
AI! SI LES PARETS XERRÀSSIM… 

 

Ai! Si les parets xerràssim ... Jo aviat tendré un segle, però encara 

m’aguant forta i rígida com el primer dia. A la meva dreta tenia la pissarra, 

i a l’esquerra un gegantí mapa de Mallorca en relleu de 6 per 4 metres, tot 

un rècord Guiness. L’havien fet en els anys 50, amb fusta i suro, alumnes i 

professors del col·legi Son Espanyolet, dirigit durant 38 anys pel senyor 

Miquel Deyà, que ja aplicava tècniques d’estudi per projectes i 

competències, mètodes que alguns pedagogs moderns han volgut treure 

com a invents  del segle XXI, però que aquí ja utilitzaven fa temps.  

En 75 anys la direcció només va estar en mans de dues persones més: 

Antoni Bergas, de qui vaig sentir dir que era molt estricte, de tal manera 

que, si sortia al pati en temps d’esbarjo, la seva sola presència provocava 

el silenci absolut i els alumnes es posaven automàticament en fila. I l’altra, 

Rafi Sánchez, l’actual Directora General de Personal Docent de la 

Conselleria, va implantar la immersió en català i l’horari intensiu (vàrem 

ser el darrer centre públic de Palma a fer-ho). 

Jo, malgrat que m’estigui lleig dir-ho, sé moltes coses. Al llarg dels anys els 

mestres han repetit mil vegades conceptes didàctics que jo he après de 

memòria, com el teorema de Pitàgores, les preposicions, els afluents dels 

principals rius de la península Ibèrica o les capitals europees.  

Sempre hi havia 40 alumnes dins l’aula que, si bé durant la classe estaven 

en general atents, els moments en què el professor sortia, hi havia de tot: 

crits, rialles, plors, bregues, insults, besades, jocs, copiades de deures, ... 

Contínuament es podia escoltar, a la meva esquena, el barboteig d’un 

brollador, actualment desaparegut. Alguns docents eren agradables i 

altres tenien “mà de ferro”. N’hi havia un que “insultava” els nins que 

rosegaven xiclet dins classe perquè els deia “Parecéis rumiantes, 

masticando sin comer”. El d’Història, en explicar l’imperi romà, construïa 

un aqüeducte de cartolina que anava d’un extrem a l’altre de mi, per on 

tiraven bolles de vidre com si fos l’aigua; en arribar el bàrbars amb la 

caiguda de l’imperi, els al·lots gaudien de destruir en un minut la 



construcció que els havia acompanyat tota la setmana anterior. El de 

Ciències Naturals cada curs organitzava excursions al bosc de Bellver. El de 

Dibuix feia uns “graffiti” a la pissarra que encantaven a l’alumnat. El de 

Català contava rondalles de forma molt teatral. La “teacher” d’anglès, 

quan algú no havia fet els deures,  perdonava el negatiu a qui li donàs una 

excusa original, que ella no hagués escoltat mai, sempre que estàs 

explicada en l’idioma de Shakespeare.  La mestra de Religió considerava 

que Adam i Eva eren mallorquins, perquè, segons ella, així ho diu la Bíblia, 

que situa els nostres primers pares en el Paradís; i Mallorca és el paradís.  

Hi havia un docent que considerava que els mals estudiants s’havien de 

qualificar com a “sub-semi-mini-mig alumnets” i els bons, 

“superalumnes”. El de Matemàtiques entrava dins l’aula saludant amb un 

rimat “Bon dia amb alegria”, que augurava un cordial començament. Hi ha 

mils d'anècdotes més que podria contar! 

La porta va ser sempre la mateixa, de fusta massissa, pintada d’un color 

denominat “vermell carrosser”.  El mobiliari era  resistent i quan, a la fi va 

arribar el moment de canviar la taula  del professor, un que s’havia de 

jubilar va dir que la cadira  amb braços, folrada de pell,  era seva, i que  

volia endur-la-se’n a ca seva. No s’ho va creure ningú, però li concediren 

com a regal de jubilació, juntament amb un rellotge i un sopar en el seu 

honor. En canvi la taula de roure, amb cames entorcillades, es va sortejar 

entre tot el personal docent que hi estava interessat.  

La sala de professors era molt petita, ubicada on ara hi ha el magatzem de 

neteja, i per això els claustres es feien dins la meva aula, la més propera a 

Direcció, i jo n’era testimoni mut. També s’hi realitzaven eleccions al 

Consell Escolar (que els primers anys es deia “Consell de Direcció”), 

sessions d’avaluacions, i fins i tot algunes trobades misterioses que no 

comentaré perquè no som xerraire.  

Una vegada, com que l’Ajuntament no ens pintava des de feia molts 

d’anys, un grup de mestres decidí el mes de setembre convertir-se en 

pintors i em donaren dues passades d’un color crema preciós. 

Curiosament el curs següent varen venir els operaris municipals a fer la 

mateixa feina. Record que, a més, aprofitaren per a retirar tots els 

crucifixos que encara decoraven les aules des del franquisme.  



Amb el canvi de segle tancaren el centre i m’abandonaren. Professorat i 

alumnat anaren a Son Pisà, un centre nou. Varen ser anys molt trists 

perquè es degradà tot l’edifici, i hi entraren vàndals que feren malbé 

trespol, portam, arrambadors de les escales i algunes parets. A mi, em 

respectaren i només m’hi pintares unes lletres estranyes en color vermell.  

He sabut que actualment passa una cosa semblant amb l’edifici de GESA i 

a Son Dureta. 

Sortí a la premsa aquest estat lamentable, i a la fi es començaren les obres 

per a fer un nou centre d’Educació per a adults i una escoleta. Així, l’edifici 

ha tengut alumnes de totes les edats, des d’infants de pocs mesos fins a 

jubilats.  

A mi, la paret de la primera aula, em xaparen amb una mitjanada 

perpendicular de pladur i ara estic dins la secretaria del CEPA la 

Balanguera. Un altre dia us contaré més coses, però ara, ja estic cansada. 

Som vella, molt vella. Ai, si les parets xerràssim! 
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