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CONCEPCIÓ	VANDELLÓS	
Vaig	conèixer	personalment	la	Srta.	

Vandellós	a	finals	de	maig	o	primers	

de	juny	de	l’any	1966	a	casa	del	Sr.	

Subirà.	

Era	una	dona	alta,	apersonada,	devia	

haver	estat	pèl-roja	car	era	molt	

pigada,	tenia	els	ulls	clars.	La	seva	sola	

presència	inspirava	respecte.	Parlava	

pausadament	i	clara,	sense	embuts,	

deixava	molt	clar	el	que	volia	dir.	

Respectuosa	amb	el	tarannà	dels	

altres,	feia	valdre	el	seu	punt	de	vista	amb	raonaments.	Era	una	persona	

d’una	cultura	molt	basta,	podia	parlar	de	qualsevol	cosa	extensament	i	

amb	coneixement	de	causa.	

Filla	de	mestra,	la	seva	mare	havia	exercit	també	en	el	nostre	barri	a	

l’Escola	Gayarre,	deia	que	era	un	producte	d’un	vidu	que	anava	a	portar	la	

seva	filla	a	l’escola,	efectivament	el	seu	pare,	vidu,	duia	la	seva	filla	al	

Gayarre,	on	la	seva	mare	treballava	i	a	còpia	de	parlar	de	la	nena	van	

acabar	casant-se,	d’aquest	matrimoni	en	van	néixer	dos	fills	un	noi	i	una	

noia,	el	primer	va	ser	un	metge	molt	anomenat	i	la	noia,	la	que	més	tard	

fou	la	Srta.	Vandellós.	

Va	estudiar	magisteri	l’Escola	d’Estudis	Normals	de	la	Mancomunitat,	amb	

professors	com	Pompeu	Fabra	i	Pau	Vila,	amb	pedagogs	d’aquesta	

categoria	els	mestres	que	en	sortien	havien	de	tenir	una	preparació	

extraordinària.		

Quan	la	Srta.	Vandellós	va	acabar	la	carrera,	devia	tenir	una	vintena	

d’anys,	va	obtenir	una	beca	per	ampliar	els	estudis	a	l’Institut	J.	J.	

Rousseau,	a	Suïssa,	hi	va	anar	amb	un	company	que	també	havia	estat	

becat,	ella	deia	que	hi	havien	anat	pel	camí	més	curt,	passant	per	París,	on	

van	estar	uns	quants	dies.	En	aquella	època,	el	sol	fet	d’anar	a	estudiar	

fora	del	país	ja	era	una	cosa	inversemblant,	imaginem-nos	fer	escala	a	la	

capital	francesa	i	amb	un	noi!	Aquest	fet	ens	demostra	que	sempre	va	ser	

una	persona	molt	avançada	en	el	seu	temps.	
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Ara	hem	de	fer	una	mica	d’història.	Hem	de	parlar	de	Blanquerna.	

Aquesta	Escola	va	tenir	l’origen	a	l’Escola	Montessori,	la	primera	que	es	va	

fer	a	Espanya	l’any	1914	per	raons	que	serien	llargues	d’explicar	es	va	

encarregar	la	direcció	d’aquesta	escola	al	Sr.	Galí	l’any	1922	el	qual	li	va	

donar	una	altra	forma	en	l’ensenyament,	respectant	el	sistema	

Montessori	la	va	transformar	d’escola	elemental	a	superior,	li	posar	el	

nom	d’Escola	Graduada	de	la	Mancomunitat,	i	aquí	ja	hi	trobem	com	a	

mestra	la	Srta.	Vandellós,	al	cap	d’un	any,	el	1923,	ens	obsequien	amb	la	

Dictadura	de	Primo	de	Rivera,	Blanquerna	com	totes	les	altres	institucions	

que	havia	creat	la	Mancomunitat	tenien	plena	consciència	que	estaven	en	

perill	de	dissolució.		

Es	va	produir	l’afer	Dwelshauvers.	que	era	un	professor	estranger,	de	

psicologia	experimental,	que	s’havia	fet	venir	expressament,	i	que	va	ser	

molestat	públicament	d’una	manera	molt	poc	digna,	per	un	membre	de	la	

Mancomunitat	que	havia	imposat	Primo	de	Rivera.	Els	mestres	de	les	

escoles	de	la	Mancomunitat	van	fer	seva	l’ofensa	i	van	redactar	un	

document	de	protesta,	que	van	signar	uns	120	professors,	i	el	va	publicar	

als	diaris.	Als	que	manen	no	els	agrada	que	els	piquin	la	cresta	

públicament,	els	van	donar	quinze	dies	perquè	retiressin	la	seva	signatura.	

Dels	120	que	havien	signat	van	retirar	la	firma	90;	entre	els	que	es	van	

mantenir	en	el	seu	lloc	hi	havia	els	mestres	de	Blanquerna	inclosos	Mn.	

Anglès	que	era	el	capellà	i	el	conserge.	Ja	es	veia	venir	que	la	vida	de	

l’escola	estava	condemnada	a	desaparèixer.	Efectivament	al	cap	de	pocs	

dies	va	sortir	una	disposició	que	els	obligava	a	deixar	l’Escola,	abans	d’això	

el	Sr.	Galí	es	va	posar	d’acord	amb	els	pares,	van	trobar	allotjament	per	a	

mestres	i	alumnes	en	cases	particulars	per	continuar	el	curs	com	aquell	

que	no	hagués	passat	res.	El	dia	que	va	arribar	la	destitució	es	van	trobar	

que	no	hi	havia	més	que	el	conserge	que	va	entregar	l’edifici.		

A	l’estiu	els	pares	van	

organitzar	una	Escola	

nova,	van	formar	la	

Mútua	Escolar	

Blanquerna,	un	nom	que	

tant	es	podia	llegir	en	

català	com	en	castellà,	es	

va	inaugurar	el	1924.	

Havien	d’anar	llogant	

locals	perquè	no	hi	

cabien	fins	que	van	

decidir	fer	un	nou	edifici	que	es	va	inaugurar	l’any	1932,	era	i	és	a	la	Via	
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Augusta,	ara	és	la	seu	de	l’Institut	Menéndez	i	Pelayo.	Era	un	edifici	

modern	una	cosa	mai	vista,	que	estava	molt	per	sobre	del	que	es	coneixia.	

Va	ser	una	escola	d’élite,	els	pares	que	la	van	fundar	eren	gent	de	classe	

alta;	comprar	uns	terrenys	a	la	Via	Augusta	i	bastir-hi	un	edifici	d’aquelles	

dimensions	no	ho	podia	fer	qualsevol.	

Alexandre	Galí	era	el	director	de	

l’Escola	de	Nens	i	la	Srta.	Vandellós	

la	directora	de	l’Escola	de	Nenes.	Va	

ser	una	època	brillant,	la	fama	

d’aquella	institució	es	va	estendre,	

els	que	van	tenir	la	sort	de	ser-ne	

deixebles	encara	parlen	amb	goig	

del	que	van	arribar	a	gaudir	de	la	

seva	etapa	escolar.	

Durant	la	República,	Blanquerna	va	

passar	a	formar	part	de	les	Escoles	

Populars,	ja	hi	podia	anar	tothom,	l’ensenyament	va	esdevenir	gratuït,	el	

fet	va	ser	enriquidor	per	a	tots	els	mestres,	hi	va	haver	un	intercanvi	de	

coneixements	i	de	tècniques	que	van	eixamplar	horitzons	a	tothom.	El	Sr.	

Galí	havia	publicat	un	llibre,	“La	mesura	objectiva	del	treball	escolar”,	que	

es	va	fer	servir	primer	a	Barcelona	i	després	a	tot	el	país,	es	mesurava	la	

feina	de	l’alumne	segons	la	seva	edat	cronològica,	comptant	no	per	anys,	

sinó	per	mesos,	no	es	posaven	notes	es	sabia	quina	era	l’edat	intel·lectual	

de	la	mainada,	si	estava	per	sobre	al	nivell	o	per	sota	de	la	seva	edat	

cronològica.		

També	va	escriure	les	“Lliçons	de	Llenguatge”,	per	citar	només	un	parell	

de	les	seves	obres,	car	la	seva	producció	va	ser	molt	extensa.	La	Srta.	

Vandellós,	amb	una	companya	Maria	Esteve-Llach	van	fer	l’adaptació	de	

la	Fundamental	Arithmetic	de	P.B.	Ballard,	aquestes	aritmètiques	eren	

innovadores,	una	cosa	insòlita	en	aquesta	assignatura,	eren	divertides,	no	

es	parlava	de	problemes	ni	de	càlcul	es	parlava	de	jocs	de	vendre.	

Tant	els	Llibres	de	Llenguatge	del	Sr.	Galí	com	les	Aritmètiques	de	la	Srta.	

Vandellós	van	passar	a	ser	llibres	de	text	de	totes	les	escoles	barcelonines.	

La	Generalitat	n’havia	pagat	tots	els	drets	d’autor.	Els	pares	no	n’havien	

de	comprar	cap,	l’Escola	els	proporcionava,	s’ensenyava	a	la	mainada	a	

respectar-los	car	els	havien	d’utilitzar	altres	companys	després	d’ells.	

Solien	folrar-los	amb	tela,	cosa	que	feien	els	mateixos	nens,	així	duraven	

més,	no	era	una	qüestió	econòmica,	era	una	qüestió	de	respecte	al	

material	escolar.	



LA	LÍNIA	DEL	TEMPS	
50	fites	històriques	dels	50	anys	de	la	nostra	escola	

	

4	
	

Tota	aquesta	època	daurada	de	l’ensenyament	a	casa	nostra	se’n	va	anar	

en	orris,	en	acabar	la	guerra,	mestres	sancionats,	o	expulsats	de	la	carrera	

o	afusellats,	el	Sr.	Galí	va	haver	d’exiliar-se	a	França	i	els	seus	llibres	

condemnats	al	foc,	el	que	no	havia	fet	la	República	ni	els	sindicats,	ho	van	

fer	els	guanyadors,	en	van	confiscar	l’edifici	de	Blanquerna,	i	aquí	es	va	

acabar	la	vida	d’aquella	institució	que	havia	estat	punt	de	referència	de	

tots	els	mestres	de	Barcelona	

Concepció	Vandellós,	amb	el	desencís	propi	de	tota	aquella	gent	que	van	

veure	com	la	tasca	que	havien	portat	a	terme	amb	tanta	il·lusió	i	

dedicació,	aquella	escola	moderna	i	a	escala	europea,	quedava	reduïda	a	

una	escola	antiquada,	reprimida	i	que	privava	de	qualsevol	llibertat	de	

pensament	o	d’expressió	no	va	voler	treballar	en	cap	altre	centre	escolar,	

i	es	va	guanyar	la	vida	fent	classes	particulars	a	casa	seva,	val	a	dir	que	

d’alumnes	no	n’hi	van	faltar.	

Possiblement	direu	que	què	té	a	veure	tot	això	amb	l’Escola	Proa.	Jo	diria	

que	molt.	El	que	la	Srta.	Vandellós	vingués	a	Proa,	ja	us	ho	explicarà	el	Sr.	

Subirà.	Quan	vam	començar	érem	quatre	gats,	amb	un	director	per	a	

l’Institut	i	una	directora	per	a	l’Ensenyament	Primari.	La	Srta.	Vandellós	

ho	coordinava	tot,	ens	va	portar	aquell	esperit	de	Blanquerna,	respecte,	

rectitud,	amor	a	la	llibertat,	ens	ho	ensenyava	amb	l’exemple,	mai	va	

imposar	la	seva	voluntat,	ens	feia	raonar	cosa	que	nosaltres	vàrem	

transmetre	als	nostres	alumnes.	Deia:	No	tenim	intel·ligències	per	a	

repartir,	però	podem	fer	que	la	nostra	mainada	siguin	espavilats.	I	a	fe	

que	ho	vàrem	aconseguir.	

		

Al	principi,	estem	parlant	de	l’any	1966,	vàrem	fer	servir	les	seves	

aritmètiques,	com	que	al	mercat	no	n’hi	havia	ni	es	podien	editar,	ja	he	dit	

que	havia	venut	els	drets	a	la	Generalitat,	es	van	fer	multicopiats	que	fins	

hi	tot	ens	venien	a	comprar	d’altres	escoles.	
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En	les	primeres	reunions	de	pares,	parlava	ella,	les	mestres	ens	limitàvem	

a	fer	bonic.	Això	se’n	va	acabar	al	curs	següent,	ens	va	dir;	Noies,	d’ara	

endavant	parlareu	vosaltres,	no	us	queixeu,	més	endavant	m’ho	agraireu.	

És	clar	que	ens	vam	queixar,	però	que	en	va	tenir	de	raó,	les	primeres	

reunions	que	nosaltres	ens	vam	haver	de	treure	les	faves	de	l’olla	malgrat	

que	les	cames	ens	tremolaven,	tenir-la	a	ella	al	costat	ens	va	anar	donat	

molta	seguretat.	Molts	anys	més	tard,	ens	havia	de	venir	la	Marta	Mata	a	

fer	una	conferència	a	l’Escola,	teníem	la	sala	plena	de	gent	i	la	Marta	va	

telefonar	que	no	podia	venir,	la	vaig	haver	de	substituir	i	em	penso	que	

me’n	vaig	sortir	prou	bé,	en	acabar,	mentalment	vaig	donar	les	gràcies	a	

la	persona	que	ens	

havia	ensenyat	a	

confiar	en	nosaltres	

mateixes	i	a	sortir-nos	

amb	dignitat	de	

qualsevol	entrebanc,	

ens	havia	fet	eixerides	

com	deia	ella.	

Obra	seva	és	la	Fira	de	Sant	Jordi,	la	vam	començar	a	celebrar	des	del	

primer	curs.	En	principi	tots	els	graus	fèiem	treballs	manuals	que	es	

venien	en	aquella	diada	a	més	de	llibres	que	ens	portaven	en	dipòsit	de	

diferents	editorials.	Els	diners	que	en	trèiem	servien	per	a	comprar	llibres	

per	a	la	Biblioteca,	una	altra	cosa	que	es	va	muntar	des	del	primer	

moment.	

Els	primers	cursos	vam	

celebrar	la	Festa	de	

Sant	Nicolau,	el	6	de	

desembre,	els	petits	

representaven	la	

llegenda	del	Sant,	i	

acabaven	cantant	i	

ballant	“Sota	el	Pont	

d’Avinyó”	Pels	grans	la	cosa	ja	era	més	seriosa,	aquell	dia	ells	manaven	a	

l’Escola,	abans	havien	elegit	un	representant,	els	que	aspiraven	al	càrrec	

feien	campanya	electoral,	anaven	de	classe	en	classe	exposant	el	que	

farien	en	cas	de	ser	elegits,	es	tractava	d’escollir	algú	que	representés	la	

resta	de	companys	davant	la	Junta	de	Pares	per	fer	les	peticions	que	entre	

tots	creguessin	convenients.	Les	propostes	que	presentarien	el	dia	de	

Sant	Nicolau	la	Junta	de	Pares	i	als	mestres,	val	a	dir	que	s’ho	prenien	

molt	seriosament,	el	dia	abans	de	Sant	Nicolau	es	feien	les	eleccions.	
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L’elegit	l’endemà	organitzava	la	jornada,	no	es	feia	classe,	és	clar,	però	

ells	mateixos	es	cuidaven	de	què	hi	hagués	ordre,	presentaven	les	seves	

peticions,	que	no	era	altra	cosa	que	un	recull	d’allò	que	havien	fet	els	seus	

companys.	Solien	ser	coses	raonades,	també	en	sortia	alguna	de	graciosa,	

una	vegada	un	nen	va	demanar	un	aparcament	per	al	seu	pare	que	no	

trobava	mai	lloc	per	deixar	el	cotxe,	la	petició	no	va	arribar	a	les	autoritats	

car	els	seus	propis	companys	van	trobar	que	no	era	res	que	els	beneficies	

a	tots.	Van	demanar	porteries	de	futbol	per	al	pati	i	es	van	comprar.		

Que	s’aconseguia	amb	aquestes	festes?	Aprenien	a	exposar	les	seves	

opinions	i	a	respectar	les	dels	altres	i	s’adonaven	que	els	grans	també	els	

respectàvem.	

Estic	segura	que	quan	aquesta	mainada	va	arribar	a	l’edat	de	votar	per	a	

coses	més	serioses	no	hi	va	tenir	cap	dificultat	perquè	ja	hi	estaven	

entrenats,	ells	varen	poder-ho	fer	molt	abans	que	nosaltres,	els	adults.		

En	Sergi	Garcia	i	jo,	que	llavors	portàvem	dos	graus	paral·lels,	vam	

demanar	a	la	Srta.	Vandellós	que	ens	fes	la	classe	d’Aritmètica,	deixant-

nos	estar	a	nosaltres	a	l’aula,	hi	va	estar	d’acord	amb	la	condició	que	la	

geometria	la	féssim	nosaltres,	vam	acceptar	encantats,	el	que	volíem	era	

aprendre,	el	Sr.	Subirà	ens	deia:	Traieu-li	tot	el	suc	que	podeu.	I	ho	vàrem	

fer.	Les	seves	classes	eren	tota	una	lliçó	tant	per	a	la	mainada	com	per	a	

nosaltres.	

Sota	la	seva	direcció	vam	començar	a	fer	servir	“La	Mesura	Objectiva	del	

Treball	Escolar”	del	Sr.	Galí,	obra	de	la	qual	ja	he	parlat	abans.	Fèiem	una	

valoració	dels	coneixements	de	la	mainada	segons	la	seva	edat	real,	

calculàvem	per	mesos,	no	pot	estar	en	el	mateix	nivell	un	nen	nascut	el	

mes	de	gener	que	un	del	desembre	es	

porten	un	any	malgrat	que	està	al	mateix	

curs.	Els	resultats	es	passaven	en	unes	

gràfiques.	Una	ratlla	negra	ens	senyalava	

l’edat	cronològica,	en	diferents	colors,	

segons	els	trimestres,	es	senyalava	l’edat	

pedagògica,	que	podia	estar	per	sobre,	igual	

o	per	sota	de	l’edat	cronològica.	Ens	faltava,	

però,	una	dada:	la	psicològica.	

Així	vam	eliminar	les	notes.	Aquesta	valoració	portava	molta	feina	als	

mestres,	quan	ella	va	deixar	l’escola	es	va	suprimir	i	es	va	tornar	a	les	

notes	tradicionals.	El	que	es	pensi	que	això	de	no	posar	notes	numèriques	

a	Primària	és	un	invent	de	poc	tingui	present	que	a	les	Escoles	de	
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Barcelona	ja	es	feia	en	temps	de	la	República	i	que	a	Proa	ho	vàrem	posar	

en	pràctica	cap	al	1967.	

El	curs	1969-70	traduïm	totes	dues	“La	Matemàtica	Nova”	del	francès.	Era	

obra	de	Nicole	Picard,	una	matemàtica	del	país	veí.	Ho	vam	adaptar	per	

als	nens	de	parvulari	i	primària.	Com	a	cosa	“curiosa”	cal	dir	que	eren	

llibres	prohibits,	ens	els	va	portar,	com	aquell	que	fa	contraban,	un	pare	

que	va	anar	no	recordo	si	a	França	o	a	Andorra.	

El	temps	passa	per	a	tothom	i	a	la	Srta.	Vandellós	li	va	arribar	el	moment	

de	plegar.	Per	la	Fira	de	Sant	Jordi	no	deixava	de	venir	i	quan	fèiem	alguna	

festa	li	notificàvem	i	també	feia	acte	de	presència,	a	mesura	que	es	va	

anar	fent	gran	va	anar	espaiant	les	seves	vingudes.	A	algunes	mestres	ens	

havia	convidat	a	sopar	a	casa	seva,	fins	i	tot	aquestes	vetllades	que	en	

podríem	dir	d’esbarjo	eren	una	lliçó	molt	aprofitable.	

Quan	no	va	ser	aconsellable	que	visqués	sola	com	havia	fet	tota	la	seva	

vida	se’n	va	anar	a	viure	en	una	residència,	les	seves	nebodes	l’anaven	a	

buscar	els	diumenges	i	anaven	a	passejar.		

Un	dia	a	les	infermeres	de	la	Residència	els	va	dir:	Demà	preparin	la	sala	

de	reunions	que	vull	fer	una	conferència.	Van	avisar	les	nebodes	que	no	hi	

van	faltar.		

Aquella	conferència	sobre	“Les	dones	i	el	feminisme”	va	deixar	bocabadat	

a	tothom,	era	la	Srta.	Vandellós	de	la	seva	joventut	amb	tota	la	seva	

energia,	la	seva	clarividència,	el	“saber	dir”,	va	tenir	tota	la	gent	que	

l’escoltava	amb	una	atenció	extraordinària	pendents	de	les	seves	

paraules.	Quan	va	acabar	no	va	tornar	a	parlar	amb	ningú,	al	cap	de	tres	

dies	va	morir.	Aquella	conferència	va	ser	el	seu	cant	del	cigne.	

	

Les	seves	nebodes	respectant	la	seva	voluntat	no	van	notificar	a	ningú	el	

seu	traspàs,	ni	van	posar	cap	esquela	als	diaris.	Alguna	vegada	m’havia	

dit:	“El	dia	que	mori	no	vull	que	em	facin	cap	homenatge,	ni	cap	

enterrament	multitudinari”.	I	així	va	ser.	
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Al	cap	d’uns	dies	la	seva	família	ens	va	notificar	la	trista	nova	convidant-

nos	a	una	missa	que	li	feien	dir.	Hi	vam	anar	uns	quants	representant	de	

Proa,	pocs.	

Amb	el	temps,	fets	i	persones	van	quedant	a	l’oblit,	però	L’Escola	Proa	es	

va	oblidar	molt	aviat	de	la	Srta	Vandellós,	podríem	dir	que	hem	estat	

força	ingrats	en	la	seva	memòria,	en	cap	recó	de	l’escola	hi	ha	res	que	la	

recordi,	estic	segura	que	la	majoria	del	personal	ni	tan	sols	n’ha	sentit	a	

parlar.	Ens	va	portar	l’esperit	que	havien	inculcat	als	alumnes	de	

Blanquerna	i	que	gràcies	a	ella,	nosaltres	van	poder	inculcar	als	de	la	

nostra	Escola.

	


