n surt. Corregim a la 
pissarra. Després sortim a l’esbarjo, on juguem a palet. Després seguim 
l’aritmètica amb tots. A darrera hora tornem a llegir conjuntament i en silenci. 
Em diuen que tots han llegit a casa, qui un conte etc. etc. Passem revista del 
comportament. Hem parlat de treure nius i ben en particular dels ocells 
ruscarols. Em prometen no tornar-hi més.  
Tarda: Aquesta tarda 36 nois. L’assistència fluixeja. Els camps no tenen 
espera. Tothom va al camp i més ara que les fàbriques estan en vaga. Faig 
anar a buscar un sifon d’aigua de Delta. Expliquem una lliçó parlant del gas 
carbònic. Em sembla que resulta ben entesa. Abans de sortir a jugar  
comencen a posar-la en net. A l’esbarjo segueixen amb els seus cartons. 
Després segueixen el mateix treball d’ahir i seguidament surten. Canten però 
abans. 
 
Dissabte 2-6-34 
Matí: 39 nois hi veig avui. La matrícula comença a flaquejar. Fa calor i la gent 
és al camp. Els nens més grandets els aprofiten per a fer de camperols en ajut 
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de llurs pares. Seguim treballant amb la lliçó de Ciències d’ahir. Hem fet lectura 
abans de sortir a l’esbarjo. Hem intentat un nou curs de cal·ligrafia. Les 
quartilles es ressenten de poca aplicació referent a la mena de lletra. Després 
de l’esbarjo segueixen el mateix treball. Amb els més xics llegim la seva 
“Estrella – 
Tarda: 25 assistents. Fem com a primera comesa un dictat català referent a la 
g, j, b, v. Després destriem noms i adjectius. Seguidament fem una correcció 
acurada. No sortim a l’esbarjo perquè els dissabtes sortim a les quatres hores. 
Fem càlcul mental i corregim treball de casa. Posem uns exercicis geomètrics 
que realitzen tot seguit. El treball de casa consisteix en uns problemes 
geomètrics. Parlem del comportament de cadascú. Referim un conte relacionat 
amb els nius. És precís insistir en aquest punt. Cantem “Els quatre vailets” 
Sortim i se’n queden uns quants a fer la neteja de l’escola. 
 
Dilluns 4-6-34 
Matí: 36 nois. Fem un resum del comportament de cadascú. Seguidament fem 
cal·ligrafia. Poso mostres als qui no tenen quadern. Sortim a l’esbarjo però 
plou. Llegeixen l’Esquitx etc. sota la marquesina. Després fem aritmètica. Poso 
uns quants problemes a la pissarra que tots porten a cap. Acerten més els 
petits que els grandets. Recollim les quartilles de la setmana passada. Tothom 
m’entrega les acabades. Exhorto molt la bona lletra. És ben precís arranjar 
aquesta com si volem continuar amb aquesta tasca. 
Tarda: Assisteixen 38 minyons entre xics i grans. Tot seguit a dos/4 de tres, 
hora de començar la classe, explico una lliçó d’ H. d’Espanya. Parlem dels 
barbars del Nord etc. També parlem de l’ Història de les armes. Sembla 
interessar-los hi perquè tots estan força quiets malgrat les ganes de moure’s. 
Sortim a l’esbarjo tota vegada que lluu un bell sol. Hem seguit amb el mateix 
treball. Més tard hem fet lectura amb totes les seccions. Hem posat treball de 
casa. Hem cantat. Per a sortir ha estat necessari presentar tot el treball de 
casa. I així ho hem fet. Han sortit quasi tots. 
 
Dimarts 5-6-34 
Matí: 39 nois hi vénen avui. Tot seguit segueixen amb el treball d’Hª d’ahir. 
Després fem càlcul mental. I això dura una llarga estona. Ha estat força 
interessant. Hem posat un problema de geometria per a tots exceptuant-ne els 
petits. L’han resolt i seguidament han anat a l’esbarjo. Fa vent però avui fa bo. 
Després fem lectura silenciosa de veritat. I més tard llegim amb tots els grups 
especialment amb els més petits. Segueixen uns quants acabant el treball que 
encara segueix. Uns altres m’ensenyen el treball de casa que quasi tots han 
fet. Hem sortit.  
Tarda: Bona assistència aquesta tarda: 43 xicots. Com a primera classe fem 
una explicació que servirà de treball de casa parlant dels pobles caçadors, 
pescadors i industrials. Després han fet cal·ligrafia. Hem premiat als més 
aplicats. Seguidament hem sortit a jugar. Hem fet 10 minuts de lectura 
silenciosa que no han sabut fer. Es quedaran tots a l’hora de sortir. Han seguit 
amb el mateix treball mentre faig llegir als més petits. Ja hem posat el treball de 
casa i ben seguit cantem. No saben cantar amb gust. 
 
Dimecres 6-6- 34 
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Matí: 42 nois. Arriben a l’hora. Jo també Aquesta cosa la tenim ben arranjada. 
Som puntuals. Són ben rares les excepcions. Poso treball d’aritmètica a la 
pissarra que resoldran “plus vite”. El primer grup és el que queda pitjor. Ho 
corregim tots plegats a la pissarra. I deprés de corregit ho tornen a fer. Sortim a 
jugar. Fa un dia tèrbol. Segueix el palet dominant a tots els jocs. Després fem 
un poc de teoria relacionada amb l’aritmètica. Fem cal·ligrafia amb uns mentre 
els altres acaben el treball d’ahir. No hem pas corregit el treball de casa. Fem 
lectura silenciosa. 
Tarda: Compto fins a 41 xicots. Fem una estoneta de lectura. Després a la 
pissarra els faig una colla de figures curvilínees desconegudes amb l’ajut de la 
regla i el compàs. Els explico la confecció. Després ho posen en net, no pas 
tots sols uns quants perquè ens manquen compassos. Anem a l’esbarjo. 
Després amb els demés fem un dictat. Posem treball de casa que consisteix en 
aritmètica. Fem reflexions morals. Cantem una cançoneta. Se’n queden uns 
quants que no saben estar-se quiets en els seus seients. Els faig regar les flors. 
Sortim. 
 
Dijous 7-6-34 
Matí: 34 nois aquest matí de dijous. És la diada que sempre falta més gent. I és 
que el mercat els reté a casa o a vendre a la plaça. Alguns –pocs- aprofiten 
l’avinantesa del mercat per no anar a classe. Aquests però són comptats. Han 
acabat un treballet de geometria. Han fet aritmètica i he dictat uns problemes. 
Els del primer grup amb penes i treballs ho han resolt. Els altres bé. Han sortit a 
l’esbarjo. Després hem corregit treball de casa. Han fet també una plana 
d’escriptura cal·ligràfica. Han llegit silenciosament abans de sortir cap a casa. 
Tarda: 40 xiquets hi havia aquesta tarda. Hem corregit el treball de casa 
d’abans d’ahir. Alguns l’han fet immillorable. L’han posat en net. Mentre, amb 
els grups de petits hem llegit conjuntament amb tots. Han copiat després la 
lliçoneta llegida. Hem sortit a l’esbarjo. Després han fet dibuix del natural i han 
dibuixat un ramell de flors que ha portat en Sant. Els més grandets però s’han 
dedicat de ple en el treball de geografia económica. Hem posat treball de casa. 
Hem cantat com tots els dies. Els he contat la vida de les cuques de llum i el 
perquè fan llum. 
 
Divendres 8-6-34 
Matí: 41 xicots. Venen a l’hora. A ¾ de nou tothom hi és. Estan ben entrenats. 
Clar que sempre hi ha algun dormilega. Reparteixo paper per als calaixos. 
Mentre els més grandets es dediquen en el seu treball en net d’ahir. Fem 
aritmètica amb tots: càlcul mental i exercicis de problemes per tots. En general 
tothom es defensa. Sortim a l’esbarjo, reguem les flors que els hi convenen . Fa 
bon sol. Després lectura silenciosa amb tots. Amb els mitjans i petits llegim. Els 
grandets estan atrafegats en el treball de redacció. 
Tarda: 40 garçonets. Va bé. L’assistència es manté dreta i forta: devem anar 
bé. Bona senyal. Mentre els grandets acaben llurs treballs amb els demés fem 
a la pissarra una confecció de mots i alhora fem lectura i després escriptura 
cal·ligràfica amb el mateix exercici. Totes les coses si no es renoven moren per 
asfixia. No sortim a l’esbarjo perquè plou. Ens estem sota la ‘marquesina’ i allà 
faig contar contes. Després puntuem i corregim treballs. A darrera hora fem 
lectura de conjunt principalment amb el primer grup. Posem treball de casa: 
aritmética i després fem la cantadeta. Sortim i plou un poquet. 
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Dissabte 9-6-34 
Matí: 43 nois. Acaben els treballs començats. Seguidament fem aritmètica. 
Fem càlcul mental i uns quants exercicis de geometria. Corregim el treball de 
casa i sortim a l’esbarjo. Després d’aquest fem mitja plana d’escriptura 
cal·ligràfica i després fem lectura silenciosa i després comentada. Passem 
revista dels que avui hi manquen. Parlem del comportament de cadascú. 
Posem treball de casa. Escollim un grup de nois per a fer la neteja de l’escola a 
la tarda a les 2 ½. Donem uns quants retocs més i seguidament després de 
cantar, sortim a casa. 
Tarda: 
Setmana anglesa. Vacances.  
 
Dilluns 11-6-34 
Matí: 35 nois. Estem encara sota la influència del gran foc d’ahir i la nostra 
classe d’avui versarà sobre el mateix. Hem llegit un article parlant d’un incendi. 
Hem parlat del nostre d’ahir. Consequêncies. Dins de la dissort, la sort, causes. 
Solidaritat humana. Els bombers, etc. En resum hem parlat d’aquest accident 
des de tots els punts de vista. M’han escoltat ben a gratcient, ara començaran 
la seva redacció parlant i escrivint del mateix. Veurem què en resultarà. Sóc 
partidari d’una manera decidida d’aprofitar a l’escola d’aquestes grans coses de 
la vida. L’escola ens ha de preparar per a la vida, ha de traspuar i reflectir el 
que passa fora d’ella. Crec doncs força en aquestes lliçons ocasionals.  
Tarda: 38 xicots aquesta tarda. Sembla que vol ploure i no tarda molt a fer-ho. 
Fem lectura amb totes les seccions exceptuant el primer grup que es dedica de 
ple en el treball relacionat amb el foc d’ahir. Al sortir a l’esbarjo plou i es posen 
sota la ‘marquesina’ i expliquen contes. Els hi agrada més córrer. Entrem i fan 
cal·ligrafia. El primer grup llegeix amb mi el capítol del llibre ‘El meu epistolari’, 
solidaritat humana davant el perill del foc. Posem treball de casa. L’apunten. 
Cantem ben “pianissim”. Sortim. No tots, alguns han de fer el treball de casa 
que ara m’acaben s’ensenyar. 
 
Dimarts 12-6-34 
Matí: 40 minyons. A primera hora segueixen amb el treball del foc. M’he fixat 
que es veieren els bombers: tothom els dibuixa. Fem lectura amb els grups de 
petits i mitjans. Mirem i puntuem el treball. Surten a l’esbarjo. Fa bo. Un bon 
sol. No surten pas tots a jugar. N’hi ha molts que la deficient confecció de le 
quartilles els ho fa perdre. Després de l’esbarjo parlem de l’assistència a 
l’escola. Nois aplicats i nois deixats. En fem dos grups. Corregim treball de 
casa fent-lo a la pissarra. Després fem uns exercicis més. Els grans llegeixen 
un poquet. Surten tots a les onze hores. 
Tarda: Hi assisteixen 40 nens. Llegim un quart d’hora a l’arribada a classe. 
Després fem una lliçó d’Hª d’Espanya: la vinguda dels àrabs. Posem un 
qüestionari que després d’explicat em contesten per escrit a les quartilles. Tot 
seguit surten a l’esbarjo. Hi van tots. Fa calor, juguen encara a palets. Després 
han seguit amb el mateix treball. Els més xics a la pissarra s’han entretingut 
fent números i un poquet de càlcul mental. Hem posat treball de casa i 
vocabulari català-castellà. Hem cantat cançonetes de la nostra terra. Hem 
parlat de la netedat de tots. Hem sortit.  
 



67 
 

Dimecres 13-6-34 
Matí: 39 xicots hi vénen avui. A primera hora segueixen amb el treball d’història 
començat ahir. Després fem càlcul mental i em puc mig enfadar perquè sembla 
que estan apagats. Tothom dorm. Fem uns quants exercicis aritmètics que 
dicto per tots els grups. I abans de sortir a jugar els resolen no pas amb gaire 
encert. A l’hora de l’esbarjo hem fet ballar el ‘hompitxo’ asseguts a una ombra. 
Després hem fet lectura amb tots els grups. Mentre però s’han dedicat a acabar 
el treball començat ahir. Hem sortit sense novetats. S’han repartit bufetades. 
Tarda: 40 xavals. Segueixen amb el treball del matí que encara no han acabat. 
He posat uns exercicis d’aritmètica a la pissarra que tots em resoldran i 
posaran en net. També hem llegit amb els que es trobaven sense feina. 
Després han treballat tots conjuntament. Han sortit tots a l’esbarjo exceptuant-
ne uns pocs. Després han continuat amb el mateix treball fins acabar-lo. He 
entretingut els xics amb una rondalla. Hem corregit el treball de casa un per un. 
Hem cantat ‘La baldufa’. Sols s’ha quedat un noi que m’ha estafat el treball. 
Això va bé.  
 
Dijous 14-6-34 
Matí: 39 xicots. A primera hora fem cal·ligrafia que no resulta pas malament. 
Després càlcul mental i seguidament uns exercicis d’aritmètica que resolen 
abans de sortir a jugar. Durant l’esbarjo es juga el joc nou del ‘trompeix’. N’han 
construit alguns i així poden jugar tots. A l’entrar fem lectura amb tots. Amb 
l’ajut dels més grans llegeixen tots. Corregim els treballs de casa i en posem de 
nou. Aquesta tarda no farem classe per anar a Gironella. Res més. 
Tarda: 
Fem vacança. 
 
Divendres 15-6-34 
Matí: Hi veig 35 minyons de muntanya. Atrafegats en les feines camperoles 
molts ja no poden venir cap dia. Sols els que viuen al poble i els pares es 
dediquen a altres activitats o bé són encara petits pel treball. Ens passem una 
bona estona fent feina d’aritmètica: problemes. És l’hora aquesta que millor els 
va. Sortim a jugar i segueix el joc del trompitxol. Després més exercicis 
d’aritmètica i seguidament hem fet un poquet de lectura. Hem corregit treball de 
casa. Han sortit els que l’han degudament complimentat. 
Tarda: Hi assisteixen 38 nanos. N’hi ha alguns poquets que arriben tard. S’han 
d’esmenar i prou. Explico una lliçó de Geografia parlant de la regió i de la 
província. Poso un qüestionari a la pissarra, me’l contestaran per escrit en les 
quartilles llurs. A les tres sortim a l’esbarjo que segueix el joc del trompitxol. 
Després segueix la mateixa tasca. Corregim treballs retrassats i posem feina 
per a casa que avui serà d’aritmètica i geometria. Parlem de comportament. 
Expliquem un conte. Després fem la corresponent cantadeta: l’Emigrant. 
Sortim.  
 
Dissabte 16-6-34 
Matí: Hi ha un casament on molts nens hi són invitats. Disposem de poca gent, 
25 xicots en total. Segueixen amb el treball d’ahir. No podem fer una classe 
seriosa amb tants pocs nois. Veurem a la tarda si podrem treballar bé. A les 10 
han sortit a l’esbarjo on hi ha predominat el joc del trompitxol. Després lectura 
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silenciosa amb tots i particular amb tots els grups. Han seguit treballant fins a 
l’hora de sortir que ho han fet sense cap mena de normalitat. 
Tarda: 37 xicots. Més que res aquesta tarda s’entretenen en acabar els treballs 
no acabats. En puntuem alguns per a col·leccionar-los. Fem lectura. Corregim 
el treball de casa a la pissarra. No sortim pas a l’esbarjo. Posem treball nou. 
Parlem d’arbres, d’ocells i de flors. Comportaments llurs. Cantem. Escollim un 
grup d’infants per a fer la neteja del local escola. A les 5 sortim tots havent 
acabat totes aquestes tasques. 
 
Dilluns 18-6-34 
Matí: 34 infants. El sol es deixa sentir. El blat ja rogenc cau sense 
contemplacions. La gent viu atrafegada en les seves feines del camp. 
L’assistència per això minva però es manté. Altres cursos l’escola en aques 
temps es quedava en blanc. Hem fet cal·ligrafia. Hem sortit a l’esbarjo. Hem 
regat les flors. Després hem fet un reguitzell d’exercicis de geometria. Han anat 
bé. No fem més ara que repassar. No podem tirar endavant. No ha anat 
malament el curs respecte a la qüestió literària. Hem treballat i estic quasi 
content amb mi mateix. 
Tarda: 33 xicots que venen a l’hora. Fa ja massa calor. Almenys avui es fa 
insoportable. Gràcies però de l’aula de classe que ara ho demostra ben a 
gratcient que és una meravella de la pedagogia. Fem a primera hora una lliçó 
de català. Seguim amb el vocabulari tret de “Les converses de l’Emili”. 
Nosaltres hem creat una secció “Cura en el parlar” que força els interessa. 
Sortim a l’esbarjo i busquem les ombres. Després fem lectura. Posem tasca per 
a casa i cantem com sempre una cançoneta catalana, tan ben catalana com 
aquesta escola. 
 
Dimarts 19-6-34 
Matí: 36 plançons. Fem una lliçó moral parlant de l’amor de la mare. Tothom 
sembla asserenar-se. Posem els exemples d’aquella gent de la tundra que tant 
respecten i estimen la seva mare. Hem fet aritmètica i geometria. Els més 
grandets han resolt uns quants problemes d’aritmètica. Sortim a l’esbarjo. 
Després segueix l’aritmètica. Corregim aquet treball a la pissarra. Fan després 
lectura per grups i fins a l’hora de sortir lectura silenciosa. Un xicot m’explica el 
que portava el diari que li vaig donar. 
Tarda: 37 nois assisteixen aquesta tarda. Vénen a l’hora exceptuant-ne uns 
pocs que també els pares a l’hora de dinar els aprofiten als camps. Fem català. 
Seguim amb el vocabulari. Després fan un exercici de redacció que corregim 
abans de sortir a jugar. A l’esbarjo tothom a l’ombra. Després fem càlcul 
mental. Més tard parlem de coses que passen i de fets ja passats. Un nen ha 
plorat: és un noi guanyat: es diu Cirano. Hem posat treball de casa i 
seguidament hem cantat. 
 
Dimecres 20-6-34 
Matí: en compto 40 de justos. Fem repàs de la netedat. Parlem de l’higiene. 
Després fem una lliçó d’Hria. Natural referent als insectes que sembla els ha 
interessat. He posat un qüestionari i ens hem ajudat amb dibuixos i làmines. 
Hem sortit a l’esbarjo. Hem trasplantat unes quantes flors que no sé si viuran. 
Després hem seguit posant en net el treball dels insectes i finalment a darrera 
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hora han fet lectura silenciosa. S’han quedat tres xicots que no havien fet el 
treball de casa. No podem perdonar cap mena de tasca a realitzar. 
Tarda: 39 infants. Alguns a l’entrada els faig rentar les mans. Estan atrafegats 
amb uns jocs nous que ells s’han inventat i construït. Fem de control. Han 
seguit fent el treball en net començat al matí. Amb el grup de petits hem llegit. 
Abans de sortir a jugar hem remirat els treballs. No van pas malament. A l’hora 
de l’esbarjo avui han perseguit les móres de les moreres. Això sí que s’ha de 
controlar. Després fem lectura comentada. Posem treball de casa: aritmètica. I 
finalment fem la cantadeta de costum. Res més. Sortim a ¾ de 5. 
 
Dijous  21-6-34 
Matí: 33 assistents. De bon antuvi fan el mateix treball d’ahir. Després seguim 
amb exercicis aritmètics a la pissarra i a la llibreta. Això dura fins a l’hora de 
jugar que corregim tots els treballs. Durant l’esbarjo jocs a l’ombra. Hi 
predominen els jocs que s’han construït que ja comencen a fallar. Són jocs 
justos. Després segueixen el treball dels insectes mentre els altres fan 
cal·ligrafia. No han acabat encara aquest treball. Seguidament la darrera mitja 
hora han llegit en conjunt i silenciosament. Després de saber que tots han 
complimentat el treball de casa han sortit. 
Tarda: Aquesta tarda 40 nanos. Han seguit amb el mateix treball encara no 
acabat mentre alguns llegien. Després han fet un resum de la lectura feta. Han 
sortit a jugar tots menys uns pocs que han acabat llurs treballs. Es segeuix 
jugant als jocs fets a l’ombra. Després de l’esbarjo fem dibuix del natural, el 
nostre únic dibuix. Dibuixem avui fulles de plantes i arbres. Fan el anvers i el 
revers. Ens valem de les fulles que tenim a l’abast. Corregim treball de casa i 
en posem de nou: vocabulari català i castellà. Cantem “L’Emigrant”. Més tard 
vénen uns nens a regar les flors del jardí.  
 
Divendres 22-6-34 
Matí: 39 assistents a la sessió del matí. Hem seguit amb el dibuix d’ahir. 
Després hem fet aritmètica i geometria. Hem posat uns quants exemples 
problemes que han resolt seguidament. La correcció l’hem fet a la pissarra. 
Hem sortit a l’esbarjo durant aquest han jugat als seus jocs a l’ombra tota 
vegada que fa molt sol. Hem regat les flors. Després han seguit amb 
l’aritmètica, càlcul mental, i finalment hem fet lectura amb els més grandets. Els 
altres també han llegit. Hem sortit. 
Tarda: En vénen aquesta tarda 38. A primera hora segueixen amb els treballs 
retrassats que duren fins a l’hora de sortir a jugar. Els petits s’entretenen a la 
pissarra fent lletres i surten a l’esbarjo i no els veus pas jugar al sol, en fa 
massa. Hem fet un dictat i hem posat per treball de casa una redacció titulada 
“La revetlla de Sant Joan”. Després llegim amb els mitjans mentre segueixen 
acabant els dibuixos. Cantem “Dels quatre vailets”. Sortim. 
 
Dissabte 23-6-34 
Matí: 36 al·lots. Vénen a l’hora. Faig cinc minuts tard. Segueixen acabant els 
treballs que seguidament els puntuo. Després fan cal·ligrafia. Recollim 
quartilles acabades. Sortim a l’esbarjo, després fem lectura amb tots. Corregim 
treball de casa. Fem uns quants exercicis d’aritmètica que també corregim. 
Posem la comesa per a casa. Cantem i sortim. Uns quants es queden a 
escombrar i netejar la classe. 



70 
 

Tarda: Vacança. Setmana anglesa.  
 
Dilluns 25-6-34 
Matí: Assisteixen avui 31 xicots. Fem en net el treball de redacció “Pel juny el 
falç al puny”. Altres però posen en net una altra redacció titulada “Revetlla de 
Sant Joan”. Tots marxen sols. Anem a l’esbarjo, juguen al joc de la temporada. 
Després fem aritmética i geometria. Uns quants exercicis que posen a la 
pissarra. Després fem lectura silenciosa i més tard comentada. Llegim amb tots 
els grups. Alguns m’expliquen coses llegides fora de la classe. Un de xic ens 
explica un conte que els fa riure força. Fa molta calor. Sembla que aquesta 
tarda farà mal temps. Els nois ho demostren. 
Tarda: Tal dit tal fet. Eren a l’escola 36 nois quan ha vingut una gran tempesta 
del indret S.O. Ha pedregat. Ens ha esquerdat un vidre. Ha pulit una acàcia. 
L’aigua pels finestrals i vidreres s’ha ficat a la nostra classe. Hi tenim força 
aigua. Ens passem bona part de la tarda fent neteja general i treient l’aigua. 
Hem treballat i hem suat tots. Ho deixem tot bé. No treballem gaire perquè no 
ens queda temps per a res. Posem treball de casa. Cantem i sortim. 
 
Dimarts 26-6-34 
Matí: Aquest matí en vénen 37. Hem corregit treball de casa. Han fet una 
estona de lectura amb tots els grups. S’ha fet un resum de lectura feta. Després 
hem seguit amb el treball d’ahir. Sortim a l’esbarjo i ens dediquem a arranjar les 
flors. Després fem aritmètica a la pissarra en conjunt, tots plegats. Després fan 
uns exercicis cadascú en el seu lloc. A l’hora de sortir se’n queden uns quants 
que acaben llurs treballs. Surten a les onze i quart.  
Tarda: A les dotze d’aquest migdia arriba l’Inspector. No en sabíem 
absolutament res. M’ha alegrat que hagi vingut així. Hem visitat el local-escola 
abans de dinar. Li ha agradat molt. Ho ha vist tot al natural després de dos 
anys de funcionament. Abans de dinar tenia l’inspector a la butxaca. Semblava 
que fossim amics de tota la vida. Fins i tot en política ens hem entès. A la tarda 
ha anat a l’escola amb mi. Vull felicitar els nens. No ha fallat cap ressort perquè 
la nostra escola no és cap mentida. Hem triomfat la primera vegada de rebre en 
la nostra vida professional que ens ha visitat la superioritat. Bona nota i 
quelcom més. Avui m’han dit que jo era mestre. Res més.  
 
Dimecres 27-6-34 
Matí: 38 al·lots. A primera hora fan lectura. Llegim amb totes les seccions. 
Després els més grandets fan un resum. Hem de complimentar el manament 
del Sr. Inspector. Llenguatge i més llenguatge. Els treballs de casa seran 
exclusivament dedicats a aquesta comesa una mica difícil de portar a cap. 
Sortim a l’esbarjo i segueixen jugant a l’ombra mentre reguin les flors. Després 
fem aritmètica. Posem en net el problema resolt ahir davant del Sr. Inspector. 
Fins i tot hi han fet un gràfic. Hem sortit sense més novetats. 
Tarda: 42 nois aquesta tarda. A primera hora hem fet una lliçó ocasional 
parlant de la carn. Hem passat un qüestionari que seguidament contestaran 
seguint la trajectòria marcada aquest curs. S’hi entretenen fins a l’hora de sortir 
a jugar. Durant l’esbarjo juguen a l’ombra als seus jocs predilectes. Després 
segueixen posant en net el treball que ja hem dit i seguidament hem posat 
treball de casa que consisteix en vocabulari. Hem cantat com tots els dies. Res 
més. 
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Dijous 28-6-34 
Matí: 37 al·lots. Vénen a l’hora. Jo també arribo cinc minuts abans. Fan treballs 
lliures. Es dediquen a continuar el treball referent a la carn començat ahir. Fem 
una miqueta de càlcul mental abans de sortir a jugar. Durant l’esbarjo que avui 
fa quasi fresca juguen a córrer a rescat. Després segueixen escrivint. Més tard 
fem lectura. Primer lectura silenciosa. Després faig llegir tots els grups un per 
un. A l’últim m’explique què han entès. Sortim sense novetats a les 11 i 10 
minuts. 
Tarda: 37 xicots aquesta tarda entre petits i grans. Han seguit amb els treballs 
inacabats. Els altres s’han dedicat a llegir i després han redactat una carta 
dirigida a un amic que es diu Pere i és de Navàs. Un cop corregida aquesta 
lletra han sortit a jugar. Avui segurament no plourà. Juguen a córrer a la 
recerca de llagostes. En el nostre camp hi ha molta herba. Després he redactat 
un problema que tots m’han de resoldre. Per fi he posat treball de casa i hem 
fet una cantadeta. Hem netejat la classe que es trobava quelcom bruta. Res 
més. 
 
Dissabte 30-6-34 
Matí: 36 nois aquest matí. Hem corregit treball de casa i seguidament posem a 
la pissarra el qüestionari  de la darrera lliçó que posaran en net a les quartilles. 
Els dies que manquen per acabar el curs escolar els dedicarem a la final 
confecció del llibre escolar: posar les tapes, fer el pròleg i epíleg etc. etc.. La 
lliçó d’avui porta de geografia del món. Més que res la confecció d’un mapa 
d’una de les parts del món. Hi treballen tots. Els hi deixo uns mapes de l’atles 
d’En Vila que estan molt ben fets. A les 11 sortim sense novetats. 
Tarda: 35 xicots aquesta tarda. Segueixen amb el treball del matí. Avui no fem 
festa perquè ahir diada de St. Pere fèrem festa perquè en el poble en feien. 
Hem sortit a l’esbarjo. No tots perquè s’han quedat a continuar els treballs 
començats. Durant el joc hem arreglat i posat uns cordills a les enredaderes. 
Després han continuat el treball. Han fet lectura de conjunt tots. I finalment hem 
fet la cantadeta de costum. Hem netejat els waters etc. etc. 
 
Dilluns 2-7-34 
Matí: 35 nois. Cada dia en vénen menys. Aquests 15 dies que manquen per 
acabar el curs són els que en falten més. Fa massa calor i alhora en el camp hi 
ha massa feina. Fem aritmètica com tots els dies. Després sortim a l’esbarjo  
que reguem les flors. Després fem cal·ligrafia i continuen i acaben el treball de 
geografia que és el darrer treball d’aquest any. Fan lectura silenciosa abans de 
sortir i que per cert alguns m’expliquen amb força detall el que han llegit. 
Tarda: Aquesta tarda 34 nois. És irrespirable la calor  que avui fa. Fem a 
primera hora recollida de quartilles i la puntuem. Després les comptem. N’hi ha 
un que ha arribat a les 105. No han sortit pas malament. Anem a l’esbarjo. 
Després fem lectura comentada. Posem treball de casa. Corregim el d’ahir que 
un noi precisament en Rei  ha fet força bé. Cantem com de costum. Sortim a 
les 4 ½.  
 
Dimarts 3-7-34 
Matí: 33 nois. En falten forces. Estan ben ocupats amb les feines dels camps. 
Comencem a donar final al llibre que ens proposàrem fer. Avui farem la primera 
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plana, o sigui la dedicatòria. Tots treballen força i estan ben callats. Anem a 
l’esbarjo durant aquest fem una bona regada. Després segueixen amb el 
mateix treball. Després uns moments abans de sortir fem lectura comentada. 
També corregim la carta de treball de casa. La llegeixen un per un  quan tots 
l’han feta. Res més. Sortim a les 11 i quart. 
Tarda: 35 xicots. A les tardes ara sempre hi ha més gent. Fa però massa calor 
per a treballar. Seguim amb la tasca de l’acabament del llibre. Avui posem el 
títol i la dedicatòria que la fan als seus pares. Surten a jugar no pas tots. 
Després segueixen fent el mateix treball que sembla resultar bé. A darrera hora 
fan càlcul mental on es defensen a meravella. Tot va sortint com una seda. 
Posem treball de casa. Avui tractem d’aritmètica. Cantem una cançoneta. 
Sortim sense novetats. 
 
Dimecres 4-7-34 
Matí: 36 nois. Fan el mateix treball que ahir. Seguim amb la confecció del llibre 
escolar. Sembla que la cosa no anirà pas malament. Posem el proemi: redacto 
unes quantes ratlles que tots en conjunt posaran en llurs quartilles. Durant 
aquest dies és la conversa més important: “què posem?”. No podem però anar 
precipitats. És ben precís també en això saber perdre el temps. No fem més 
carrera durant aquesta sessió del matí. 
Tarda: N’he comptat 38 d’assistència. Bé va. Seguim amb el mateix treball, que 
aquesta tarda tots acaben. Ara estarem un parell de dies en vaga. No és precís 
precipitar la nota. Anant de pressa es perd el temps. Fem també aquesta tarda 
aritmètica. Corregim treball de casa i en posem de nou. Els parlem del 
comportament mentre fem càlcul mental. Cantem una cançoneta i per últim 
sortim.    
 
Dijous 5-7-34 
Matí: 35 xicots. Avui hem seguit el que ens marca l’horari. Hem parat en la 
confecció del llibre escolar. Hem llegit amb tots els grups. Hem fet lectura 
comentada. Hem corregit el treball de casa. En el ebarjo hem tret l’herba de les 
flors. Després hem seguit treballant amb l’aritmètica. Hem posat uns quants 
exemples i problemes. I a darrera hora hem fet càlcul mental que és una cosa 
que els plau molt. Han sortit tots a l’hora malgrat que uns quants no han acabat 
llurs treballs. 
Tarda: 35 nois. Seguim amb el treball del llibre perquè em demanen acabar-lo. 
Ho farem. Comencem avui per les cobertes o tapes per a la part del davant s’hi 
ha de fer un treball que en part  ja tinc preparat. Sortim a l’esbarjo no pas tots 
tota vegada que els més grandets es dediquen al mateix treball. Posem tasca 
per a casa. Fem un poquet de lectura silenciosa i finalment cantem una 
cançoneta com tots els dies. Reguem les flors. Sortim a les 5. 
 
Divendres 6-7-34 
Matí: 36 xicots. Seguim amb la tasca de la confecció de tapes. Hi tenim una 
miqueta de feina. No descuidem del tot el treball que ens marca l’horari. Sortim 
a l’esbarjo on hi juguem als seus jocs de l’ombra. Reguem les flors perquè 
estan ben seques. Després fem aritmética: resolem problemes i fem exercicis 
de càlcul mental. A darrera hora fem lectura amb tots els grups. Després la 
comentem també per grups. Sense més novetats, sortim. 
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Tarda: Auesta tarda no hi ha més que 33 nois. Segueixen amb el seu treball de 
casa diari, que també cada dia es fa més pesat degut a que cada dia fa més 
calor. Sortim a l’esbarjo i tornem a regar. Després segueixen amb el mateix 
treball i finalment posem treball de casa i fem la cantadeta de consuetud. 
Sortim a les 5 menys ¼ ocupats en la tasca del llibre.     
 
Dissabte 7-7-34 
Matí: 37 xicots malgrat la forta calor que es deixa sentir. Segueixen construint 
les tapes dels llibres. Els més grandets ajuden als seus companys més petits a 
la confecció de les portades. Tothom hi posa el seu esforç i el seu granet de 
sorra. Això tan petit ha fet que vinguessin amb aquesta fe fins aquesta data que 
en altres cursos no en veiem cap. Estem contents. Aquest ha estat el resultat 
més bonic del curs que anem a acabar. Posem treball de casa i sortim.  
Tarda: 
Aquesta tarda fem festa. 
 
Dilluns 9-7-34 
Matí: N’he comptat 32. En vénen menys i és que fa massa calor. De tots modes 
l’assistència és bona. Es dediquen avui a fer l’índex. És una comesa que els hi 
costa força però crec que sabran reeixir-ne. Surten a l’esbarjo i es dediquen a 
regar flors i a jugar a les ombres. Els més petits els faig llegir. Després parlem 
del comportament de cadascú. Sembla que aquest dia s’han portat com a 
homes. Res més.  
Tarda: 31 assistents. Segueixen amb el treball d’acabament de l’índex del llibre 
escolar. Ha portat feina però ha estat aprofitada perquè l’han feta amb tota 
mena de cura i afició. S’ha sortit a l’esbarjo on tots estan quasi rendits per la 
forta calor que fa. Després hem corregit el treball de casa i n’hem posat de nou. 
Després han seguit amb el mateix treball que encara avui no acabaran. Hem 
llegit i hem cantat.  
 
Dimarts 10-7-34 
Matí: 32 nois que arriben quasi tots a l’hora. Seguim acabant el llibre. Avui per 
fi serà la darrera jornada. Fem ja l’epíleg i remat de totes les feines. A l’hora de 
l’esbarjo reguem les flors que bona manca els fa. Després fem aritmètica amb 
quasi tots exceptuant-ne dos o tres que encara no han acabat. Llegim. Fem 
lectura per seccions o grups. A les onze en punt sortim tots. Fa una calor 
monumental. 
Tarda: 31 xicots. Acabat el llibre escolar ens dediquem novament al repàs de 
totes les matèries de l’escola. Fem lectura silenciosa mitja hora. Després fem 
un dictat-cal·ligrafia que dura fins a l’hora de sortir a l’esbarjo. Durant aquest es 
dediquen a fer jocs a l’ombra. Després em redacten una carta i em preparen el 
paper per a demés fer un dibuix al carbó. Posem tasca per a casa. Cantem una 
cançoneta i seguidament sortim. Uns quants però es queden a regar. 
 
Dimecres 11-7-34 
Matí: 31 nois. Vénen pocs nens. El curs s’escola d’una faisó natural. Molt aviat 
haurem de plegar per manca de quitxalla, emprada quasi tota ella a treballar als 
camps. Avui fan un dibuix copiat al carbó. Surten a l’esbarjo. Després 
segueixen fent el dibuix. Tothom hi posa molta afició. Llegim un poquet. Fem 
lectura silenciosa i després comentada. Sortim a les onze i deu. Res de nou. 
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Tarda: 30 nois. Menys nois. Fa ja massa calor. Seguim el què ens marca 
l’horari. Fem un dictat-redacció Després corregim i fem uns exercicis de 
llenguatge. Surten a l’esbarjo. Juguen a l’ombra. No pot jugar-se a res més. 
Després fem lectura amb tots per seccions i després comentem la lectura. 
Posem treball de casa que consisteix en treball d’aritmètica. Després cantem 
cançons castellanes. Surten tots.  
 
Dijous 12-7-34 
Matí: 30 nois. Els dijous sempre s’hi coneix en l’assistència. Fem en primer lloc 
lectura per grups. Seguidament cadascú realitza comesa originada en la lectura 
feta. Surten a l’esbarjo. Durant aquest fem la regada de les flors. Més tard es 
dediquen al treball d’aritmètica i geometria. Fem repàs. Realitzen una colla 
d’exercicis que no resulten pas malament. Abans de sortir corregim el treball de 
casa. Quasi tots l’han fet amb força cura. Hem sortit a les onze en punt. 
Tarda: 35 nois aquesta tarda. Ha plogut i no fa tanta calor. Enllestim feines 
endarrerides: fem un altre dibuix al carbó, comesa que els agrada molt. 
Dibuixen un peu una mica difícil de dibuixar. Anem a l’esbarjo. No fa sol però fa 
força xafagor. Després segueixen amb el mateix treball que realitzen força bé. 
Posem comesa per a casa. Avui no hem de regar i no necessitem cap minyó. 
Cantem una cançoneta  i sortim sense novetat digna de mencionar-se. Res 
més.  
 
Divendres 13-7-34 
Matí: 34 nins. Encara segueixen venint. Sembla talment mentida. I és que la 
nostra escola és més que una cosa seriosa. Avui fan neteja de taules, calaixos i 
tinters. És precís deixar totes les coses ben deixades. Sortim a l’esbarjo. 
Juguen a l’ombra. Fem lectura amb tots, principalment amb els més grandets. 
Després no deixem de banda l’aritmètica fent uns exercicis que corregim a la 
pissarra. Tornem a parlar del comportament durant les vacances. Que es 
recordin que es deuen i són fills d’aquesta escola.  
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