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Tres centenaris,
una docència
Diversos autors.
100 anys de La Salle Girona,
1905-2005.
La Salle Girona.
Girona, 2006.
232 pàgines.
Diversos autors.
La Salle, 125 anys a Cassà.
Passeig per la vida
i la història del Col·legi
Sant Josep (1881-2006).
Fundació Patronat Escoles Cristianes
La Salle Cassà. Cassà de la Selva, .
131 pàgines.
Vilar Massó, Albert.
Centenari de La Salle
Palamós. 1905-2005.
La Salle Palamós.
Palafrugell, 2006.
151 pàgines.

Que el temps passa de pressa
és una realitat incontestable.
És més, la majoria de la gent
no posaria en dubte que falta
temps per gaudir de la vida.
Per això, el record dels anys
a l’escola, d’aquells moments
en què estàvem assedegats
d’aprenentatges, i no només
de saber més del que ens envoltava sinó també de descobrir els nostres límits, de
conèixer, d’experimentar,
de trobar companys..., esdevé quasi màgic.

L’escola, com a institució, i els educadors, com
l’ànima de les quatre parets
que ens han envoltat a tots
en algun moment de la nostra existència, ens van proporcionar durant aquells
anys especials de la nostra
evolució els recursos suficients per escollir quina era
la vida que volíem viure.
Un cop finalitzada la
lectura de les tres edicions
dels centenaris dels col·legis
La Salle de Palamós, Cassà
de la Selva i Girona, queda
clar que són escoles amb
història i que han intentat
assumir els canvis socials
dels últims 30 anys amb la
mateixa naturalitat amb què
van començar la seva trajectòria com a escoles cristianes a les terres de Girona.
Amb les presents publicacions es deixa constància de
la presència dels centres a
les seves respectives localitats i de la seva preeminència en l’àmbit de l’ensenyament i la pedagogia de la
seva població.
Les imatges que il·lustren els llibres captiven per
dos tipus de mirades: tant la
del jove aprenent que espera
davant de la càmera tornar a
jugar amb la pilota com la
dels professors amb ganes de
millorar l’ensenyament i
d’aportar quelcom innovador als seus alumnes.
Tot i que les tres edicions s’han realitzat amb una
mateixa finalitat, cada una té
la seva pròpia estructura. El
llibre de La Salle de Cassà de
la Selva es presenta com una
crònica històrica, amb dates i

fets importants per a la institució. L’edició de La Salle de
Palamós destaca pel seu estil
de redacció històrica, amb
una doble lectura: la de la
institució i la de la història
del seu entorn i de la gent
que vivia a Palamós. La publicació de La Salle de Girona barreja els dos estils anteriors: incideix en la història
del centre integrat en la vida
gironina i també dedica espai
a resseguir els anys i fets importants del centre. Així
doncs, els tres llibres aporten,
d’una banda, el repàs a la
història del col·legi i, de l’altra, la presència dels qui van
participar d’aquesta història.
Si començàvem dient
que la vida passa de pressa,
també cal dir que els anys a
l’escola són records vius per
sempre. Són instantànies del
passat que ens acompanyen
en qualsevol moment de la
vida. Per tant, l’edició de les
tres commemoracions del
centenari de La Salle, a banda de recordar-nos l’entitat,
ens permet entrar, en certa
manera, als records dels qui
hi surten fotografiats. Per
molts anys.
Marta Pi Vázquez

