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RESUM 

La història s’ha nodrit sempre de relats de vida, microhistòries que han donat sentit a un 

concepte d’història més gran. En el cas de l’Educació Social, això pren un sentit encara 

més especial perquè el focus d’interès són les persones, les relaciones que s’estableixen 

entre elles des d’una mirada educativa; són les vides que han estat importants perquè 

han deixat en la societat una petjada pedagògica –per petita que sigui-, una filosofia de 

ser i de fer. Amb aquesta cerca es pretén recuperar la figura d’educador de l’Antoni 

Gelabert i Casas a través d’una aproximació històrica i d’una primera revisió de les seves 

aportacions. 

PARAULES CLAU: Educació Social, Art, Pedagogia, Educació, Mestre, Precursors educació 

social, Segle XX, Història 

 

Resumen 

La historia se ha nutrido siempre de relatos de vida, microhistorias que han dado sentido 

a un concepto de historia más grande. En el caso de la Educación Social, esto toma un 

sentido todavía más especial porque el foco de interés son las personas, las relacionas 

que se establecen entre ellas desde una mirada educativa; son las vidas que han sido 

importantes porque han dejado en la sociedad una huella pedagógica –por pequeña que 

sea- una filosofía de ser y de hacer. Con la presente investigación se pretende recuperar 

la figura de educador de Antoni Gelabert Casas a través de una aproximación histórica y 

de una primera revisión de sus aportaciones. 

PALABRAS CLAVE: Educación Social, Art, Pedagogía, Educación, Maestre, Precursores 

educación social, Siglo XX, Historia 
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Abstract 

History has always been nourished by life stories, microhistories that have given sense to 

a bigger concept of history. In Social Education, this fact has an even more special 

meaning because the main interest is the person, how people build relationships as seen 

from an educational point of view; how the lives of some people have been important 

because they have left behind a pedagogical footprint in society – however small it was-, 

they left behind a philosophy about how to be and how to act. With this research I aspire 

to bring back the educator figure of Antoni Gelabert Casas, through a historical approach 

and a first review of his contributions.  

KEY WORDS: Social Education, Art, Pedagogy, Education, Social Education precursors, XX 

century, History 
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PRESENTACIÓ 

Aquesta és la història del meu avi... i la meva. Perquè jo no existiria sense ell, i aquesta 

narració no existiria sense mi. Aquest viatge que he emprès cap al passat gira entorn a la 

relació entre dues vides que malauradament mai es varen arribar a creuar, però que 

estan màgicament connectades: la seva i la meva.  

El 5 de gener de 1980, el meu avi va morir als 69 anys. Ell va marxar massa aviat i jo vaig 

arribar massa tard... El fet és que tres anys després vaig néixer jo, i tot i que no vàrem 

poder coincidir en el temps, el meu físic, el caràcter i les motivacions vitals van deixar 

palès que era digna néta de l’Antoni Gelabert i Casas. Mentre creixia, la presència de l’avi 

m’acompanyava constantment, no només pels moltíssims gravats i dibuixos seus que 

penjaven de les parets de casa, sinó també per les històries que explicaven d’ell, per 

l’estreta relació que sempre he tingut amb la casa del poble d’Altafulla i que ell tant 

s’estimava, i perquè sovint em deien: “- mira que t’assembles a ton avi!” i jo somreia feliç, 

com si ell ho pogués sentir i em retornés el somriure amb satisfacció i complicitat.  

Dos fets crucials en la meva vida m’han portat a fer aquesta recerca: prendre la decisió 

d’estudiar Educació Social i la mort de la meva àvia. Quan em vaig llicenciar en 

periodisme, la meva primera carrera, el meu interès ja girava al voltant de l’art: la imatge 

(la fotografia) i l’escriptura (la creació de relats –reportatges- sobre la quotidianitat i les 

històries de vida). Però no acabava de sentir-me feliç, em faltava quelcom... em faltava 

una relació més directa i a més llarg termini amb les persones, volia que la finalitat d’una 

relació fos l’acompanyament d’aquesta persona, no un article per imprimir. Per molta 

passió que posés escrivint, veia que una abraçada sempre era molt més càlida que una 

apassionant descripció de l’abraçada en sí. Quelcom m’empenyia a buscar més, a no 

quedar-me satisfeta a meitat del camí...i em vaig decidir a estudiar Educació Social i a 

prendre el repte i la responsabilitat d’aprendre a sostenir, a acompanyar, a entendre, a 

escoltar, a motivar, a analitzar (-me), a improvisar, a posar límits i acceptar limitacions, a 

deixar fer, a ser creativa i fer ús de l’art.... Moltes vegades m’he trobat pensant en com 
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devia treballar i entendre l’educació el meu avi, immers en el seu propi context social, 

amb els seus coneixements, amb el seu caràcter, amb la seva pròpia trajectòria vital. Va 

ser fa tres anys, arrel de la mort de la meva àvia, quan vaig sentir que la seva absència 

venia acompanyada de la necessitat d’omplir buits que tota la família havia anat deixant: 

buits històrics, processos sense tancar que seguien fent ferida. Un d’aquests buits era 

treure a la llum la vida de l’avi, una vida tan summament activa i productiva, tan plena de 

fruits que s’havien anat pansint en la foscor d’un garatge polsegós. Documents, llibres, 

dibuixos, gravats infantils, retalls de diari, fotografies, fulletons... molts tresors van 

començar a veure la llum i vaig començar a descobrir a l’Antoni mestre, a l’educador, amb 

les seves fortaleses, les seves debilitats, les seves conviccions, les seves contradiccions... 

Va ser llavors quan vaig decidir que seria el meu treball de final de grau.  

L’elecció de fer aquest treball és, doncs, un repte intel·lectual i emocional, és un deute 

que sento que tinc amb el meu avi i amb la meva família i és una forma de commemorar-

lo a partir de rescatar el seu testimoni; de la mateixa manera com també hi ha una 

voluntat de cercar la meva pròpia identitat i les meves arrels en allò que tenim en comú, i 

que potser, d’alguna manera, em va deixar en herència. Perquè no sé què hi haurà de 

biologia, de destí o de casualitat en el fet que jo estimi tant l’Educació Social i cregui tant 

en les seves possibilitats. No puc fer un millor tancament d’aquests 4 anys 

d’aprenentatge, de relació amb companys i mestres que m’han ensenyat a fer-me el meu 

camí i a (re) conèixer millor les meves capacitats i limitacions en aquesta professió i 

també com a persona. Al cap i a la fi, allò personal i professional en Educació Social es 

converteix en un sol ens. El procés d’aquesta investigació està essent semblant als meus 

quatre anys de relació amb l’Educació Social: descoberta, motivació, esforç intel·lectual, 

cansament, exigència, reptes constants, anàlisi (amb els posteriors dubtes i inseguretats 

que això genera...), guiatge dels professors, sorpreses, fins i tot un punt de misteri. Ara 

veig que, amb tot el que m’enduc de la carrera i tot el que estic descobrint sobre el fer 

pedagògic del meu avi, els dos tindríem les nostres discrepàncies, si en poguéssim parlar, 

però estic segura que el nostre fons és comú i n’és el pilar fonamental de l’Educació 
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Social: treballar a partir de la relació, del vincle, del màxim respecte, des de la proximitat i 

l’amor cap a l’altre; treballar en l’acompanyament que permet la quotidianitat i la relació 

horitzontal, construint des de les possibilitats, no des de les mancances. L’Educació Social 

és la paciència i l’humor, és la creativitat, l’esperança, és saber trobar un equilibri quan 

toques de peus a terra i mires què passa al teu voltant; implica l’acceptació de la 

diferència com una riquesa i també com una font de conflictes que encara poden generar 

més riquesa; és el foment de la cultura i els sabers, és trencar amb l’estigma i el judici, i 

aprendre a deixar fer a l’altre... caminant al costat, permetent i acceptant els seus errors 

(i els propis!) per treballar-los i poder així tancar les ferides que deixen... els objectius 

finals: l’amor i la dignitat de les persones que, per diverses circumstàncies, n’han estat 

privades. A la carrera hem vist moltíssimes definicions de què és l’Educació Social, n’hem 

fet treballs i presentacions.... però cap de les descripcions m’han arribat mai a convèncer 

del tot. Em semblen incomplertes o massa generals... Quan algú em pregunta què fa una 

educadora social no sé ben bé què contestar, perquè sento que les meves explicacions 

mai arriben a descriure tot el que aquesta professió implica, ni la gran quantitat de factors 

–imprescindibles tots- que hi entren en joc, ni sóc capaç de fer entendre l’enorme 

responsabilitat que s’amaga darrera de cada petita acció educativa... Molts homes i dones 

com el meu avi van fer Educació Social sense posar-li paraules, sense parar en els seus 

conceptes i definicions, sense tenir títols universitaris... en tenien prou amb mirar al seu 

voltant, sentir el patiment de l’altre i apropar-se amb confiança i respecte per acollir-lo i 

acompanyar-lo, compartint experiència i sabers. Avui dia, tenim la sort de comptar amb 

estudis específics que consoliden aquesta forma de ser i fer tan vocacional i apassionada 

com és l’Educació Social, i sé que aquesta descoberta del meu avi no fa més que 

confirmar-me que he trobat el meu lloc i el meu camí a la vida, fent com ell: treballar del 

que més m’agrada.  
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Antoni Gelabert i Casas: l’avi 

El 2011 es complia el centenari del seu naixement, i l’Associació Catalana d’Ex-libristes, 

juntament amb la Diputació de Tarragona, el Centre Excursionista de Catalunya i 

l’Ajuntament d’Altafulla, varen voler rendir diferents homenatges a la figura del meu avi. 

S’edità un monogràfic, on hi vaig escriure les següents paraules, que descriuen amb 

tendresa i deteniment la meva mirada de néta cap a l’Antoni Gelabert:  

Quan em diuen que m’assemblo molt al meu avi Toni m’inflo d’orgull. No el vaig 

arribar a conèixer, i a vegades el culpo- absurdament i injusta- per no haver-me 

esperat. La vida no hauria de negar-nos el dret a conèixer a les nostres ànimes 

bessones... Però jo sé com era, perquè m’hi assemblo tant i el porto tan a prop del 

meu cor que sovint sento que és la seva pròpia empenta la que em fa vibrar per dins. 

Camina al meu pas, perquè és l’ombra que mai no m’oblida: una d’aquelles persones 

amb tanta inquietud per fer coses que arribava a esgotar a la gent del seu voltant, un 

amant incondicional del mar i de la muntanya, de la natura, de la vida i de l’art, un 

home que confiava en la bondat de la gent, que lluità per donar una oportunitat a 

aquells a qui mai se’ls n’havia donat cap, un mestre convençut en la força de la 

pedagogia i en la feina ben feta.[...] Després de dues generacions, mantinc la forma 

dels seus peus, les celles desendreçades, i una mirada, a voltes perduda en mil 

pensaments, a voltes impacient per absorbir tot allò que la vida ens dóna.[...] Quan 

estic a Altafulla, i la casa sembla estar en silenci, Can Garlanda1 m’explica històries de 

l’avi Toni, del meu pare Tonet, de l’àvia Rosa, la tieta Blanca, la padrina Eulàlia... 

Aventures vora el mar, on sempre hi havia un lloc pel nouvingut: una amistosa 

benvinguda acompanyada d’un plat mariner. On no hi faltaven els titelles, les obres 

de teatre amb les portes del carrer obertes de bat a bat, les classes improvisades, 

l’etern amor per la CULTURA... 

Diu el pare que l’avi no s’enfadava quasi mai i que era rialler i somiador, molt de la 

broma; l’àvia em diu que embolicava a tothom en els seus projectes i que en tenia 

                                                      
1
Can Garlanda era el nom que rebia antigament la nostra casa d’Altafulla. 
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tants en ment, que els deixava a mitges per començar-ne de nous. Tot era motiu 

d’interès, d’estudi; i amb ell, l’art adquiria un nou concepte màgic, casolà i universal 

alhora, meticulós però apassionat. Inventava la representació d’un món real on 

l’erotisme, la religiositat, la bellesa dels paisatges i la caricatura anaven de la mà, i 

regalaven al burí traços vius i plens de personalitat.  

Ja fa 30 anys de la mort de l’avi, però la seva força segueix escampant-se 

silenciosament al voltant nostre, entrant i sortint per finestres i portes, empès per la 

brisa del mar d’Altafulla.[...] A través de Can Garlanda, a través d’escrits i gravats, de 

fotografies, d’històries i records, l’avi m’ha ensenyat a estimar l’art, el mar, a tenir 

iniciativa, a posar passió en tot allò que vull fer, a emprendre projectes esbojarrats 

que deixen de ser-ho quan creus en ells, a ser humil i a estimar amb bogeria la vida. 

Quan em perdo, em miro els peus, aquests peus que l’avi em va regalar, i torno a 

trobar el camí. I, sorpresa, sovint em trobo dient-li, fluixet: “-mai em deixis de guiar...” 

(Gelabert E. , 2010:  5-6). 

He volgut posar el text quasi bé íntegre perquè, a mode de presentació, descriu a la 

perfecció la imatge que he creat del meu avi; imatge que sóc conscient que pot no ser del 

tot real perquè hi ha imaginació i molta càrrega emocional en joc. Em sembla vital aportar 

aquesta primera mirada cap a ell com a néta, perquè tot allò sentimental i familiar que 

em genera la seva figura m’ha empès fins aquí i d’alguna manera també tenyeix 

irremeiablement la meva cerca. Els seus textos, les paraules que s’han escrit sobre ell, les 

converses amb persones que el varen conèixer etc., donen pes i rigor al contingut de la 

meva investigació, el faran real i humà, més enllà de la imatge idealitzada que jo pugui 

tenir d’ell. 

Antoni Gelabert i Casas: l’artista 

El meu avi va ser bàsicament conegut per la seva vessant artística, sobretot per la seva 

dedicació al món del gravat, tot i que també va destacar en el gènere literari. La gran 

enciclopèdia catalana el nombra així:  
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Artista gravador. Excel·lí en les xilografies. Autor d’uns tres-cents ex-libris i de 

llibres de bibliòfil, com el Llibre de la Mare de Déu de Montserrat (1962), Els 

set pecats capitals (1963), Històries de les bruixes d’Altafulla (1971) i Ninots i 

rodolins (1972). Fou mestre de pedagogia artística i creador de les escoles de 

gravat Xilofòrum, d’Altafulla, i la Torre de l’Encenall, de Torredembarra. (Gran 

enciclopèdia catalana, 1990) 

Tot i que aquesta és la faceta a la qual menys referència vull fer, crec que és important 

mencionar-la en tant en quant l’Antoni Gelabert sempre va concebre l’art com una forma 

d’entendre i de viure la vida, era una filosofia i alhora la seva eina més preuada per 

motivar, per entendre el món i a les persones, i sobretot per educar: per treure el millor 

dels nois i noies amb els quals va compartir la seva vida. 

Per deixar constància visual d’aquesta faceta artística, l’Annex 4 compta amb un CD 

confeccionat pel president de L’Associació Catalana d’Exlibristes, Marià Casas, per a la 

commemoració del centenari del naixement de l’Antoni Gelabert, i consta d’una 

compilació d’obres artístiques de l’Antoni. És un vídeo de 45.31 minuts, on no hi surten 

pas totes les seves creacions... 

Antoni Gelabert i Casas: l’educador 

Durant 30 anys he sentit parlar sobre la seva rellevància en l’art del gravat, però poc ha 

sortit a la llum sobre la seva vessant com educador. Sabia que havia sigut mestre d’art en 

diferents centres, però tampoc li havia donat molta importància, ja que també el meu 

besavi, el meu pare i la meva tia havien estat professors d’art. Però el meu avi no va ser 

només mestre: ell també va ser educador social. La seva filosofia educativa i el seu camp 

d’acció anaven més enllà d’una simple formació escolar en l’àmbit acadèmic. En els espais 

d’aprenentatge formal com Vilajoana, el Centre Municipal Fonoaudiològic o l’escola Lluïsa 

Cura, utilitzava la versatilitat de l’art per treballar amb els infants i els joves, aspectes 

emocionals, d’autoconeixement i autoestima, educació en valors, relacions personals 
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etc... En espais informals com les colònies de l’Ajuntament, els campaments d’estiu del 

Centre Excursionista de Catalunya (CEC) o les escoles de gravat que va fundar a Altafulla i 

Torredembarra, treballava tots aquests aspectes encara amb més llibertat. Una 

plataforma imprescindible per a poder promocionar les obres dels seus alumnes va ser 

l’Associació d’Ex-libristes de Barcelona (AEB), l’actual Associació Catalana d’Ex-libristes, 

amb qui evidentment tenia una relació estretíssima i amb l’ajuda de la qual va poder 

organitzar exposicions i actes en pro de la creació artística infantil. Es podria dir que no 

deixava mai de ser educador, perquè tenia molts contactes relacionats amb l’educació i 

l’art, i sempre s’inventava projectes i activitats, i acabava convencent a familiars, amics, 

coneguts, treballadors i infants per col·laborar amb ell a fi de d’involucrar a la gent en 

l’amor per la natura i per la cultura. 
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INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és fer una primera aproximació històrica a la 

figura de l’Antoni Gelabert i Casas, com a educador social a través de l’art en diferents 

espais educatius durant el segle XX a Catalunya. La meva intenció és que aquest treball de 

fi de grau sigui un trampolí: la primera part d’una investigació molt més extensa que 

inclourà formats audiovisuals, (ja que compto amb cintes d’imatge i cintes sonores de 

l’Antoni pendents de recuperar amb la tecnologia adient), una anàlisis més exhaustiva 

d’algunes de les seves publicacions; també comptarà amb tot el fons -tant artístic com 

pedagògic- digitalitzat i accessible en una pàgina web que vull crear (val a dir que el fons 

artístic és, amb diferència, molt més extens que el fons que aquí ens ocupa); d’altra 

banda, pretenc buscar antics alumnes de l’Antoni perquè m’expliquin la seva experiència 

educativa amb ell, i n’escriguin algun text. M’agradaria, finalment, poder ajuntar el màxim 

d’aquestes persones per fer gravats tots junts, i editar aquests gravats i els textos en un 

petit llibret commemoratiu. En aquesta futura segona part de la investigació –ambiciosa, 

ho sé-, també hi haurà la ordenació i catalogació de l’arxiu gràfic (fotografies, bàsicament, 

que l’Antoni feia a les escoles, als campaments de muntanya i d’esdeveniments 

relacionats amb la cultura i l’educació). 

Aquesta primera recerca és, doncs, una plataforma per ubicar la figura d’aquest educador 

en un context temporal i espacial concret, per emmarcar la seva visió sobre l’educació i 

l’art a través dels seus escrits, d’articles que parlen sobre ell, de persones entrevistades 

que el varen conèixer etc.  

Les petjades: el títol de la investigació està pensat amb cura i està escrit amb molta 

intenció: tal com explico en la presentació sobre la meva relació amb l’Antoni (com a avi), 

he heretat els seus peus, i sento que ell em guia; són les seves petjades en la història que 

jo segueixo per trobar-lo, per rescatar-lo del passat, alhora que m’ajuden a fer el meu 

camí. 
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En aquest camí de cerca, sóc conscient que compto amb un contratemps: la pèrdua de 

fonts amb el pas dels anys. La defunció de testimonis, la pèrdua de material en arxius 

públics o les complicacions d’accés al material en centres documentals es converteixen en 

una limitació bàsica en els estudis històrics, i el meu cas no és pas una excepció. 

Metodològicament parlant, és, per tant, una investigació històrica –i documental-, seguint 

un paradigma interpretatiu-qualitatiu perquè, com afirma en R. Bisquerra: desde este 

enfoque, el estudio de la realidad educativa parte de su consideración en tanto que una 

construcción social resultante de las interpretaciones subjetivas y los significados que le 

otorgan las persones que la protagonizan. (Bisquerra, 2012: 74). Per a la transmissió 

d’aquesta investigació faig ús del mètode narratiu biogràfic, donant importància als 

processos vitals del personatge estudiat, als elements personals, ideològics, teòrics, 

experiencials, educatius, etc., que varen anar donant forma a la seva personalitat, a la 

seva vida i a la seva forma educativa de fer, convertint-la en quelcom necessari de ser 

narrat. Conrad Vilanou i Jordi Planella enalteixen la importància de la narrativitat 

històrica, sobretot en contextos com l’Educació Social, on la seva història es construeix 

d’altres històries:  

Esta acción de recuperar experiencias, textos, discursos, autores y momentos 

de la educación social tiene por finalidad compartir el legado de la memoria 

colectiva, ya que en el campo práctico de la acción socioeducativa es fácil caer 

en el error de pensar que estamos hablando de una forma de acción, 

inventada ahora hace más o menos quince años. Pero más allá de estos 

errores, la verdad es que la historia de la humanidad está plena de 

experiencias de personas que se han encontrado ubicadas en la marginalidad 

y al mismo tiempo de otras persones o Instituciones que han trabajado y 

velado para ofrecerles una calidad de vida más buena. (Vilanou & Planella, 

2010: 28) 
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He consultat dos tipus de fonts: primerament, els documents propis de l’Antoni Gelabert 

que van referenciats amb l’acrònim APAG (Arxiu Personal Antoni Gelabert) i els quals 

estan catalogats en l’Annex 1, i presentats gràficament en l’Annex 2. Aquests documents 

són: diari personal de l’Antoni, cartes personals, apunts i escrits a mà o mecanografiats 

amb reflexions seves, conferències de l’Antoni sobre art i educació, fulletons 

d’exposicions, felicitacions de Nadal, articles en revistes i monogràfics, fotografies, 

articles de diari escrits per ell, i llibres, revistes etc. que parlen sobre ell, entre d’altres. 

Actualment, i degut a que el procés de catalogació de tot el llegat de l’Antoni encara està 

en procés, aquesta documentació encara no és accessible per a consultes externes. 

D’altra banda, he fet servir un segon tipus de font externa, que serien les fonts orals 

(entrevistes i converses), documents per Internet i consulta de llibres sobre 

contextualització històrica (història, art, educació) per treballar el marc teòric. 

Per a la citació d’aquestes consultes, faré servir la normativa APA, i faré notes aclaridores 

a peu de pàgina, en cas de voler matisar alguna explicació, o per puntualitzar alguna 

informació concreta.  

Les pàgines d’aquesta recerca estaran il·lustrades amb fotografies, escanejos de textos 

originals, fulletons, gravats i altres documents que donaran un important suport al text. 

Ho he cregut convenient així perquè tot aquest contingut visual és part fonamental de la 

vivència pedagògica de l’Antoni i em sembla importantíssim donar-li el pes que es mereix, 

no relegant-ho només a l’apartat d’Annexes. La seva filosofia s’expressa a través de les 

paraules, però també de forma molt viscuda a través de les imatges, dibuixos i gravats 

dels infants. 
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JUSTIFICACIÓ 

Aquesta investigació pretén aportar una mica més de llum a les diferents experiències 

d’educadors socials que varen exercir durant el segle XX però que mai varen ésser 

reconeguts com a tals.  

D’aquesta manera, no només es fa honor a aquestes figures tan rellevants i tan poc 

conegudes, sinó que també s’enriqueix l’entramat d’educadors que varen anar construint 

el que avui dia és aquesta professió. És la importància de la recuperació d’un personatge 

històric: recollir el seu testimoni, la seva empremta. I qui millor per escriure sobre un 

educador social que un altra persona de la mateixa professió? D’aquesta manera s’aporta 

a la investigació una mirada especialment sensible al tema, amb un enfocament singular i 

concret, ben diferent a si fos escrit per un professional d’una altra disciplina. I és que, 

tornant a la importància del relat: cal que els educadors promoguin la narració de les 

seves pròpies experiències, o experiències pròximes, perquè ells són qui millor ho poden 

expressar pel fet d’haver-ho viscut de prop o de primera mà. 

Aquesta investigació també pot ser una font d’orientació per a altres recercadors 

interessats en experiències de pràctiques educatives, alhora que pot descobrir i fer ús 

d’un fons documental, a partir de la catalogació -encara incompleta- però ben 

referenciada, de documents històrics del seu arxiu personal. Cal tenir en compte que 

alguns d’aquests documents són difícils de trobar en altres llocs o són exemplars únics, ja 

sigui perquè són escrits inèdits i/o personals de l’Antoni, o perquè altres exemplars varen 

ser destruïts durant la fosca època del franquisme. 

Marc Bloch, al 1984, escrivia: La ignorància del passat no només es limita a obstaculitzar 

el coneixement del present, sinó que compromet, en el present, la mateixa acció. (Vilanou 

& Planella, 2010: 13). És necessari que, per anar millorant la pràctica educativa i anar 

construint una Educació Social més sòlida siguem capaços d’analitzar les nostres accions 

presents, que inevitablement estan lligades a experiències passades: Ens atrevim a 
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afirmar que no és possible exercir aquesta professió amb coherència i perspectiva crítica 

sense conèixer els elements que n’han configurat les bases professionals de l’arc temporal. 

(Vilanou & Planella, 2010) 

D’aquí la importància de conèixer la història dels nostres antecessors educadors, per 

treure-la a la llum, per analitzar-la, criticar-la, aprendre dels encerts i els errors, i poder 

anar generant nous discursos socials més rics en contingut, més argumentats, i amb més 

base històrica, que d’aquesta manera afectaran positivament a les bones pràctiques dels 

educadors i les educadores socials. 
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MARC TEÒRIC 

El context: Influències socials i pedagògiques 

Durant molts segles, l’educació fou usada com a mètodes de control, adoctrinament i 

transmissió d’uns valors dins de l’estat hegemònic a través de formes educatives 

implementades dins de l’anomenada escola tradicional. Però els segles XVIII i XIX, foren 

testimoni de l’aparició de noves figures dins el camp de la pedagogia i la psicologia que 

començarien a ser la llavor del canvi arreu del món, i per tant, també a Catalunya. Gràcies 

a aquestes influències i a una necessitat imperiosa de canviar el sistema educatiu, 

Catalunya visqué una època rica en renovacions i noves experiències educatives durant la 

primera meitat del segle XX, especialment. A continuació es presenten alguns autors i 

corrents pedagògiques que foren imprescindibles per entendre els moviments en 

l’educació del segle XX, fent especial esment en aquells que considero que van amb més 

consonància amb la filosofia educativa de l’Antoni Gelabert:  

 

L’escola progressista de Dewey 

Les primeres corrents pedagògiques del segle XX que foren contràries a les formes 

educatives de les escoles tradicionalistes que havien existit fins aleshores varen tenir com 

a precursor una figura cabdal: l’americà John Dewey (1859- 1952) i la seva Escola 

Progressista. Ell i la seva dona Alice, crearen la famosa Escola-Laboratori, on Dewey posà 

a prova totes les seves teories pedagògiques. En aquesta escola es treballava a partir de 

les ocupacions: uns tòpics entorn els quals es tractaven diferents continguts i matèries en 

el pla físic, intel·lectual, estètic i moral (AAVV, 2007). Cal dir que exercí una gran influència 

en l’escola catalana tant a nivell teòric com pràctic. 
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L’Escola Nova 

L’Escola Nova va néixer amb la voluntat d’elaborar una pedagogia científica sobre el 

desenvolupament infantil, trencant amb les antigues tradicions educatives. Alguns dels 

seus precursors foren: 

o Jean Jaques Rousseau (1712-1778): que propugnava un aprenentatge dels sentits 

per tal de lluitar contra el mite del bon salvatge, a través d’una educació oberta, 

democràtica, igualitària, pública i laica. 

o  Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827): que expressava la necessitat de deixar a 

l’infant interrelacionar-se amb l’ambient de forma lliure, a fi de potenciar les forces del 

seu intel·lecte des de la vida pràctica (manual), la vida intel·lectual (esperit) i la vida moral 

(el cor). Algunes idees fonamentals de la forma de treballar de Pestalozzi foren, l’exercici 

del llenguatge a través de converses senzilles, l’ensenyament mixte, la importància de 

l’educació creativa i productiva, la valoració de les activitats espontànies de l’infant, 

iniciar el procés d’aprenentatge amb idees senzilles abans de passar a d’altres més 

complicades, l’ús d’exercicis corporals combinats amb música, l’exercici de la memòria i 

de les percepcions, entre d’altres. Ell mateix deia: Debemos tener siempre plena 

conciencia de que el fin último de la educación no está en el perfeccionamiento de los 

conocimientos escolares, sino en la eficacia para la vida; no estriba en hacerse con unos 

hábitos de obediencia ciega (...) sino en prepararse para un obrar autónomo... (Morón, 

2011: 29). És considerat un dels qui va posar la llavor en la història de l’Educació Social.  

o Friedrich Fröebel (1782-1856): deixeble de Pestalozzi, i creador dels Kindergarten, 

on els nens desenvolupaven les seves capacitats a través del joc. Fou un referent en 

l’educació artística posterior, ja que va incloure molts elements plàstics i relacionats amb 

l’art en el medi escolar.  

A principis del segle XX, els preceptes de l’Escola Nova s’estenen per tot Europa i altres 

autors comencen a revisar, adaptar i reinterpretar les idees bàsiques d’aquesta corrent. 
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Les manifestacions a Catalunya es traduïren sobretot en l’Institut Escola, i les 

ensenyances de Rosa Sensat.  Alguns dels grans referents de l’Escola Nova foren: 

o Ovide Decroly (1871-1932): treballà inicialment amb infants amb discapacitat 

intel·lectual, remarcant aquells aspectes –intel·lectuals, afectius i motrius- que es podien 

millorar a través de l’educació. Per fer això, treballà a través del joc, la lectura ideovisual i 

introduí el conegut concepte dels centres d’interès – prioritzant sempre els interessos i 

inquietuds de l’infant- com a iniciativa pedagògica.  

o Maria Montessori (1870-1952): la base del seu treball fou el desenvolupament de 

l’activitat sensorial. Emfatitzava que els alumnes eren els únics protagonistes de 

l’educació, que hi ha havia d’haver una estreta relació entre l’escola i la família i que calia 

crear uns materials d’aprenentatge idonis per al desenvolupament de l’infant. També 

calia l’observació del nen en el seu entorn com a inici del seu desenvolupament curricular, 

i l’infant tenia llibertat per decidir les seves ocupacions. Tot i que tingué molt èxit a 

Catalunya durant un temps, se li criticaren vàries coses, entre elles, que la visió del mestre 

com a mer observador no potenciava en l’infant la seva inclusió en les activitats socials, i 

això era quelcom que s’esperava d’aquell moment històric. (Monés, 1977: 239)  

o Célestine Freinet (1896-1966): figura clau en la pedagogia, que per sobre de tot, 

donava importància al contacte amb la terra, la natura i amb la gent; i creia essencial que 

l’infant tingués l’oportunitat d’expressar-se lliurement, exterioritzar les seves vivències i 

crear espais d’intercanvi i contrast d’idees. A través de mètodes molt experimentals i de 

lliure expressió, introduí tallers de treballs manuals i també aportà el principi de 

cooperació (crear un bon ambient per a la relació i comunicació entre alumnes i mestres, 

alumnes i alumnes, i mestres i mestres). A més a més, fou l’introductor de la impremta a 

l’escola. 

L’escola Moderna 

L’escola Moderna fou una corrent que tingué molta vigència a Catalunya, i que també 

influencià a altres països. Fou fundada el 1901, per l’anarquista català Francesc Ferrer i 
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Guàrdia, qui apel·lava a l’educació per motivar  un accés de coneixements sòlids i unir-se 

així per a l’emancipació de la classe obrera. Entre la seva metodologia, hi havia activitats a 

l’aire lliure, l’equilibri entre l’entorn natural i el medi, no hi havia exàmens, ni premis ni 

càstigs, la coeducació de sexes i de classes socials, etc. Amb les seves idees, passà a ser un 

referent de la pedagogia llibertària, influenciant la creació de molts ateneus llibertaris 

com a espais contraris a la rigidesa de l’educació reglada, i on molt sovint prenien forma 

d’escola per a moltíssimes persones sense recursos. Se li reconegué un èxit pedagògic 

basat en una educació vinculada a la vida quotidiana i la cultura popular, allunyat de 

teories pedagògiques de laboratori. També ell fou impulsor de la creació de vincles entre 

escoles i famílies. 

Les idees de Ferrer i Guàrdia foren la base inspiradora de l’Escola Racionalista, que va 

crear forts nuclis a Anglaterra i EEUU. Es basava en provocar en l’alumne un pensament 

propi i una llibertat responsable a través dels continguts facilitats pel mestre, a partir 

d’interessos personals del propi infant. Alguns projectes de l’Escola Racionalista foren 

l’Escola Paideia; l’Escola Summerhill, o l’Escola Barbiana. 

Cal recollir, també, la figura d’ Antón Seminovich Makárenko (1888-1939), ubicada dins 

de la pedagogia marxista soviètica. Considerat un autèntic educador social, gestionà 

colònies per a infants que havien quedat orfes durant la guerra, essent la més coneguda 

la Colònia Gorki. La seva filosofia pedagògica buscava formar personalitats completes a 

traves de la col·lectivitat i el treball.  

 

L’ART EN L’EDUCACIÓ 

L’art i l’educació de l’art han estat sempre íntimament vinculats a cada moment històric i 

han generat respostes als diferents canvis socials que han anat tenint lloc. Durant el segle 

XX es varen viure diversos esdeveniments a Europa que van marcar noves formes de fer i 

d’entendre el fet artístic dins de les escoles i altres centres d’aprenentatge: la I Guerra 
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Mundial, el període d’entreguerres, el crack del 29, la II Guerra Mundial, la postguerra 

etc.. generaren noves mirades en el camp de la pedagogia i en el camp de l’art, 

paral·lelament.  

A principis del segle XX, l’estudi de l’art era vist com una mera eina per formar-se en 

professions lligades a la indústria, això va provocar que, en molts països, l’art esdevingués 

una assignatura de segona categoria i no obligatòria en el sistema curricular acadèmic. 

Fou en aquesta època quan aparegué el dadaisme com a corrent artística, que impulsava 

la llibertat i el desenfrè, l’espontaneïtat i la contradicció; alhora que cavalcava amb la 

filosofia de l’escola progressista de Dewey. 

 Posteriorment, i marcat pels moviments de revolta social del període 

d’entreguerres, aparegué el surrealisme i l’expressionisme abstracte, amb la voluntat 

d’expressar l’interior de l’artista, essent més important el contingut que la forma de 

l’obra. Aquesta experiència artística es veié reflectida a través de dues grans corrents: la 

corrent expressiva (amb la pedagogia de l’expressió lliure) i la corrent reconstruccionista. 

Expressió lliure  

Concebia l’art com l’expressió lliure de l’individu, qui tenia necessitat d’exterioritzar 

capacitats especials innates que anaven essent aniquilades si rebien la influència de 

l’ensenyament tradicional. Prenent de base la psicologia freudiana, es creia que 

l’educació no havia de reprimir les emocions de l’infant, sinó fer-les emergir a través de 

l’art. Fou iniciada per Franz Cizek, qui creia que els nens són artistes i les seves obres 

tenien un valor per sí mateix. Altres autors que varen seguir aquesta corrent pedagògica i 

que remarcaren especialment la importància de que el bon professor d’art havia de ser 

artista i comptar amb una gran sensibilitat foren Marion Richardson (1892-1946), qui 

treballà en diferents camps, destacant les classes d’art en diverses presons; Margaret 

Naumburg (1890- 1983) va ser la fundadora de les Escoles Walden al 1915, on es donava 

especial importància als mètodes artístics pel treball psicològic i es destacava la 
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creativitat, la intuïció, la comunicació no verbal o el treball amb l’inconscient. La seva 

forma de treballar ha estat especialment inspiradora en les actuals formes de l’arteràpia; 

o Victor d’Amico (1927-2009), que concebia a l’infant com un artista en procés de creació, 

donant especial importància a aquest procés, més enllà dels resultats. 

La corrent reconstruccionista 

Aquesta corrent va rebre molta influència de les idees de Dewey, en tant en quant la 

experiència com a forma de reconstruir constantment el coneixement individual i social. 

L’educació, i per tant també l’art, havien de permetre a la persona transformar la seva 

forma de viure, transformant, així, a la societat. L’art era vist com una eina capaç de 

donar solucions als problemes de la vida, traient importància a la bellesa en sí mateixa. A 

més a més, es treballava des d’una estructura curricular integral i unificada on la formació 

artística estava inclosa en la resta de matèries, i en la vida quotidiana en general.  

Finalment, a partir dels anys 60 hi va haver un canvi de perspectiva cultural a partir de 

grans esdeveniments polítics arreu del món, que desencadenaren nous moviments socials 

de llibertat. Varen aparèixer noves idees com la contracultura, la importància de la 

persona com a ésser individual i el respecte a les diferències. I hi va haver un fort 

moviment defensor de la integració de l’art en tots els camps dels sabers, que va 

propulsar que l’educació artística fos present en tots els nivells escolars, que es fes ús de 

museus i centres artístics com a recursos educatius, i que les arts en sí passessin a ser un 

objectiu en el desenvolupament integral de l’infant.  

ALTRES ASPECTES CONTEXTUALS 

 A part del context pedagògico-artístic, que ha estat explicat més extensament ja que 

marcà de forma clara la base de la seva acció socioeducativa, hi varen haver altres 

corrents socials i teòriques, en altres àmbits de treball, en les quals l’Antoni també s’hi 

trobà immers i que es presenten a continuació: 
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Correccionalisme 

En el marc de la llei en relació a la delinqüència juvenil, cal ubicar les cases de reforma 

que l’Ajuntament creà a principis del segle XIX. Arrel de la Llei de Tribunals per a nens del 

1918, l’infant no passà a ser vist com un delinqüent i ser culpat com un adult, sinó que se’l 

veié com un ésser a protegir i a reformar. Importants figures del correccionalisme foren 

els juristes Giner de los Ríos, o Ramón Albó (Moreu A., 2006). Dins del marc que ens 

interessa, per la vivència viscuda per l’Antoni, passà però, que en moltes ocasions, la 

mirada correctiva, es transformava en un tracte cap a l’infant basat en el treball forçat per 

a reconduir la falta de moral. Interessants són les Clíniques de Conducta, creades pel 

director del Seminari de la infància i la joventut inadaptades, Justo Díaz Villasante: foren 

unes clíniques medico-psicològiques de la conducta que es convertiren en una extensió 

d’aquesta filosofia de la reeducació moral, que lluny de tenir un objectiu pedagògic, eren 

centres punitius, reforçant en molts casos, les dificultats amb les quals entraven els joves.  

En aquest marc correctiu, concretament a Barcelona, el centre de reforma de referència 

fou l’Asil Duran, del qual se’n parlarà posteriorment amb més detall. 

Escoltisme 

No es pot entendre l’escoltisme arreu del món sense la figura essencial de l’anglès Lord 

Robert Stephenson Smith Baden-Powell (1857-1941). Fou el fundador del moviment 

mundial de scouts, que també arribà amb força a Catalunya. Cada país va anar adaptant-

se al seu context i als seus interessos, però les bases d’acció sempre eren les mateixes. En 

el seu llibre Scouting for boys2  dóna les premisses per a ser un bon scout a qualsevol país 

del món. 

L’escoltisme català, que com ja hem dit penjava de les arrels angleses i també estava 

influenciat pel moviment francès, plantejava la gran utilitat que tenia en tots els àmbits 

de la vida: estava lligat a la vida a l’aire lliure, als campaments en plena natura i al saber 

                                                      
2
 El seu llibre es pot trobar en línia a la següent pàgina web The dump scouts:  

http://www.thedump.scoutscan.com/yarns00-28.pdf 
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estar en ella. Amb la pràctica scout, s’aprenia a desenvolupar-se en qualsevol medi, 

donant especial importància a la força del grup. Els mitjans per a l’escoltisme eren, 

bàsicament: l’educació pel joc, la descoberta del medi, la importància de l’equip, 

l’uniforme i les tradicions, el sentiment d’honor individual i de pertinença al grup, la bona 

acció amb els altres i crear la figura d’un cap de grup. 

Educació Especial 

Les persones amb alguna necessitat especial, han estat molt mal vistes durant la història. 

No va ser fins al segle XX que es produïren les primeres aportacions científiques, sobretot 

en l'àmbit de la psicologia i de l'educació. Així, a principis de segle, a França, Alfred Binet 

va elaborar un test d'intel·ligència que confirmava el fet que les persones amb 

discapacitats tenien intel·ligència i, per tant, podien aprendre. Això fou un pas molt 

important, ja que s’obrí la porta a l’educació. Ell no fou l’únic en tractar amb aquests 

infants, també ho feren Montesori, Decroly, Esquirol, Séguin, etc. Cal dir però, que tots 

aquests estudis no impediren que es continués amb la dinàmica de la institucionalització, 

que venia funcionant des del segle anterior; és a dir: els infants, per la seva condició de 

“diferents per la seva deficiència”, eren separats i agrupats en institucions. En molts 

casos, degut a la falta de sensibilitat i de saber pedagògic, aquestes agrupacions 

unificaven a infants amb diferents condicions, ficant-los a tots en el mateix sac, tal com 

passà per exemple amb l’Escola Vilajoana, que en els seus inicis (1917), fou L’escola de 

Cecs, Sordmuts i Deficients (Masanés, 2011). A més a més, no va ser fins molt més tard 

que no es va perdre la terminologia usada des de la psiquiatria i la medicina, que tant 

estigmatitzava al conjunt: imbecilitat, oligofrènia, mongolisme, idiotisme, debilitat 

mental... Amb el pas dels anys, es va anar professionalitzant l’educació especial, 

allunyant-se poc a poc de la dinàmica mèdica, per passar a ser cada cop més educativa. 
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Animació Sociocultural 

L’Animació Sociocultural pretén posar en relació a les persones, convertint-los en 

protagonistes del canvi en el seu entorn, treballant des de l’àmbit local, fomentant la 

participació, generant llaços amb la cultura i promocionant valors com la consciència 

social, la democràcia i la participació ciutadana.  

Resalta el peso de la educación en los procesos y las prácticas socioculturales con 

estrategias metodológicas que promueven la iniciativa, la auto-organización, la 

participación y la acción autónoma de los individuos en los grupos y las comunidades de 

las que forman parte, y cuyo fundamento debería situarnos en el logro de una verdadera 

democracia cultural. (Caride J., 2005: 76)  

L’animació Sociocultural no començà a prendre forma com a tal fins a la dècada dels 70, 

quan es començaren a establir les seves bases des del Consell Europeu, definint diferents 

àmbits d’acció, com l’animació en l’oci i el temps lliure, el desenvolupament comunitari, 

l’animació cultural o la formació i orientació laboral.  
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BIOGRAFIA DE L’ANTONI GELABERT (1911-1980) 

Abans d’iniciar una breu biografia de l’Antoni, cal especificar que la seva història 

contempla buits que no he acabat de descobrir. Cal encara revisar moltes cartes, 

documents, buscar contactes, etc., que em puguin acabar d’aclarir què va passar durant 

certs moments de la seva vida.  

L’Antoni Gelabert va néixer a Barcelona, el 19 de juny de 1911. Fill de Maria Casas i Canals 

i Antoni Gelabert i Alart, des de ben petit ja es va submergir en el món de l’art, gràcies al 

seu pare, que també fou artista i pedagog. Un altre referent important per ell fou el seu 

oncle, Concordi Gelabert Alart, professor de l’Escola Municipal de Música, director artístic 

de la companyia Gramophon i autor d’obres musicals com El desterrado i Mundo, 

demonio y carne.  L’Antoni Gelabert Alart fundà, juntament amb el seu amic Manuel 

Ainaud (que fou president de la Comissió de Cultura) una escola d’art anomenada Les 

Arts, on hi va portar el seu fill perquè hi estudiés. A part d’impartir classes en aquesta 

escola, Alart també treballava com a mestre en centres municipals, i en les colònies 

escolars d’estiu que organitzava l’Ajuntament. Cal destacar el seu mestratge a l’Ateneu 

Obrer on demostrà la seva rebel·lió contra l’academicisme i una filosofia didàctica en 

decadència. Fou, sens dubte, una figura essencial en la vida de l’Antoni Gelabert Casas. 

Després d’estudiar a l’acadèmia del seu pare, el jove Antoni també rebé ensenyances a 

l’Escola Superior de Bells Oficis. Amb 18 anys morí el seu pare, i s’assabentà, a través de 

Manuel Ainaud, que Alart hauria volgut que estudiés la carrera de dret, i així ho feu. El 

1935 acabà els estudis, especialitzat en dret civil i delinqüència juvenil, però mai va 

arribar a exercir.  

De seguida es dedicà a treballar en el camp de l’educació, en escoles municipals, com la 

innovadora Escola del Mar, impulsada per Ainaud, o el Grup Escolar del Carrer Casp (on va 

fer - i escriure- un interessant treball sobre anàlisi del dibuix infantil), Vilajoana, l’Escola 

Lluïsa Cura, i les colònies escolars d’estiu de l’Ajuntament, també obra d’Ainaud. Cap al 

1936-37 també va treballar a l’Asil Duran, un correccional de duresa extrema, on va lluitar 
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per intentar alliberar als nois de tanta repressió i càstigs; d’allà va anar a parar a la Casa 

Pompeu Gener, a Roses de Llobregat (l’actual Sant Feliu de Llobregat). En aquest centre, 

també per a “joves delinqüents”, del qual se’n va fer càrrec durant un temps 

indeterminat, també va trencar amb les regles que establien el tracte que havien de rebre 

els nois. Amb els estralls de la guerra, va ser enviat com a infermer i administratiu amb 

l’Exèrcit de l’Ebre, a la Savinosa, Tarragona. Les dates són confoses i encara no se sap ben 

bé quin periple va viure durant aquells temps tan difícils, però sembla que intentà fugir 

cap a França, on el varen descobrir i l’enviaren a treballar forçadament a una caserna de 

León. D’allà, provablement va escapar cap a França altre cop, per acabar essent tancat al 

camp de refugiats de Saint Cyprien.3 D’allà també en va escapar, però falten dades sobre 

com y quan va poder tornar a Barcelona.  

El 1941 es va casar amb la Rosa Targa Castañé, 

amb qui s’havien conegut de joves i qui va ser 

el seu suport més ferm durant tota la seva vida. 

D’aquesta unió varen néixer la Rosablanca, 

l’Eulàlia i l’Antoni. En l’àmbit laboral, va haver 

d’esperar un temps fins que no va tornar a ser 

readmès com a professor en les institucions 

públiques. D’aleshores ençà fins a la seva mort, 

va treballar a l’Escola Lluïsa Cura i a L’Escola 

Municipal de Sordmuts (que després 

s’anomenà Centre Fonoaudiològic), alternant-

ho amb els moltíssims projectes que van 

ocupar plenament la seva vida.  

Cal destacar la seva íntima relació amb les poblacions d’Altafulla i Torredembarra. A 

Altafulla, la família hi tenia una casa vora el mar, carinyosament anomenada Can 

                                                      
3
 Veure Annex.6: fitxa d’internament al camp de Sant Cyprien 

Figura 2. L’Antoni i la Rosa a Can Garlanda 



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

32 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

Garlanda, que era centre de cultura i ensenyament per als vilatans de la rodalia. Tant en 

aquest poble, com en el poble veí, hi creà dues escoles de gravat per als joves, el 

Xilofòrum i la Torre de l’Encenall, que tingueren un èxit rotund i varen arribar a ser 

conegudes gràcies a la cantera de gravadors novells que en va sortir. També en aquests 

dos pobles organitzà obres de teatre i moltes activitats relacionades amb l’art, la 

literatura, la cultura popular i el cinema, ja que gestionava els cinemes d’Altafulla, 

Torredembarra, la Pobla de Montornès i la Riera de Gaià. 

Un altre punt neuràlgic en la 

vida de l’Antoni va ser el 

Centre Excursionista de 

Catalunya i la vida a la natura: 

enamorat, tant del mar com 

de la muntanya, en Gelabert 

va passar a coordinar les 

excursions i els campaments 

d’alta muntanya, primer, i de 

la secció de càmping 

posteriorment. També allà va demostrar el seu talant pedagògic i la seva capacitat per 

combinar l’oci amb l’art.  

Fou un artista prolífic, autor de més de tres-cents ex-libris, i moltíssimes produccions de 

nadales, minutes, goigs, tríptics, gravats de gran format per a llibres, etc... també va ser 

autor de vàries obres literàries, ja que li agradava escriure i en tenia talent. Com ja es 

veurà més detalladament en l’apartat de Projecció Social, va formar part de l’organització 

de vàries exposicions a nivell local i internacional, en col·laboració amb l’Associació 

Catalana d’Exlibristes. Guanyà premis i reconeixements arreu, i feu que els seus alumnes 

també fossin reconeguts per les seves obres incipients, demostrant així la importància 

que donava al camí que anava traçant la joventut.  

Figura 3. L’Antoni i la seva néta fent un cim, amb el Centre Excursionista  
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Era un artista avançat al seu temps, amb 

una tècnica acurada, sempre en equilibri 

amb la passió. Va viure per l’art i per 

l’educació dels joves, en un constant 

intent d’acompanyar-los en el camí- a 

vegades molt complicat- cap a l’edat 

adulta. El 5 de gener de 1980 va morir a 

Barcelona a l’edat de 69 anys, deixant pel 

camí projectes, gravats i llibres inacabats, 

però deixant-ne moltíssims d’altres fets; i 

el més important, deixant una petjada 

històrica impossible d’esborrar.  

  

Figura 4. Gravat de l’Antoni, del seu llibre 

Cadolles de muntanya 
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RECORREGUT PEDAGÒGIC DE L’ANTONI GELABERT 

Filosofia educativa de l’Antoni Gelabert 

Si algú fa un cop d’ull als centres on va treballar l’Antoni Gelabert, un es pot fer la idea 

equivocada de que tota la seva vida va exercir de mestre de gravat i història de l’art. És 

cert que va treballar de professor, i segurament fins i tot és el que posava en els seus 

contractes laborals; però, què és el que fa que algú sigui quelcom més que un mestre i 

passi a ser un educador social? Hi ha una finalitat educativa enfocada al creixement 

complet de la persona, usant totes les eines personals i professionals que un tingui, i 

sobretot: posant la relació amb l’altre per davant de l’adquisició de coneixements tècnics i 

acadèmics. L’Antoni Gelabert va actuar com a mestre, en molts casos, però sempre estava 

fent d’educador social. En ser preguntat en una entrevista perquè la filosofia de l’Antoni 

podia ésser inclosa dins de l’Educació Social, el seu fill va respondre: perquè ell educava 

als joves per aprendre a viure. (Gelabert & Gelabert, 2013) 

Per a ensenyar a viure, l’Antoni tenia una filosofia educativa que posava en pràctica de 

manera molt natural i de forma contínua; i això li passava perquè li naixia de dins, no la 

forçava ni s’auto-convencia, la veia ben clara perquè l’havia mamat des de petit, i perquè 

amb les experiències de la vida i a través de l’estudi, l’havia anat fent seva. Per això, en 

totes les diferents relacions educatives, es deixava portar per aquesta filosofia tan 

personal, adaptant-la a les circumstàncies dels infants amb qui treballava (evidentment, 

no era el mateix treballar amb una noia de l’Escola Lluïsa Cura, que amb un alumne del 

Centre Fonoaudiològic, que amb un jove de la casa Pompeu Gener, etc.). No hi ha dubte 

però, que les bases de la relació sempre eren comuns: 

La proximitat amb els educands: l’Antoni era una persona especialment sociable i 

carinyosa, i també això ho extrapolava en l’ambient educatiu. Creia que, només establint 

una relació horitzontal pròxima i honesta es podia aconseguir generar un vincle basat en 

la confiança. Només així aconseguia que els joves s’obrissin a confiar en ell, treballar les 
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dificultats i desprendre-se’n. E. Martínez Reguera deia: La distancia óptima en Educación 

Social... suele ser el abrazo. (Martínez, 2007) I crec que l’Antoni també li hauria plagut 

així. Aquesta proximitat la podia demostrar, no només amb una abraçada, sinó enduent-

se als infants a dinar a casa seva, o portant als seus fills a les escoles on treballava perquè 

juguessin junts, o parlant-los amb sinceritat sobre què pensava, etc.  

Predicar amb l’exemple: aquesta relació horitzontal que establia, i que ajudava a 

treballar la confiança estava molt relacionat amb aquest segon punt. Si volia fomentar 

l’esport, calia córrer i jugar amb ells; si volia motivar a gravar, quina millor manera que 

essent ell el primer en agafar un burí? 

Infants protagonistes del seu procés: aquesta convicció el definia molt com a educador 

social. Si la finalitat de la educació era preparar tècnica, però sobretot espiritualment 

(emocions, confiança en un mateix, habilitats socials etc.) als homes i dones de demà, no 

tenia cap sentit relegar-los a un segon pla i deixar-los com a mers observadors del que 

passava al seu voltant. Devien passar a l’acció, pensar, planificar, prendre decisions, 

equivocar-se, ser el centre de les mirades i les crítiques... endinsant-se paulatinament en 

un món d’adults que els respectava pel que eren capaços de fer. 

Educador en la vida quotidiana: no concebia una educació tancada entre quatre parets, 

sinó que qualsevol moment, qualsevol petita ocasió podia ésser aprofitada per convertir-

la en una oportunitat educativa. Per això calia sortir de les aules, conèixer l’entorn, fer 

excursions, relacionar-se, crear xarxa social, etc.  

La transmissió de la pròpia passió: tothom que el coneixia estava d’acord que, no sabien 

com, però l’Antoni aconseguia acabar implicant a tothom en els seus moltíssims 

projectes. I això ho aconseguia perquè vivia amb passió el que feia: la vivència de l’art, de 

la natura, de la bona companyia, de la cultura... i ho transmetia a la gent.  

Reconeixement públic del treball de l’infant: donava molta importància a les creacions 

dels seus alumnes. No proposava fer dibuixos perquè si, d’aquells que es demanen de 
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forma improvisada, per fer passar l’estona i s’abandonen en algun racó o es tiren ràpid a 

la paperera; els treballs que feien es pensaven prèviament, es planificaven, tenien un 

motiu de ser, comportaven un esforç, i per tant, eren mereixedors de ser mostrats en 

públic. D’aquesta manera, no només els hi estava demostrant que reconeixia les seves 

creacions, sinó que alhora, aquest fet de convertir-les en quelcom públic, els millorava 

l’autoestima.  

Aprenentatge holístic- un altre dels segells de l’Antoni, i que havia recollit de l’Escola 

Moderna i les noves corrents educatives, era la voluntat de treballar amb els infants des 

de moltes perspectives diferents, relacionant i jugant amb molts elements alhora, 

intentant aportar-los-hi el màxim d’eines en una mateixa experiència. D’una sola excursió, 

els infants en podien treballar valors, a relacionar-se amb els companys, aprenien 

geografia, els noms de les plantes i els animals que observaven, en feien dibuixos o 

gravats, titelles (treballant així la part artística), coneixien nous jocs, parlaven amb la gent 

i aprenien formes i costums culturals a través de la transmissió oral.....  

Unes explicacions nostres en els llocs, moltes converses amb la gent, [...] fèiem 

conversa sobre tot el que era observat, fèiem gravats, barquetes, [...] pintàvem o 

fèiem malla. Érem tots els que treballàvem: feina col·lectiva del grup, en que els 

mestres érem uns infants més [...] Vàrem confeccionar un alçat (un mapa) de les 

serres properes, [...] resseguírem tota la ratlla trencada de la costa, [...] observàvem 

els arbres, recollíem insectes, [...] resseguint les masies [...] anotàvem els mitjans de 

vida de cadascuna [...] la bona gent ens explicava de què vivien i quines eren les seves 

trifulgues, [...] teníem ocasió de familiaritzar els nois amb la professió de pescadors... 

(Gelabert A., 1935: 29-32) 

Treball interdisciplinari i relació entre altres agents: Amb aquest afany donar 

importància a la relació entre els elements, també creia imprescindible per a una bona 

intervenció educativa que hi hagués una coordinació de tot l’equip socioeducatiu: 

d’aquesta manera, la línia pedagògica tenia una coherència, i a més a més, facilitava 

l’aprenentatge holístic dels infants. Comentava en vàries ocasions que un mestre sol 
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queda coix i necessita dels altres mestres, del psicòleg, el sociòleg etc. Però anava més 

enllà: calia també que la xarxa de relacions s’estengués fins a connectar també als propis 

infants, a la seves famílies i totes aquelles persones que poguessin aportar i enriquir el 

procés educatiu.  

Com a bon dinamitzador cultural cal afegir l’organització d’exposicions de xilografies, 

fent col·laborar els seus deixebles de Barcelona amb els d’Altafulla i Torredembarra, 

l’organització de trobades amb la col·laboració de l’Associació d’Exlibristes així com 

l’organització de festivals de la Nova Cançó.4  

L’eina bàsica que usava per a la relació i la construcció educativa era l’art, que el veia com 

una forma de comunicació universal, on qualsevol persona, en qualsevol circumstància hi 

podia accedir. L’art, no només li servia com a pont de comunicació i relació amb els 

infants, sinó també li permetia treballar tres aspectes més, entrellaçats: la millora de 

l’autoconcepte, els valors i la tècnica. En primer lloc, el fet de crear una obra artística 

completament personal, que sortia d’ells mateixos i que s’esforçaven i alhora gaudien 

fent-la, feia que contemplar els resultats de les seves pròpies obres els ajudés a sentir-se 

més capacitats, més segurs d’ells mateixos, més a gust amb les seves possibilitats i les 

seves limitacions; es convertia ben bé en una teràpia. En segon lloc, degut a que els 

processos de creació eren relativament llargs, perquè acostumava a haver-hi una 

planificació, una primera aproximació al dibuix, unes dificultats tècniques (sobretot en el 

cas del gravat en fusta), alhora que s’estava creant, s’estaven treballant valors com el 

rigor, la paciència, la perseverança, etc. Finalment hi havia un tercer element a treballar: 

la tècnica en sí. Per a dur a terme una creació artística, calia aprendre i practicar la tècnica 

del gravat, per exemple, que comportava un esforç físic i mental, que obligava a generar 

estímuls positius en els educands.  

 

                                                      
4
 Fragment d’un text de Maria Porter. Fulletó d’exposició del Centre d’Estudis d’Altafulla. 2010. Veure el document 

catalogat com APAG 75 
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Treballar el gravat 

La tècnica del gravat és complexa i exigeix a l’infant un esforç i una capacitat d’anticipar-

se, d’imaginar i projectar el que serà el gravat final. Primer els hi feia pensar el tema que 

voldrien gravar: no podia ser qualsevol cosa, havia de tenir un sentit, i encara més, en el 

cas dels ex-libris5, després calia dibuixar-lo exactament com volien que fos el resultat 

final; la seva filla Rosablanca recorda que l’Antoni li deia: “-Però primer el dibuix ben fet, 

tot marcat, amb blanc i negre, ben equilibrat, sinó no es comença eh??” Calia tenir pensat 

tot el dibuix, planificar, quines talles vols fer... encara que li diguessis que ja ho sabies et 

deia: “-no, no, no, tu posa-ho tot perquè t’ajudarà a veure-ho...”. (Gelabert & Gelabert, 

2013) Després marcaven la fusta i començaven a treballar-la, usant talc per anar veient 

l’equilibri de contrastos entre blancs i negres. Un cop acabat, s’entintava amb el corró i 

s’imprimia, manualment o amb tòrcul o impremta. Tot aquest procés, evidentment els 

permetia desenvolupar unes habilitats cognitives, cadascú al seu ritme i al seu abast.  

A més a més, la realització del gravat en el procés final de la talla implicava una 

responsabilitat afegida, perquè es podien fer mal amb les eines, i això li donava al 

encàrrec un punt de serietat i compromís, de concentració, de repte, que als infants els 

motivava. I deia sempre “-treu la mà de davant!”, perquè si agafàvem els gravats 

malament i se t’escapava el burí, te’l podies clavar... (Gelabert & Gelabert, 2013) 

Concloc aquest apartat amb unes paraules de l’Antoni que resumeixen sintèticament la 

màgia que es dóna en el procés artístic del gravat infantil i que foren rescatades pel 

periodista Sempronio i publicades en un article sota el títol Gelabert y los ex-libris: Cuando 

graban, los niños se divierten manifestándose y luchando, se afrontan con unas 

dificultades que deben vencer honestamente, respetando y sometiéndose a la técnica 

impuesta.6  

                                                      
5
 Els ex-libris són marques de propietat. Són gravats representatius del seu propietari, i van enganxats a la primera 

plana dels llibres, per comunicar a qui pertany el llibre. Se n’ha derivat el col·leccionisme, és a dir, l’exlibrisme.  
6
 Veure el  document que està catalogat com APAG 80 



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

39 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

Anàlisis del dibuix infantil 

Un dels molts interessos que tenia l’Antoni Gelabert va ser, sempre, el dibuix infantil des 

de la seva vessant processual i psicològica. En vàries ocasions va treballar amb el subtil 

llenguatge dels dibuixos, però va ser sobretot en la seva primera època com a docent, al 

Grup Escolar del Carrer Casp, i l’Escola Vilajoana, quan va fer interessants aportacions 

escrites al respecte, a partir de l’experiència amb els infants de les escoles. No és la meva 

intenció fer un anàlisi exhaustiu sobre les seves recerques en aquest àmbit, ja que no és 

l’objectiu principal d’aquesta investigació, però sí que aportaré algunes claus per 

entendre la concepció que tenia Gelabert sobre el dibuix, i com el podia usar per afavorir 

en els infants la comunicació 

des de diferents perspectives: 

la comunicació d’aquests amb 

el món que els rodejava, la 

relació amb les seves pròpies 

emocions, i la transmissió de 

tota aquesta informació als 

professionals que treballaven 

amb ells.  

 

Per a l’Antoni, el dibuix era un llenguatge gràfic, i de la mateixa manera que hi havia altres 

llenguatges que calia aprendre per interpretar-los i comunicar-los (la paraula, l’escriptura, 

la llengua dels signes etc.) el dibuix infantil també necessitava d’unes claus d’observació i 

aprenentatge per arribar a comprendre’l. Per aconseguir fer la interpretació d’aquest 

llenguatge, Gelabert sentenciava:  

El veritable sentit de l’estudi del dibuix el trobem en acarar-nos amb l’antecedent 

intel·lectual d’aquelles línies [...], quan descobrim a través d’aquestes, la fisonomia 

Figura 5. Anàlisi de dibuix infantil  
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especial d’una imatge, les característiques d’un mecanisme d’associació, la capacitat 

retentiva i una multiplicitat d’aspectes que no tenen res a veure amb el dibuix. 7 

(Gelabert A., 1936: 5) 

Tot aquest procés d’elaboració que l’infant feia, obligava al nen a fer un esforç 

intel·lectual per concebre el món que l’envoltava, per entendre’l, interpretar-lo, passar-lo 

per una construcció social basada en la voluntat de comunicació. D’aquesta manera, 

Gelabert considerava de màxima importància proporcionar-li vies d’observació de la 

realitat directa, mai d’una copia plana d’aquesta, ja que, oferint-li una representació de la 

realitat se li estava donant a l’infant una sèrie de problemes ja resolts. En la següent 

reflexió, que en certa manera recorda al Ceci ne pas une pipe, de Magritte, l’Antoni 

expressava: La finalitat pedagògica essencial del dibuix és la de proporcionar a l’infant un 

coneixement del món exterior i habituar-lo a descobrir les característiques essencials dels 

objectes [...] la realitat d’un peix no és el mateix que la realitat “imatge plana d’un peix”. 

(Gelabert A., 1936: 6)  

En el procés d’anàlisi del dibuix, hi havia 4 metodologies usades pels estudiosos: La 

interpretació del gràfic; les enquestes; la interpretació profunda mitjançant explicacions 

del propi infant, amb una interpretació de l’actitud a l’hora de dibuixar, una proposició de 

determinats temes per part del professional en descobrir certs aspectes del dibuix etc..; i 

una quarta metodologia basada en sistemes mixtes. L’Antoni era defensor de la tercera, i 

la més complexa, ja que les altres les considerava incompletes i poc fiables. Reconeix 

però, que inevitablement, també les havia usades degut a que les circumstàncies no 

sempre permetien fer l’anàlisi més profunda.  

D’aquestes anàlisis, que tenien una duració llarga en el temps per poder veure una 

evolució en l’estudi del dibuix de l’infant, L’Antoni Gelabert plantejava unes conclusions, 

una de les quals ofereixo a continuació: 

                                                      
7
 Veure el document que estàcatalogat com APAG 28 



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

41 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

¿L’infant és impel·lit per un instint a traçar unes línies o aquesta activitat resulta d’un 

procés d’imitació? Descobreix casualment la relació entre l’acció i el resultat (la línia), 

o porta a cap l’acció perquè sap que aconseguirà la línia? [...] Podem afirmar que, 

mentre no té lloc el descobriment de les “possibilitats representatives” de la línia, el 

dibuix no existeix; [...] el dibuix apareix quan el noi sap que pot representar alguna 

cosa; és a dir, quan estableix una relació entre la ratlla i la imatge mental. (Gelabert 

A., 1936: 9) 

Un cop copsaven la relació entre allò que volien dir i allò que feien, l’acció del dibuix es 

convertia en paraula, que en el cas de l’infant era clara i directa i estava exempta de 

judicis. És clar que això no volia dir que un adult fos capaç de veure-ho...  

Es lo que dice Gelabert: este mundo del “arte infantil”, del arte, es el de los 

sentimientos, con sólo un mínimo de reglas y con mucho de sinceridad y de 

honestidad se su juego. Los niños hacen lo suyo, siempre igual y siempre maravilloso. 

Los mayores infantilizan para revelarse contra los moldes de la corrección, del 

academicismo; se rebelan y academizan la rebeldía; por ello, todos los gráficos 

infantiles son muy realistas, muy sinceros y muy “no realistas” para los demás. 8  

El treball de la interpretació del dibuix que va fer 

l’Antoni Gelabert, anava molt lligat a una segona 

feina d’observació: captar allò que podia aportar 

en l’infant el procés en sí de fer un dibuix. Aquí ja 

no destacava tant l’aspecte psicològic que se’n 

desprenia, sinó les capacitats tècniques, 

intel·lectuals i de captació de la realitat que podia 

oferir la creació d’un dibuix. Deia molt sovint, en 

                                                      
8
 Fragment de l’article Article: Singular forma de expresión; de Busquets Molas. Correo Catalán. 1968. Veure el 

document que està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº 9 de l’Annex 4 

Figura 6. Dibuixos infantils esmaltats  
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les seves xerrades i conferències, en les presentacions dels treballs dels infants, que en els 

dibuixos no interessava el punt d’arribada, no interessava el resultat estètic, sinó que 

l’únic que donava sentit al dibuix era el procés: 

Moltes realitzacions sembla que no tenen intrínsecament massa valor; és a dir, són 

plàsticament poc reeixides, però potser el camí que ha recorregut l’infant per arribar 

a allò, és molt valuós pedagògicament. [...] Doneu al noi un objecte perquè el dibuixi: 

dibuixar es observació, anàlisi, assimilació. Fem-li després estilitzar aquell objecte que 

coneix amb una certa precisió; haurà de copsar i de separar les notes essencials de les 

accidentals, i modificar aquestes (imaginació). Suposem que aquell objecte és 

l’element que ha de servir per a decorar amb esmalt una planxa de metall: haurà de 

manipular novament el dibuix per adaptar-lo a unes exigències tècniques d’un 

procediment; després vindrà l’execució material [...]Doncs bé, tenim un dibuix inicial, 

una estilització, una peça esmaltada; comparem-ho amb la sèrie d’esforços manuals i 

mentals que han calgut al noi: observació i atenció, anàlisi, imaginació, coordinació...9 

(Gelabert A., 1934: 1-2)  

Veiem doncs, com l’Antoni fou, a part d’un home d’acció, un home que coneixia bé la 

importància de l’observació i la interpretació. Un gràfic representava afrontar-se a unes 

dificultats materials, era una lluita amb el mitjà d’expressió. I calia posar la mà al servei 

del psiquisme.10 De la mateixa manera que burins i gúbies es movien àgils i precisos per 

les seves mans, els dibuixos passaven lents davant la seva mirada, a l’espera de convertir-

se en paraules infantils que mai s’havien dit. 

  

                                                      
9
 Veure el document que està catalogat com APAG 81 

10
 Veure el document que està catalogat com APAG 26 
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Espais d’acció artística i educativa 

Durant tota la seva vida, l’inquiet Antoni Gelabert va treballar i col·laborar en diferents 

centres i moltíssims projectes. Estic segura que alguns encara els desconec; d’altres, n’hi 

ha constància, però no material per presentar i analitzar. N’hi ha, però, que sí han deixat 

una bona petjada, i són els que exposo a continuació:  

Asil Duran i Casa Pompeu Gener 

L’Asil Duran va ser el centre d’internament per a joves que gestionà la congregació 

religiosa de Sant Pere Ad Víncula fins el 1936. Fou en aquest any que la Generalitat 

prengué les regnes de l’Asil, i hi posà a treballar a un equip de persones, entre les quals 

s’hi trobava l’Antoni. Tant a l’Asil, com a la Casa Pompeu Gener (que serà explicada 

posteriorment), hi dugué a terme un intent de renovació pedagògica, degut a les greus 

carències de sensibilitat humana i educativa amb les quals es va trobar. A l’Asil, que era 

una institució tancada i totalitària, s’hi rebia nois que provenien, o bé de la Beneficència 

Municipal, o eren derivats del Tribunal Tutelar de menors, o els seus pares els hi portaven 

per corregir males conductes. (Sánchez-Valverde C, 2006: 35-37) Els nois vivien en 

condicions duríssimes d’internament i maltractaments continus, i provaven d’escapar-ne 

constantment. Un testimoni fidedigne d’aquest abús, que ho va viure en primera persona 

i en va escriure una llibre amb el títol de Tanguy va ser Miguel del Castillo. És ben 

simptomàtic que, tot i la duríssima vida que va tenir, recordava l’Asil Duran com un dels 

punts més foscos de la seva història personal. L’Antoni Gelabert hi va estar treballant poc 

temps, i durant la seva estança va lluitar per reduir la violència que patien els nois. Va 

aconseguir que no estiguessin tancats a la força, sota pany i clau, acceptant les 

conseqüències de les fugides, els tractava amb respecte, improvisava classes que pogués 

suscitar el seu interès... La seva filla Rosablanca, en una entrevista, explicava:  

Estava tot tancat, barrat...i ell va dir que no podia ser i va fer obrir, i s’escapaven, 

però ho treballava amb els nanos. No estava d’acord amb l’ensenyament-presó, i que 
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Figura 7. Casa Pompeu Gener  

a més els nanos, tot i estar en una presó se’ls hi escapaven igualment.... Ell es va 

trobar que era una cosa punitiva totalment amb els nois. (Gelabert & Gelabert, 2013)  

De l’Asil Duran va passar a treballar a la Casa Pompeu Gener, que era un antic edifici 

ubicat a Sant Feliu de Llobregat (antigament s’anomenava Roses de Llobregat) amb 

terrenys de cultiu i granja, que havia pertangut a la mateixa congregació religiosa que 

l’Asil Duran, i que també rebia menors que havien delinquit, o que malvivien abandonats 

pels carrers; eren els anomenats “trinxeraires”. Les fotografies d’aquest apartat, sobre el 

dia a dia dels nois a Pompeu Gener són fetes per l’Antoni, i també compten amb 

anotacions seves escrites al dors de la imatge. Dels primers mesos de la seva experiència 

a la casa n’escrigué un diari personal amb reflexions sobre les dificultats educatives, les 

complicacions estructurals i els avenços amb els nois. Aquí, no puc evitar fer referència a 

Anton Sémionovich Makárenko, perquè llegint aquell diari, em venien constantment 
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imatges de situacions semblants narrades en el seu Poema Pedagógico (Makárenko, 

2008), situacions que d’altra banda, varen viure de forma contemporània, amb només uns 

15 anys de diferència. L’arribada a Roses de Llobregat i les primeres dificultats per 

habilitar els espais, les característiques socials dels menors, fer complir unes normes 

bàsiques, i establir un ordre de treball i convivència que no es basés en una disciplina de 

terror són situacions semblants a les complicacions que Makárenko va anar vivint a la 

Colònia Gorki. També la forma de solucionar-les, l’esperit pedagògic i la metodologia de 

treball foren semblants: donar llibertat per aprendre a autogovernar-se (un concepte 

molt lligat a la línia pedagògica de l’Escola del Mar, on ho posà a la pràctica), buscar el 

Figura 8. Casa Pompeu Gener 
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suport i l’aprenentatge en la fortalesa del grup d’iguals, crear rutines diàries, i 

responsabilitats individuals que mantenien el funcionament de la casa i la convivència, 

trobar l’equilibri educatiu entre l’autoritat i l’afecte, fomentar la cultura... Els inicis 

d’ambdues històries també tenen similituds. l’Antoni, quan va arribar, juntament amb 

altres professors de l’Ajuntament, es va trobar amb això:  

11 de gener de 1937 

Avui hem pres possessió de la casa. Començarem d’una manera improvisada, sense 

material de treball, sense taller escolar, sense poder utilitzar l’horta, sense material 

de classe etc... però sembla que tots ens hem fet càrrec de les dificultats i sabrem 

superar-les. En general, bona impressió els mestres, ben disposats a treballar, sense 

una especialització i manca de pràctica alguns, però amb possibilitat per adquirir-ho 

de mica en mica. Necessitat d’insistir en la característica de l’escola social. Necessitat 

d’assenyalar un règim de treball ajustat a les possibilitats de cada home, però intens i 

perfecte.11 

Impressionat per la duresa de l’Asil, ja que estava molt lluny de ser la seva filosofia 

educativa, des del primer dia a Pompeu Gener va intentar establir una relació amb els 

nois basada en la confiança, la llibertat (res de barrots, ni portes tancades en clau, ni 

càstigs violents, ni falta de menjar), la responsabilitat i el treball col·lectiu. Els joves que 

demostraven autogovernar-se i col·laborar amb el bon funcionament de la casa podien 

sortir sols, anar al cinema, alguns anaven de visita a veure les famílies que els havien 

acollit... és clar que, els que no rebien el permís per fer-ho, podien escapar fàcilment 

saltant un muret que rodejava la finca. 

11 a 17 de gener del 1937 

Tanteigs. No tenim encara material, només hem començat a treballar a l’hort. 

Activitats pedagògiques gairebé nul·les. Organització. Topem ja amb les primeres 

                                                      
11

 Veure el document que està catalogat com APAG 21. Tots els fragments del diari de la Casa Pompeu Gener que aniran 
sortint a continuació provenen del mateix document. 
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dificultats de les característiques dels nois; s’ha iniciat aquesta setmana una ratxa de 

fugues que en segons quins moments ha arribat a un caire alarmant. Potser per un 

error nostre vàrem donar una excessiva llibertat. 

Explicava, més tard, que el desordre en la convivència i les fugues, eren fruit d’un canvi 

tan radical de règims: acostumats a la duresa, el cop, la repressió; ara no sabien gestionar 

la llibertat i la 

responsabilitat, produint-se 

el caos. Tot i que les fugides 

continuaven, i mantenir els 

nois a ratlla per poder 

portar una vida en 

convivència a vegades 

implicava actuar amb 

duresa, l’Antoni Gelabert 

mai va trencar amb la 

dinàmica de sortir al cinema 

i a passejar, ni els retirava la 

possibilitat de treballar a la 

granja i en el conreu, que 

eren espais que als nois els hi agradava molt. Es feien classes i tallers, però aconseguir un 

compromís per part dels joves, canviar els hàbits de fuga, i establir una certa normalitat 

en la convivència de la casa s’havia convertit bàsicament en els seus primers objectius 

educatius a assolir. 

D’altra banda, l’Antoni s’anava reunint amb els treballadors i professorat per tal d’anar 

creant una metodologia de treball unificada, una forma comuna d’entendre les accions 

socieducatives amb els nois. Avesat a treballar des d’una perspectiva multidisciplinar, en 

constant comunicació i coordinació entre els membres de l’equip, i amb una filosofia 

comú, pretenia crear a Pompeu Gener un esperit de treball semblant. Però, ja sigui 

Figura 9. Casa Pompeu Gener  
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perquè el personal no estava preparat, o perquè ni els nois ni les circumstàncies no eren 

gens fàcils, li costava molt trobar aquest equilibri entre l’educació i la imposició de 

l’autoritat... 

Reunió amb els mestres. Necessitat d’evitar les fugides i de tallar l’epidèmia. Els he 

exposat les perilloses causes d’aquest fet. La més greu la influència de l’Asil. [...] Els he 

parlat del tracte que hem de donar als nois quan convingui, benèvol sempre que sigui 

possible, de la necessitat de limitar i evitar els tractaments de violència, fer arribar a 

la conclusió de que és simplement una qüestió de tàctica que requereix un estudi 

complert i profund de cada infant. [...] La dificultat més gran que trobo respecte dels 

mestres és que no saben ajustar-se al punt dolç entre la rigidesa i l’autoritat i 

l’afectuositat. 

Veient les difícils històries de vida que carregaven a les espatlles, entenent la duresa de 

les seves accions com una conseqüència inevitable del terrible context en el qual havien 

Figura 10. Casa Pompeu Gener  
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crescut, l’Antoni Gelabert buscava maneres creatives i personalitzades d’arribar a ells: en 

molts casos, el que més li funcionava era trencar amb el cercle viciós de violència i rebuig 

que vivien la majoria. Comentava que, un noi habituat a rebre cops (físics i psicològics) no 

li sobtava rebre’ls, però si se li donava el que no esperava: amor, es produïa un xoc 

afectiu que el feia reaccionar. Calia lluitar contra la fatalitat: tantes vegades se’ls hi havia 

dit que eren nois dolents que ja no lluitaven per canviar-ho. D’altra banda, treballava un 

aspecte que tant compartia del moviment escolta, (i que també definia a Makárenko, tot i 

que aquest l’extreia del comunisme) que era la importància del subjecte col·lectiu per 

sobre de la persona individual. Intentava imprimir en els joves, la necessitat del grup, i la 

idea de que la falta de responsabilitat individual, afectava negativament al grup. Deia: 

l’esperit de la banda delictiva s’ha d’encaminar socialment. Calia aprofitar la cultura de 

bandes que havien après al carrer per treballar la figura d’un líder (responsabilitzant-lo 

com a tal, creant la figura d’un cap noble), i per generar un sentiment de pertinença al 

grup, fomentar l’honor i la cura dels seus membres, creant llaços afectius i d’amistat, més 

enllà d’establir relacions per interessos de “l’individualisme agressiu”. Una altra tècnica 

que usava, també molt makarenkiana per treballar l’autogovern era: fes vigilant al que ha 

de ser vigilat; la temptació que els nois tenien, la convertia en la seva pròpia 

responsabilitat. 

18 de gener de 1937 

Avui ha estat un bon dia per al Cecilio. Li hem entregat les claus de la classe i dels 

dormitoris i li hem donat una llibertat que no havia tingut mai. Al matí ha insistit en 

que volia fumar; li he deixat el meu paquet de tabac perquè me’l guardés. No ha fugit 

i ha retornat el paquet íntegre. Ha anat tot el dia al costat nostre, afectuós i amable 

amb tots. El fet ha estat positiu per als mestres, que han vist una possibilitat d’obtenir 

uns fruits a l’hora de la tàctica segons tractin els nois.  

També molt a to amb la seva forma de ser i els seus interessos artístics, l’Antoni Gelabert usava el 

joc dramàtic, o l’escena (el que avui en diríem un role playing) per treballar la resolució de 
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Figura 11. Casa Pompeu Gener. Diari personal de l’Antoni. 

conflictes, la creació d’un sentiment comunitari i fer sortir la personalitat dels nois. És un 

psicograma per a l’educador, deia, eficaç per resoldre problemes de forma visual.  

21 de febrer de 1937 

Un dissabte s’escapen dotze nois. Diumenge no surt sol ningú. A la tarda, un grup va 

sol al cinema. S’escapen dos nois. Dubto si castigar a tothom a anar al llit [...] I 

després d’explicar que cal que no s’escapi ningú. [...] Fem una escena i dic què hem de 

fer nosaltres. [....] i ells mateixos troben que s’han de quedar, que els hem de vigilar 

més, de tractar més durament. 

El problema de les fugues sembla que fou un greu problema durant un bon temps, però 

que provenia d’una llibertat que alhora els estava fent entendre que tot i així, no es 

perdia la confiança en ells. 

21 de febrer de 1937 

I les fugues s’han convertit 

en la nostra tragèdia, ha 

estat una malura [...] i 

tothom se n’hi ha infectat. 

Escapar-se i anar a 

Barcelona era un esport. 

Sense cap raó, amb raons 

fútils [...]. El fet era 

escapar-se. Però cada dia 

hem avançat i hem centrat 

uns aspectes i aquells 

minyons esfereïts dels 

primers dies, insultants, 

cínics, cridaires, i 

desprovistos de tot interès 
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van reaccionant, i és un dia que et dones compte que ja no fan aquell escàndol al 

menjador, [...] un altre dia que comencen a anar plegats a la classe, a no caminar 

trinxant tot el que troben al seu pas, o ja no escupen a terra. Volen fer classe, i la fan, 

i comencen a fer-la bé.  

Sens dubte, a Pompeu Gener, va exercir com a educador social en plena potència, 

acceptant i encarant totes les conseqüències del seu convenciment pedagògic 

(convenciment que, en el cansament produït per l’ardu repte pedagògic, també s’havia 

vist debilitat en vàries ocasions), convençut que aquells nois malgirbats i bruts tenien tant 

o més dret que la resta a rebre confiança, comprensió, responsabilitat, oportunitats, 

amor... i que aquests elements, amb tenacitat i paciència, acabarien essent els motors del 

canvi.  

 

Acompanyament en l’Educació Especial: Vilajoana, Escola Municipal de Sordmuts 

i Centre Municipal Fonoaudiològic. 

Durant tota la seva vida laboral l’Antoni Gelabert va estar treballant l’art en centres 

d’Educació Especial. En certa manera, la institució fou sempre la mateixa, però per motius 

històrics, el centre es va anar dividint i va anar canviant de lloc, acollint infants amb 

diferents necessitats educatives. El 1917, el president de la Comissió de Cultura i gran 

amic del pare d’Antoni Gelabert, Manuel Ainaud, impulsà la creació de l’Escola de Cecs, 

Sordmuts i Deficients, que fou la llavor del que tres anys més tard seria l’Escola Vilajoana. 

Amb la dictadura de Primo de Rivera, aquest va separar als infants sordmuts i els emplaçà 

a la que seria l’Escola Municipal de Sordmuts, ubicada a la Bonanova. Poc a poc, les 

escoles es van anar especialitzant, i el 1954, es va crear l’Escola de Cecs, deixant a 

Vilajoana només amb “deficients intel·lectuals”. Als anys 70, l’Escola Municipal de 

Sordmuts es traslladà a Montjuïc, i passà a ser el Centre municipal Fonoaudiològic José 

Mª de Porcioles. L’Antoni va treballar en totes aquestes institucions, menys a l’Escola de 

Cecs.  
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Figura 12. Vilajoana  

Com ja s’ha dit en l’apartat de Filosofia educativa, L’Antoni Gelabert tenia una forma 

d’entendre i de viure l’Educació Social gairebé igual en tots els àmbits que va treballar. En 

el cas dels centres d’Educació Especial, doncs, no va ser pas diferent a la resta: va seguir 

potenciant la força educativa de la natura, l’estret vincle entre l’educador i l’educand, la 

importància del reconeixement social i individual de l’infant a través de la seva obra... En 

aquest cas però, el que marcava la diferència era que l’art es convertia, més que mai, en 

el vehicle de comunicació: entenent l’art com un sistema de comunicació universal 

aquells infants, que per les seves dificultats físiques o cognitives no podien expressar-se 

amb paraules, trobaven en el dibuix o el gravat la forma de dialogar amb l’exterior. 

L’Antoni deia: la imagen 

plasma algo íntimo obtenido 

buceando en nuestro interior. 

Es proyectar nuestro yo en 

ella.12 D’aquesta manera, 

proporcionant-los un entorn 

tranquil i amable, i establint 

una relació de confiança amb 

ells, aquells infants podien 

parlar a través de l’art, 

adquirien tècnica i destresa –

cadascú fins on podia- amb les 

fustes i els burís, i prenien 

consciència de que allò que 

estaven fent era complex i 

requeria un esforç, però que era un repte que podien superar. A través de l’art, no només 

estaven treballant-se a ells mateixos, sinó que reflectien a l’exterior aquelles capacitats 

que socialment se’ls havia negat a través del prejudici de “la deficiència”. L’Antoni volia 

demostrar que, potser si que tenien deficiències en algun aspecte concret, però no en 

                                                      
12

 Veure el document que està catalogat com APAG 26. 
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tenien pas en molts altres, i que, en tot cas, aquestes deficiències associades a la 

incomunicació (com seria les d’un sordmut) eren salvables a través d’un mitjà d’expressió 

com l’art. No és que no poguessin expressar-se, és que calia trobar el mitjà per a que ho 

poguessin fer amb naturalitat. D’aquesta manera, guanyaven seguretat en sí mateixos 

(perquè es veien capaços de fer), es veien reconeguts i se sentien importants en veure els 

seus dibuixos exposats públicament, formant part d’exposicions, il·lustrant llibres... això 

els alimentava inevitablement l’autoestima i els empenyia a seguir trencant barreres. Un 

exemple d’aquest reconeixement va ser l’experiència d’uns alumnes del Centre 

Fonoaudiològic, que foren motivats a fer uns ex-libris per al rei i la reina d’Espanya. Això 

es devia a que, posteriorment, en una exposició internacional d’ex-libris al Cercle Artístic 

de Barcelona, les seves obres foren penjades al costat de les de renombrats gravadors 

d’arreu del món: de Rússia, Hungria, Itàlia, França... i aquests gravats dels infants foren 

finalment regalats al rei i a la reina com a record.13  

El 1974, el periodista Josep Maria Cadena, del Diari de Barcelona, va escriure un article 

per a la presentació d’un llibre que varen fer els alumnes del Centre Municipal 

Fonoaudiològic. 

Su misión es despertar mediante la práctica del arte, motivos de interés y confianza 

en sí mismos a los niños sordomudos. No pretende crear ni descubrir futuros artistas, 

sino conseguir que los niños y niñas a su cargo lleguen a ser hombres y mujeres que 

se valgan por sí mismos al utilizar todas las enseñanzas recibidas en el Centro. El 

trabajo es fatigoso, pero de gran hermosura. 14 

Aquest llibre fou un projecte preciós: els alumnes varen fer una publicació anomenada Els 

arbres de la nostra escola15 (AAVV, 1974), i que, com indicava el títol, girava entorn als 

arbres del bonic pati del Centre. Sota aquest denominador comú, el llibre constava de 

                                                      
13

 Veure imatge nº14 de l’Annex 4.  
14

 Pedagogía artística de Antoni Gelabert. Secció “Gentes de Pluma y lápiz”. Diari de Barcelona. 1.09.1974. 

Veure el document que està catalogat com APAG 80. Veure la imatge nº5 de l’annex 4.  

15
 Veure el document que està  catalogat com APAG 62 
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breus biografies de poetes, que havien escrit un poema sobre algun arbre – poema que 

també estava imprès-, acompanyat d’un gravat d’aquell arbre fet pels infants o pel propi 

Gelabert. Com quasi sempre en la forma de treballar de l’Antoni, es mesclaven gèneres 

artístics ( el dibuix, el gravat i la poesia) per oferir a l’infant una mirada més holística de la 

realitat. També relacionat amb aquesta intenció, els infants vivien tot el projecte des del 

començament fins al final: observar el seu entorn (el pati i els seus arbres), aprendre 

sobre diferents classes d’arbres i les seves característiques, dibuixar-los, gravar-los, 

pintar-los, conèixer la figura de diferents poetes, llegir poesia, dissenyar i enquadernar el 

llibre i passar-lo per la impremta (el Centre Fonoaudiològic comptava amb un laboratori 

d’impressió, que va ser molt productiu). De tot aquest procés, finalment, hi havia una 

última intenció que era impulsar l’amor pels llibres i la lectura. Com a colofó, un dels 

pròlegs del llibre, estava escrit pel Poeta Climent Forner, bon amic de l’Antoni i de 

l’escola. Davant l’èxit de l’experiència, al 1979 es tornà a repetir, editant el llibre Els ocells 

de la nostra escola.16 (AAVV, 1979) 

 

  

                                                      
16

 Veure el document que està catalogat com APAG 36.  

Figura 13. Interior del llibre Els arbres de la nostra escola. Capítol sobre Marià Manent. 
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Escola Lluïsa Cura 

L’Escola Lluïsa Cura era un centre de formació professional per a noies, que estava ubicat 

a l’antic barri xino de Barcelona. S’impartien 

classes de sombrereria, costura, confecció, 

encaixos, brodat, planxa etc., però també 

rebien classes de dibuix i història de l’art, i 

l’Antoni Gelabert n’era el professor. Els hi feia 

classe pel matí, però un parell de dies a la 

setmana a la tarda, quan ell sortia de les classes 

de l’Escola Municipal de Sordmuts, tornava a 

Lluïsa Cura per fer uns tallers d’esmalt a les 

noies que hi estaven interessades. Hi havia un 

nombre important de noies que acudia a 

l’escola per pura necessitat de fer alguns anys 

d’activitat escolar, d’altres que hi anaven per 

no perdre el temps mentre esperaven trobar 

alguna feina (que no es podia tenir abans dels 

catorze anys), les més necessitades ho feien per beneficiar-se del servei de menjadors i 

fins i tot n’hi havia que escollien el centre per proximitat familiar... les circumstàncies de 

moltes d’aquestes noies eren molt complicades i un cop més, sota l’excusa de l’art, 

l’Antoni creava un fort vincle amb elles, i treballaven junts les dificultats amb les quals 

elles es trobaven: problemes familiars, pressions socials, dubtes i inseguretats... moltes 

d’elles l’anomenaven “pare Toni”. Com que l’educació traspassava les aules i les 

disciplines a treballar, qualsevol excusa era bona per ampliar nous camps de coneixement 

i experimentar noves vivències: 

A Lluïsa Cura, per exemple, se les emportava d’excursió; una vegada se les va 

emportar totes a Altafulla dos dies o així, es van quedar a dormir a casa i tot. La meva 

mare i jo hi vàrem anar també. S’ho van passar bomba. Li van recordar tota la vida. 

Figura 14. L’Antoni i les alumnes  
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Figura 15. Noies de Lluïsa Cura dinant a Can Garlanda, Altafulla  

Des d’Altafulla varen fer una excursió pels voltants: al Mèdol, als Munts, a Tamarit, 

per la platja, a veure l’arc de Barà... eren unes 12 noies. Clar, entre a dalt i a baix, 

dormien per terra amb sacs de dormir, i menjàvem a casa. Si, va ser molt divertit. 

(Gelabert E., 2014)17 

També en aquest 

cas, l’Antoni 

aprofitava qualsevol 

petita ocasió per 

mostrar els treballs 

de gravat i fer-los 

públics. Val a dir 

que algunes, es van 

fer autèntiques 

expertes de les 

gúbies i els burins, i 

en vàries ocasions varen guanyar premis en certàmens artístics. Va ser destacable la 

iniciativa de regalar als artistes assistents del XI Congrés Internacional de l’Ex-libris, 

celebrat a Hamburg, el 1966, una petita carpeta amb un 

recull d’ex-libris fets per les alumnes.  

No n’hi havia prou amb que se les preparés –encara que 

fos professionalment- per fer labors concretes. L’art els 

hi podia proporcionar uns coneixements àmpliament 

aplicables tant al seu cultiu personal com al seu futur 

exercici professional, obrint-los així el ventall de 

possibilitats laborals:  

                                                      
17

 D’aquestes excursions en varen fer un llibret, on dibuixaren un mapa del recorregut, una breu explicació dels espais 
que visitaven etc. Veure el document  que està catalogat com APAG 15 

Figura 16. Ex-libris d’una alumna  
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Figura 17. Noies de Lluïsa cura mirant els seus gravats  

La idea de obtener obreras calificadas es irrealizable si no se atiende 

intensamente a su formación técnico-artística; una bordadora o una modista 

que sólo sepa cortar y manejar la aguja , queda reducida al simple papel de 

máquina, si carece de dicha formación que la ponga en condiciones de crear o 

manipular las ideas que luego deberá realizar.18  

Si quelcom va voler treballar 

l’Antoni a Lluïsa Cura fou 

que, no per ser noies, i 

encara menys de famílies 

humils i obreres, deixaven de 

tenir dret a ser escoltades, a 

la comprensió, al suport 

emocional, al reconeixement 

personal i social, a dur a 

terme les seves pròpies 

iniciatives. La relació amb 

moltes d’elles fou llarga i estreta i estic segura, que moltes d’elles encara avui deuen 

recordar amb un somriure al “pare Toni”.  

 

Acampades: Les colònies escolars  

Abans de la guerra civil, l’Antoni Gelabert va formar part del grup docent que feia 

colònies d’estiu per a nois, organitzades per l’Ajuntament, i dirigides, durant un temps, 

per Artur Martorell. Aquestes colònies, impulsades per Ainaud, acollien a joves en 

campaments de temporada (destacant-ne dos, especialment, el de Turissa i Vilamar). 

Aquestes estances, per diferents paratges de Catalunya duraven un mes 

                                                      
18

 Veure el document que està catalogat com APAG 9 
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Figura 18. Nois de les colònies preparant el seu dinar  

aproximadament, i era allà on l’Antoni Gelabert va començar a posar en pràctica amb els 

joves, els seus coneixements sobre escoltisme; sobretot essent molt influenciat per la 

figura de Baden Powell i el moviment scout americà. De les diferents colònies on va anar-

Turissa, entre elles-, va escriure per a l’Ajuntament un llibre analític sobre aquelles 

experiències, que fou publicat el 1935.19 Dintre del que el temps de colònies li permetia, 

va intentar transmetre el valor educatiu a través d’un canvi d’ambient, un canvi de vida, 

el contacte directe amb la naturalesa, el fet de conèixer gent nova i construir noves 

relacions, veure maneres de viure i conviure molt diferents a les quals aquells nois 

estaven acostumats... Tenia clar que l’escoltisme era per a l’infant i no viceversa, per tant, 

l’escoltisme havia d’evolucionar constantment i adaptar-se als canvis de vida de la 

personalitat de l’infant. D’altra banda, diferenciava “l’escoltisme burgès”, (que després 

duria a terme en el Centre Excursionista de Catalunya) de “l’escoltisme reeducatiu”, en el 

cas de joves que havien delinquit, o nois de famílies molt humils que tenien dificultats per 

encaixar en la societat. En aquest cas, creia necessari formar als caps com a tècnics, no ser 

simples militants, perquè feia falta tenir una mirada més acurada i sensibilitzada davant 

les necessitats dels nois. 

A més a més, concebia 

l’escoltisme com una 

possibilitat reparadora 

dels danys que havien 

patit aquells joves, i com 

una oportunitat de 

prevenció abans d’arribar 

al delicte. L’Antoni 

Gelabert entenia el fet 

delictiu com una 

necessitat emocional que sentia la persona per suplir la carència d’afectivitat, i creia 

                                                      
19

Gelabert, A. (1935). Acampades. assaig amb nois de les colònies escolars. aspectes social i educatiu. Barcelona . Veure 
el document que està catalogat com APAG 45 
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Figura 19. Gravat d’un noi 

trobar en l’escoltisme un ambient familiar, amb el suport de figures paternals-fraternals, 

que ajudaven a l’infant a sentir una seguretat que no trobaven en la família.  

A les colònies, el seu camp d’acció socioeducativa es basava en treballar: 

L’aspecte social: és a dir que el noi comprengui que la seva 

feina és útil a tots; que si falla ell, fallarà tot; que treballi 

perquè ha comprès la idea de comunitat i de cooperació, 

però no per imposició. (Gelabert A., 1935: 10) Transmeté 

la idea de que la responsabilitat que tenia cadascú, i que 

s’havien distribuït entre ells en una reunió inicial, era una 

FEINA, no un càrrec imposat, treballant així la 

voluntarietat i la pròpia participació en el medi social. A 

més a més, després de cada colònia, els nois feien una 

anàlisi sobre el funcionament de l’acampada i la feina feta 

pels responsables a través d’un mètode assembleari, fent-los conscients de la importància 

de la crítica constructiva per a millorar:  

Vàrem idear unes reunions, una mena d’assemblees, on cada noi exposava i criticava 

les actuacions de tots. [...] Allà sortien tots els errors i es proposaven totes les 

correccions; nosaltres en portàvem el control i i els encaminàvem a una discussió 

profitosa. En aquestes reunions es veia bé que els nois no estaven subordinats els uns 

als altres, sinó coordinats; comprenien que [...] la bona marxa de la colla depenia de 

l’esforç de cadascú. (Gelabert A., 1935: 18)  

La llibertat era un concepte de suma importància per a l’Antoni, sobretot quan es tractava 

de colònies amb infants que havien estat tancats en institucions. Aquesta llibertat que 

comportava el campament ja era especialment educativa per ella mateixa i convidava a 

comptar amb el risc que tot això suposa i acceptar-lo, perquè és un preu molt barat20 

                                                      
20

 Veure el document que està catalogat com APAG 40 
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L’aspecte moral: en aquest sentit, es referia a treballar l’honradesa, la humilitat, el valor 

del treball i l’esforç, la responsabilitat, el compromís, uns mínims codis de bona 

educació... I segons comenta Gelabert, aconseguir això és el que més costava, per dues 

raons entrellaçades: primerament, perquè la majoria de nois tenien poc assumits aquests 

valors. D’altra banda, la feina de treballar-los era un repte amb resultats a més llarg 

termini, així que, com a segona dificultat, comptaven amb poc temps per poder anar 

treballant aquesta adquisició de nous valors i un canvi d’actituds. Dintre de les 

possibilitats, l’Antoni només veia factible aquest procés si hi havia una plena confiança en 

el noi, i s’establia una relació horitzontal amb ell:  

Quan mestres i xicots ens sentíem en el punt dolç de la veritable companyonia, 

nascuda d’aquella intensa convivència al campament, [...] ens havíem de separar. Els 

nostres nois, influenciats per l’ambient, vénen amb hàbits i costums difícils d’extirpar, 

però no impossibles; i això és únicament possible en el cas que el mestre, o el cap [...] 

tingui una absoluta confiança del noi, s’hi compenetri i se’n faci un igual. [...] Moltes 

converses tingudes en veu baixa “perquè el mestre no se n’enteri”, després les teníem 

tots junts com la cosa més natural del món.21 (Gelabert A., 1935: 21) 

L’aspecte físic: evidentment, la convivència en la natura calia aprofitar-la al màxim, fent 

amb ells molts jocs de cooperació, coordinació, motricitat etc., a través de marxes, 

excursions , gimnàstica, cursa o banys, generant així una millora física i uns bons hàbits 

higiènics i de salut. 

L’aspecte intel·lectual i emotiu: al qual l’Antoni ja hi donava molta importància. 

Aprofitant  la convivència entre professors i alumnes i la relació tan estreta que s’establia, 

es podien treballar molts elements relacionats amb les emocions. En la intensitat de les 

vivències i aquesta confiança mútua entre l’adult i el petit, es propiciava l’ambient idoni 

de conversa i exteriorització de pors, dificultats, dubtes, com també sentiments positius.  

                                                      
21

 Veure el document que està catalogat  com APAG 45 
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Figura 20. Nois ballant  

Figura 21. Un campament  

A més a més, com ja s’ha 

comentat anteriorment, 

en l’apartat sobre la 

Filosofia educativa de 

l’Antoni Gelabert, per a 

ell era molt important 

aprofitar qualsevol 

context, qualsevol espai, 

qualsevol moment, per 

oferir als infants totes 

les eines que estiguessin 

al seu abast: una 

acampada no era anar a passar l’estona, calia extreure’n tants coneixements i 

experiències com es pogués. D’aquí que s’establissin punts d’interès en diferents àmbits i 

es proposessin activitats i excursions per conèixer els llocs més importants de l’entorn, les 

seves muntanyes i platges, flora i fauna, costums de les gents, tècniques de gravat, dibuix, 

confecció de titelles, creació d’una auca, balls i cants, etc.  

 

Centre Excursionista de Catalunya 

El Centre Excursionista de Catalunya, 

del qual en fou el coordinador de les 

seccions d’alta muntanya i de càmping 

durant uns anys, va ser, d’alguna 

manera, una continuació de les 

acampades amb els nois de les 

colònies. Si bé és cert que el segment 

de població amb el qual es relacionava 
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Figura 22. El zoo del campament  

havia canviat (en aquest cas no eren nois de família humil, sinó famílies benestants 

senceres, socis del CEC), la metodologia de treball no va ser molt diferent, al cap i a la fi, 

seguia essent l’esperit scout el que guiava les excursions i acampades amb el Centre.  

En un context purament d’oci, l’Antoni seguia aprofitant per promocionar la cultura i 

generar espais d’educació en valors, en el millor lloc possible, en plena natura. També 

aquí tothom col·laborava, petits i grans, però és clar, els petits acostumaven a ser els 

protagonistes en les activitats de l’Antoni. La Rosablanca i el Toni, dos dels seus fills, 

explicaven:  

El Bausili els hi feia anar a collir totes les floretes que ell sabia com eren i escrivien el 

nom en llatí i el pare les dibuixava... dibuixar-les, gravar-les ... al principi, ell pujava 

les eines, després la gent ja pujava els seus propis burís... i el corró amb la tinta per 

fer les proves d’estat. Ho recollia tot, i després, a casa, tirava les proves en cartolina. 

Després ho recollia i en feia unes carpetes que regalava... [...]hi va haver un any que 

algú va portar una tortuga, i li van posar Gool de nom (perquè un d’ells es deia Gool 

de cognom), i entre aquest i el pare van crear una espècie de zoo al terra, hi van posar 

tot de pedres.... Llavors, si anàvem al llac i agafàvem dos capgrossos els posàvem al 

zoo...i va ser la conya del zoo en aquell campament. (Gelabert & Gelabert, 2013) 

No hi ha dubte que es vivia la part bonica de 

comunió amb la natura, però també es 

compartien les dificultats i els moments durs 

dels campaments. Compartir, respectar, ajudar, 

cooperar, ser lleials, eren valors que assolien el 

màxim sentit quan sorgien complicacions. Cal 

dir que aquestes acampades comptaven amb 

agrupacions de més de 50 persones, i que en 

les sortides d’alta muntanya, les condicions 

ambientals podien ser molt dures: calia 
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Figura 24. Jove del Xilofòrum rebent un premi  

carregar les cuines i el menjar per molta gent, a vegades calia fer ponts per creuar rius, 

curar ferides greus, adaptar-se a situacions climàtiques canviants... i per a això, es 

necessitava l’ajuda i el compromís de tothom, petits i grans. Aquestes inclemències, com 

recordaven els seus fills, l’Antoni les aprofitava per generar més sentiment de pertinença i 

de comunitat, i ressaltar els valors positius de cada aprenentatge. 

No hi ha res més il·lustratiu per 

entendre la màgia de l’educació en 

un context com l’acampada, que 

veure com era un dia de càmping 

en format audiovisual.22 En les 

imatges es pot reconèixer sovint a 

l’Antoni dinamitzant alguna 

activitat, o càmera en mà fent 

fotografies (quelcom molt típic 

d’ell).  

 

Xilofòrum i la Torre de l’Encenall 

El Xilofòrum i la Torre de l’Encenall 

foren dues escoles que fundà l’Antoni 

– el Xilofòrum d’Altafulla la primera; la 

de Torredembarra un parell d’anys 

més tard-, de manera quasi 

espontània, degut a l’interès que 

despertà el gravat entre un grup de 

                                                      
22

 Veure l’Annex 5 

Figura 23. Titelles assecant-se al sol  
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Figura 25. Teatre a Can Garlanda  

joves del poble. La idea era, a través de l’art i la cultura, ocupar les moltíssimes hores de 

temps lliure que els joves tenien durant les vacances d’estiu i els caps de setmana. Així, 

treballant des de la quotidianitat, alternant amb les seves responsabilitats familiars, els 

gravats es convertiren en l’excusa per reunir-se i crear un grup cultural de joves 

capitanejat per l’Antoni Gelabert. En el cas d’Altafulla, el centre es trobava emplaçat al 

Fòrum, just al costat de la parròquia. En un principi, l’espai no era més que parets i runa, 

fins que el mossèn del poble i en Gelabert organitzaren un camp de treball amb els joves 

per buidar la terra i adequar-lo. A Torredembarra va passar quasi bé el mateix, però allà 

es va aconseguir recuperar una sala annexa a l’Ajuntament que es trobava en unes 

condicions deplorables. Aquells dos espais es varen convertir en punts importants d’art i 

cultura per a ambdós pobles. Tal com ja s’ha explicat amb anterioritat en l’apartat de 

Context (l’Animació Sociocultural), l’oci i el temps lliure sumat al fet cultural eren una 

mescla perfecte per a dinamitzar a la població de les dues viles i crear espais de 

participació ciutadana, de sentiment de pertinença, de llaços culturals, etc. I tot i que 

l’Animació Sociocultural encara no estava 

establerta oficialment, l’Antoni Gelabert ja 

complia els requisits per a ser un vertader 

animador sociocultural de l’època. 

Quant a l’exercici de gravat, les dues 

escoles aconseguiren ser ben conegudes al 

tarragonès i Barcelonès, i els mitjans de 

comunicació en feien ressò sempre que es 

donava l’ocasió, sorpresos de la motivació i 

el talent d’aquells joves. També en aquest 

context més amable d’oci, el setembre de 

1967 l’Antoni Gelabert i l’Associació 

Catalana d’Exlibristes van moure fils per 

organitzar una doble exposició d’ex-libris, 
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posant a la mateixa balança les obres d’importants artistes mundials, amb les dels joves 

iniciats. D’aquell acte també en sortiren premis per a les millors obres dels joves creadors.   

A part del Xilofòrum i la Torre de l’Encenall, hi havia un tercer punt de trobada, molt 

conegut, especial i familiar: Can Garlanda. La casa de la família de l’Antoni, que més aviat 

semblava un ateneu o un club social que una propietat privada. Allà també hi anaven a 

gravar els joves, i sempre s’hi coïen projectes o hi havia quelcom per fer: una activitat que 

agradava molt als visitants eren les obres de teatre que feien la família, amics i qui s’hi 

volgués apuntar, representades a l’entrada de Can Garlanda: 

I després, l’entrada de casa, que es convertia en un teatre... Era preciós. També es 

feia teatre de putxinel·lis. I els titelles eren personatges de gent d’allà la platja. Hi 

sortia la Cassimira, el guàrdia civil, el Pensó, el Ramón, la Pepeta... Les titelles les 

fèiem nosaltres, el pare, la mare... i no calia anunciar-ho, la gent ja ho sabia. S’obria 

la porta de bat a bat, on hi ha l’arcada es posava el teatre i la gent seia a l’entrada, 

els petits asseguts al davant. I a l’obra es ficaven amb la guàrdia civil, i clar, el 

guàrdia civil mirant i rient també... (Gelabert & Gelabert, 2013) 

En qualsevol esdeveniment cultural interessant, l’Antoni dinamitzava al jovent per a 

col·laborar-hi i convertir-se en una part activa de la promoció de la cultura popular. Una 

iniciativa que no transcendí mediàticament, però que fou molt important per al poble 

d’Altafulla –i que fou liderada per en Gelabert-, fou el descobriment i la recuperació de les 

restes d’una vil·la romana a la zona dels Munts, al llindar amb Torredembarra. 

Els joves de la Torre de l’Encenall i del Xilofòrum que volien vàrem anar a ajudar en la 

recuperació de les restes romanes dels Munts, juntament amb més gent del poble. 

Després s’ha expropiat, però allà hi havia camps, i els pagesos quan anaven a llaurar, 

arrancaven mosaics, arrancaven el que trobaven... i com que el pare coneixia l’amo 

dels terrenys, que es deia senyor Marinyu, i vivia a Torredembarra, varen veure què es 

podia fer i com ho podien arreglar. Però clar, en aquella època, anar a parlar amb 

l’arqueològic de Tarragona, no et feien cas....i mira, vàrem fer d’arqueòlegs. I a partir 
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del que vàrem anar traient nosaltres varen veure la importància del descobriment. 

Sortia un dipòsit d’aigua, tines.... (Gelabert & Gelabert, 2013) 

L’Antoni, amant de la història greco-romana, -encara més amant n’era la seva dona-, va 

motivar-los a fer quelcom nou, a viure un descobriment, a fer d’arqueòlegs, a donar 

importància a la descoberta d’una cultura tan antiga, a 

aprendre història i art. S’organitzaren grups i es 

treballava curosament, vigilant de no trencar els mosaics, 

ni les peces de fang... Molts anys més tard, càrrecs del 

govern i del Museu Arqueològic varen començar a iniciar 

les obres oficials de recuperació de la vil·la romana dels 

Munts i sortí als diaris com un nou jaciment que enriquia 

l’ampli llegat cultural que els romans havien deixat a 

Tarragona. Però no es va dir qui varen ser els qui veieren 

aparèixer les primeres tessel·les entre la terra i les pedres... Val dir que no foren les 

úniques excavacions que va promoure l’Antoni, ja que també foren els joves de l’escola 

de gravat qui s’encarregaren de buidar la cripta de l’església d’Altafulla.  

Figura 26. Recuperant les restes romanes de Senna  
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Una última experiència que caldria destacar va ser la seva voluntat per recuperar la 

història oral del poble d’Altafulla i la capacitat de dinamitzar a la seva població a partir del 

teatre: Tot això ho feu gracies a quelcom molt característic de la tradició altafullenca: les 

històries de les seves bruixes. Eren històries que havien saltat de generació en generació, 

però que mai ningú havia recollit. L’Antoni, junt amb alguns joves, varen anar preguntant 

per les bruixes i varen anar recol·lectant les seves històries... El 1968, d’aquest recull de 

llegendes, l’Antoni n’escollí una, La Xoixeta i la convertí en obra de teatre. Es representà a 

la plaça de l’església d’Altafulla, i hi participà un gran nombre de vilatans. Tres anys més 

tard, publicà el llibre de Les Bruixes d’Altafulla.23 (Gelabert A., 1961)  

Uno de los mayores atractivos del libro en cuestión es que Antonio Gelabert, gran 

conocedor de nuestra comarca, se ha valido de las propias fuentes del pueblo. De 

labios de “El Joan de la Cecilia”, “l’avi Fernando” y “les germanes Pensó”, 

conocedores de las historias de “les bruixes altafullenques”, por habérselas 

transmitido sus padres y abuelos, ha recogido el autor las valiosas y originales 

tramas. 24  

Tant amb la creació del Xilofòrum i la Torre 

de l’Encenall, com amb l’organització de 

representacions teatrals, expedicions 

arqueològiques, excursions culturals, etc., 

l’Antoni Gelabert va convertir-se en un 

dinamitzador de la cultura, en un animador 

sociocultural que va donar vida als pobles, 

que va fer créixer el sentiment de 

pertinença a ells, que generà participació, 

xarxa i consciència social.  

                                                      
23

 Veure el document que està catalogat com APAG 131 
24

 Fragment d’un article d’Isidro Virgili. Diari D.E. 28.04.1971. Veure el document que està catalogat com APAG 80. 

Figura 27. Gravat de Les bruixes d’Altafulla  
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PROJECCIÓ SOCIAL DE L’ANTONI GELABERT 

L’Antoni Gelabert mai no va ser una persona 

molt avesada a anar a actes públics, viatges i 

a promocionar-se socialment. Més aviat era 

tot al contrari, li agradava dinamitzar, ser 

centre d’atenció, però no d’actes 

institucionals o ocasions destinades a 

“vendre el producte”. Tot i així, va ser una 

figura clau en el món del gravat, tan 

internacionalment, com a casa nostra. Va 

guanyar diversos premis, entre els que cal 

destacar:  

-Primer premi Sedó Peris Mencheta 

(concurs anual convocat per l’Associació 

d’Exlibristes de Barcelona) per l’obra La 

Rosa. 1951.25  

- Primer premi del XII Congrés Internacional d’ex-libris a Como, Itàlia. Amb l’obra De re 

coquinara. 1968.26  

-Primer premi de gravat Ciutat de Barcelona per les il·lustracions de l’obra de l’Anselm 

Turmeda, La disputa de l’ase. 1969.  

Va guanyar altres premis en certàmens organitzats per l’Associació Catalana d’Exlibristes, 

al 1956 amb l’obra Pax; el 1964, amb l’obra Compte Arnau; el 1966 premi honorífic amb 

un gravat sense títol; o un premi especial (la data de la qual no s’especifica) per l’obra 

Boa, que va ser regalada a Félix Rodríguez de la Fuente al seu pas per Barcelona.  

                                                      
25

 Veure el document que està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº 7 de l’Annex 3 
26

 Veure el document que està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº4 de l’Annex 3 

28.Gravat per a La disputa de l’Ase 
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Joan Roig, en el llibre de commemoració del centenari d’Antoni Gelabert, editat per 

l’Associació Catalana d’Exlibristes deia:  

La seva eficient i desinteressada col·laboració als Congressos Internacionals d’exlibris 

a Viena (1960), Paris (1962, Cracòvia (1964), Hamburg (1966), i Como (1968),i uns 

noms com Gianni Mantero, Helmer Fogedgaard i Garmaine Meyer-Noirel, per als 

quals gravà, ja evidencien la valorada consagració internacional del seu nom i de la 

seva obra. […] És ben fàcil constatar la incidència de l’Antoni Gelabert com a artista 

en les principals i més representatives revistes europees de l’època, que publicaren 

articles sobre la seva obra o escrits per ell mateix. 27 (Roig J., 2010: 11)  

Va treballar amb diferents artistes d’altres països, i va generar vincles amb molts 

gravadors d’arreu, gràcies en part a la pròpia idiosincràsia de l’ex-librisme (que comporta 

l’intercanvi i el col·leccionisme d’obres), els seus ex-libris van començar a difondre’s per 

tot el món, passant a ser reconegut així internacionalment. Mantenia relació amb artistes 

de Iugoslavia, Anglaterra, Hungria, França, Italia, Txecoslovaquia, Polònia, Mónaco, Japó, 

Bèlgica, Rússia, entre d’altres, tal com ho demostren cartes d’intercanvi d’ex-libris o 

peticions de col·laboració, a més a més dels contactes que tenia per a l’organització dels 

congressos internacionals. Cal dir que va ser un autor molt prolífic, i es conta que, al 1973, 

ja havia creat més de 300 ex-libris. En un llibre editat per La Caixa de Barcelona, escrit per 

varis autors, es fa una ressenya de l’Antoni Gelabert, del qual en rescato aquest fragment:  

D’altra banda, sobresurt la seva producció dins la gràfica d’ocasió , sobretot d’ex-

libris. Ollé Pinell digué de Gelabert que era provablement el més pròdig dels nostres 

ex-libristes contemporanis, amb unes tres-centes marques de biblioteca. Ric 

imaginativament, amb un domini absolut de les gúbies i els burins, juga amb el que és 

la xil·lografia: un procediment dur i franc, que divulgà incansablement com a artista i 

com a pedagog28. (AAVV: 16)  

                                                      
27

 Veure el document que està catalogat com APAG 120 
28

 Veure el document que està catalogat com APAG 74 
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Els teòrics del gravat l’han destacat com un dels tres artistes del gravat més importants de 

l’època, juntament amb Enric C. Ricard (1883-1960) i Antoni Ollé i Pinell (1897-1981). Tot i 

així, algunes veus el posaven a ell al capdavant de la llista per la seva personalitat i 

destresa en l’art de la gúbia i el burí. El periodista J. Sabaté Guillemat deia d’ell: Gelabert, 

abogado, profesor de dibujo e historia del arte en diversos centros barceloneses, es ante 

todo un excelente artista del grabado. Es sin duda, el mejor grabador de nuestro país. Y 

es, también, un entusiasta divulgador de su arte, del universal, antiguo y siempre nuevo 

arte del grabado. 29 També exaltava les seves qualitats artístiques Busquets Molas, en el 

mateix diari, en una columna periòdica que s’anomenava Buenos días Barcelona, on 

sovint acostumava a parlar de l’Antoni, il·lustrant el text amb gravats de l’artista:  

A mí me asombra Gelabert. La primera vez que vi un grabado de Antonio Gelabert 

Casas sentí una especie de pasmo. Quizá se deba a un atavismo montañero la 

admiración que despertaron en mí sus grabados. Así como Ricart, el gran maestro, 

era esencialmente poeta gráfico de las vides y del mar, Gelabert canta en sus 

maderas las altas cimas pirenaicas, los peñascos, las piedras venerables de las 

ermitas románicas al lado de los árboles que los rayos escindieron sin conseguir 

abatir.30  

La seva frenètica activitat entorn a l’art i a l’educació el portaren a iniciar tants projectes 

que molt sovint es veia sobrepassat, i també d’aquest fet alguna publicació n’havia fet 

ressò: Alma bohemia: difícil era lograr de él una obra para una fecha determinada; no 

faltaba la buena voluntad, pero se echaba de menos un orden en su labor, quizás por 

demasiado profusa, le resultaba difícil abarcar todos sus compromisos.31 Josep Maria 

Cadena, periodista del Diario de Barcelona, en la seva secció Gentes de pluma y lápiz 

també feia al·lusió a la falta de temps que patia Gelabert que, encertadament, li atribuïa a 

la implicació en labors pedagògiques:  

                                                      
29

 Aquest fragment, escrit per Sabaté Guillemat, es publicà a El Correo Catalan el 26. 05.1970. Veure el document que 
està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº 11 de l’Annex 3 
30

 Aquest fragment de l’article de Busquets Molas fou publicat el 14.06.1963. Veure el document que està catalogat 
com APAG 80. No es troba inclòs en l’Annex 3 
31

 Fragment d’un article de Torrell de Reus i Maria Porter en una revista desconeguda. 1980. Veure el document que 
està catalogat com APAG 67 
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La existencia de “Els arbres de la nostra escola” se debe a la colaboración de muchas 

persones, entre las que se debe colocar en lugar preferente a Antoni Gelabert. Este 

excelente artista de la xilografía tiene una vertiente pedagógica a la que se dedica 

con tanto entusiasmo e intensidad, que le deja muy pocas horas para su personal 

labor de creación. Ello nos duele a quienes sabemos de su sensible técnica y 

quisiéramos que realizara más grabados, pero no le podemos reprochar el 

semiabandono en el que nos tiene, debido a lo generoso de la actividad docente que 

tanto absorbe32.  

I és que, tot i ser més conegut per la seva vessant artística, va ser en L’Educació Especial i 

l’Educació Social en l’àmbit on hi va invertir més energia i temps durant la seva vida. 

També se li reconeixia aquesta dedicació, en relació, per exemple, amb la publicació del 

seu llibre sobre anàlisi del dibuix infantil amb el Grup Escolar del Carrer Casp; Adam 

Coscoll, redactor del diari La Rambla, va escriure l’abril del 1936: Objectiu i observador ha 

volgut veure en els dibuixos d’infants, el que aquests purament donen de sí. [...] És la 

primera vegada que en mitjans de casa nostra veiem tractat el dibuix infantil sota 

l’aspecte que, per a nosaltres, li correspon.33 

La filosofia pedagògica de l’Antoni, de mostrar i reconèixer públicament les creacions dels 

seus alumnes en exposicions nacionals i internacionals de renom, cridava molt l’atenció i 

també va ser blanc de molts comentaris mediàtics:  

Gelabert ha estimulado a sus alumnas en una tarea que su afabilidad y comprensión 

ha hecho grata y fructífera. Escasísimas veces su función de maestro ha pasado de 

oral a manual, y aún, en este caso, no como auxilio en la realización, sino como 

demostración y camino. Desde el primer dibujo […] hasta la creación de los motivos 

que forman la parte narrativa del exlibris ha sido dejada a las educandas la máxima 

libertad. Así, han podido expresar en un lenguaje propio y de acuerdo con su propia 

sensibilidad, y su propia inteligencia, lo que mejor les ha parecido las representaba. El 

                                                      
32

 Aquest article fou publicat el dia 1.09.1974. Veure el document que està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº 5 
de l’Annex 3 
33

 Aquest document està catalogat com APAG 80 Veure imatge nº 2 de l’Annex 3 
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resultado no ha podido ser más satisfactorio y con esta ofrenda a los exlibristas del 

Congreso, nuestro Ayuntamiento ha puesto de manifiesto internacionalmente la 

excelente categoría artística y pedagógica del mejor sector docente del país. (Riu, 

1958) 

També Sempronio, en la seva secció de Cuatro Cuartillas, feia referència a una d’aquestes 

exposicions que es va fer a Barcelona, on va conèixer i conversar llargament amb l’Antoni 

Gelabert:  

Gelabert es un barcelonés benemérito. No solamente por su condición de artista del 

grabado, sino también por su obra pedagógica. Resístese uno siempre a emplear la 

palabra apostolado, pero en el presente caso me viene naturalmente a la pluma. [...] 

Su amor a la pedagogía le ha llevado a escribir e ilustrar una “Història de l’art per a 

infants”, que debería ser editada, pues rendiría inestimable Servicio en las escuelas.34 

És una pena que finalment, aquesta Història de l’art per a infants, de la qual parlava el 

famós periodista, quedés només com un bonic projecte que va començar, però deixà a 

mig fer.35 

Segurament, les escoles que varen tenir més renom públicament, en quant a producció 

de gravats dels seus alumnes (i que es pot entreveure per totes les vegades que són 

citades en l’ampli ventall de retalls de diaris) varen ser les que creà ell mateix a Altafulla i 

Torredembarra: El Xil·lofòrum i la Torre de l’Encenall. D’una de les exposicions que es 

varen fer al Palau de la Virreina, on com quasi sempre hi participaven joves gravadors 

d’aquestes escoles, Gómez Catón feia aquest comentari en el Diario de Barcelona:  

Por fin la exposición tiene su aspecto actual en cinco vitrinas, que reúnen los trabajos 

de varios colegios, donde la labor de los promotores de esta afición han podido hacer 

mella con gran provecho entre los jóvenes. Se trata de los colegios Isabel de Villena, la 

escuela de Sordomudos, Eiximenis, y los escolares de La Torre de l’Encenall en 

                                                      
34

 Veure el document que està catalogat com APAG 80. Veure imatge nº 8 de l’Annex 3 
35

 Veure el document que està catalogat com APAG 137 
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Torredembarra. La Asociación realiza constantes exposiciones con este fin. Además 

de Altafulla, Mataró y Badalona ya conocen estas manifestaciones; y ahora se está 

preparando una en Esplugas de Llobregat. Todo ello se debe a la iniciativa 

inestimable del grabador Gelabert, quien ha tenido un éxito realmente espectacular 

en Torredembarra, donde la gente del pueblo entera vive esta afición como si de una 

manifestación de su personalidad más genuina se tratara.36  

Finalment, faig esment de l’últim fragment escollit d’entre tota la literatura que s’ha 

escrit sobre l’Antoni Gelabert: aquest és de Maria Porter, integrant del Centre d’Estudis 

d’Altafullencs (del qual l’Antoni en va ser un dels fundadors) i que va recordar, el 2010, la 

importància de l’educació i la cultura per a l’artista:  

La passió per la pedagogia heretada del seu pare fa que intenti donar veu als seus 

deixebles muts a través del dibuix i de la pintura, dotant-los d’un instrument per a 

expressar pensaments, emocions i sentiments. [...] La casa de la platja, batejada com 

Can Garlanda, esdevingué un focus de cultura, l’Antoni, a més de les classes de dibuix, 

hi reunia amics, artistes i literats, molt sovint s’hi feien àpats amanits amb converses 

de tota mena.37 (Porter M., 2011) 

D’aquesta manera, fent un recorregut per diferents publicacions, diferents èpoques i 

diferents punts de vista, quedà palès que, tot i que el gravat s’hagi considerat sempre un 

art de segona categoria, l’Antoni Gelabert el va saber enaltir amb la seva passió i tècnica, i 

va aconseguir irradiar-lo públicament, no només a través de les seves pròpies creacions 

sinó també posant a l’abast de tothom les obres dels autors més joves. És d’agrair, doncs, 

que, en certa mesura, es fes ressò de tot aquest “fer”, i que arribés a tenir un 

reconeixement i una projecció social merescuda. 

                                                      
36

 Veure el document que està catalogat com APAG 80. No es troba inclòs en l’Annex 3 
37

 Veure el document que està catalogat com APAG 75 
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CONCLUSIONS 

El procés d’investigació 

Si ja tenia clar que aquest investigació no era projecte tancat, durant el procés 

d’investigació encara ho he anat veient més clar. Com de complexa és la Història, que està 

feta de tantíssimes petites històries personals, i aquestes ja són tan complexes per elles 

mateixes... En el camí de descoberta he anat contemplant la riquesa de l’entramat de 

vides, de relacions entre persones, entre corrents pedagògiques i socials, entre successos 

històrics... que han acabat confeccionant un mapa social general. Un altre circumstància 

fa que aquesta investigació no sigui un procés tancat: durant el transcurs de la 

investigació han anat sortint més documents (de gent que el va conèixer i van 

intercanviar ex-libris o dibuixos, per exemple), també he trobat obres per internet que 

s’estan venent, que surten a subhasta, etc., algunes d’elles són obres que ni la pròpia 

família sabíem que existien, ni en quin moment van ser cedides. I estic completament 

segura que aniran sortint més petits tresors mentre jo segueixi estirant dels fils... Així que 

tot això ha anat engrossint el fons documental, fins on m’ha estat possible, i el que queda, 

continuarà essent camí per recórrer després de l’entrega d’aquest treball.  

 Quelcom que també ha marcat molt el procés de la meva recerca ha estat el fet que, amb 

el transcurs del temps, i amb l’auge de les noves tecnologies- en detriment de l’antic 

suport del paper-, els centres per on l’Antoni va passar ja no guarden informació tan 

antiga, els seus col·legues de professió ja no són vius, i gairebé no hi ha material 

digitalitzat. Moltes petjades s’han anat esborrant, i trobar informació concreta de l’Antoni 

d’abans de la Guerra Civil s’ha fet molt difícil, tot i que, alhora, també ha estat un repte i 

un al·licient per seguir buscant: atenta a la informació subtil, amagada entre les línies dels 

seus documents, oberta també a rebre, destriar i analitzar l’amalgama d’informació que 

pendula pel bast territori d’Internet, i il·lusionada d’escoltar paraules sobre l’Antoni, que 

mai deixa de sorprendre’m. 
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La recuperació d’històries de vida en Educació Social  

Tinc l’absoluta certesa que les seixanta-tres pàgines que precedeixen aquesta, donen fe 

de la importància que té la recuperació d’històries de vida relacionades amb l’Educació 

Social. Si l’Antoni Gelabert va deixar un petit llegat pedagògic, no només per a mi sinó per 

a tota la societat, és de justícia que la seva experiència no caigui en l’oblit. D’aquesta 

manera posem la mirada al passat, però també l’estem posant al futur, perquè aprenem 

d’aquells que ja han viscut errors i encerts. Aquesta recerca, pot ajudar a estirar el fil a 

altres investigadors, pot generar temes de debat sobre bones i males pràctiques, pot fer 

visualitzar un mapa general sobre un context històric i social determinat i pot servir com a 

eina d’estudi. Aquesta recerca, és un granet de sorra més que ha enriquit el procés de 

recuperació d’altres històries, i així, de mica en mica podrem anar narrant la nostra pròpia 

història com a educadors socials. 

Educador social més enllà d’una titulació.  

L’Antoni Gelabert fou un educador social, tot i que llavors no es denominés així. Si bé és 

cert que amb les noves corrents educatives del segle XX, la figura del mestre va anar 

absorbint maneres de fer de l’Educació Social que s’allunyaven de l’educació tradicional 

(una relació més estreta amb els alumnes, posar a l’alumne com a centre de la seva 

pròpia experiència i que manipuli la realitat que l’envolta, l’expressió lliure i l’intercanvi 

d’idees, el mètode assembleari, etc.), la finalitat educativa del professor i la de l’educador 

social no era la mateixa, perquè aquest últim pretenia anar més enllà. Potser és debut a 

això, que l’educador podia estar inclòs en la figura d’un mestre, perquè el seu camp de 

visió era més ampli i li permetia treballar amb altres àmbits i contextos. Per això, l’Antoni, 

rere la figura del professor, va buscar sempre una participació social, una dinamització 

dels fets culturals en bé de la població, va preocupar-se d’entreveure i treballar per 

alleugerir les necessitats més personals (emocionals) dels infants. Va provocar, va acollir, 

va acompanyar, va ser pacient, dur, va lluitar per trobar un equilibri - “el punt dolç”, que 

deia ell- entre l’autoritat i l’afectivitat... va voler generar canvi a través de l’educació de 
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l’art, perquè els infants, poc a poc anessin aprenent a viure. No és això el que fa un 

educador social? 

Per sort, com l’Antoni Gelabert n’hi va haver molts d’altres, que també exerciren com a 

educadors socials sota el paraigües d’altres figures laborals, però que, al cap i a la fi, 

estaven adobant el terreny del que, el 1991 es transformaria en la diplomatura 

d’Educació Social, gràcies a la llei 1420/199138. Calia, però, reconèixer d’alguna manera la 

gran tasca prèvia que varen fer tants educadors com l’Antoni, i per aquest motiu s’obriren 

processos d’habilitació professional que corroboraven, de forma oficial, la basta 

experiència d’aquests, tot i no comptar amb una titulació39. 

L’art i l’Educació Social 

Com s’ha vist, l’art sempre és la millor excusa per obrir nous horitzons i motivar a infants 

a conèixer, expressar-se, transmetre emocions... L’art ho abraça tot i té una elasticitat 

incomparable per treballar en diferents àmbits. A l’Antoni Gelabert li va servir de 

plataforma per a inspeccionar noves possibilitats, per provocar, per anar més enllà del 

que se li demanava com a professor i perquè l’infant anés més enllà del que se li 

demanava com a alumne. L’art li permetia treballar la tècnica i la passió alhora, com 

també els valors de la disciplina i el rigor, i per sobre de tot, li permetia veure en la 

persona les capacitats i no els dèficits. L’art sempre fou el seu aliat, des del primer dia que 

va agafar un burí, gràcies al seu pare, fins l’últim burí que va agafar, tot just abans de la 

seva mort; sense ell, l’Antoni no hauria pogut entendre el món com ho va fer, ni moure’s 

en ell d’aquella manera com ho feia, perquè l’art, com ell deia, el va permetre sempre ser 

lliure de fer el que va voler.  

                                                      
38

 Aquest document es pot trobar en línia a la pàgina web següent: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-24669 
39

 Per a més informació sobre els processos d’habilitació, es pot consultar la pàgina web:  
http://www.eduso.net/asedes/informaciones/habilitacion.htm  
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ANNEXES 

Annex 1. Catalogació de l’arxiu documental de l’Antoni Gelabert 

Taula referenciada dels documents de l’arxiu personal de l’Antoni Gelabert, relacionats 

amb la pedagogia. En aquesta taula hi consta un número de registre individual que 

correspon a cada document, L’agrupació temàtica que uneix diferents documents, el tipus 

de document del qual es tracta, un apartat de comentaris on hi ha una breu descripció 

sobre el contingut de cada obra, una columna anomenada “text Antoni” que especifica si 

el document conté algun escrit de l’Antoni, una altra columna determina l’any (en el cas 

de que se’n tingui constància), un espai per a la citació bibliogràfica, una columna que 

especifica la ubicació de la obra (en aquest cas, sempre és APAG, és a dir, Arxiu Personal 

Antoni Gelabert) i finalment un últim espai anomenat “ Altres ubicacions” que he creat 

per evitar el problema de solapacions i agilitzar la cerca: en alguns casos, un mateix 

document podia estar catalogat en diferents agrupacions temàtiques; jo l’he registrat en 

una d’elles, però en aquesta última columna especifico que també pot formar part 

d’altres etiquetes. Una d’aquestes etiquetes que es podrà veure escrit en “Altres 

ubicacions” però que no és una agrupació temàtica com a tal és ADI: Anàlisis de dibuix 

infantil. Les agrupacions temàtiques són les següents: 

 

Agrupació temàtica Codi de l’agrupació temàtica 

1. Escola de Deficients Vilajoana I. VILAJOANA 

2. Centre Municipal Fonoaudiològic  II. FONO 

3. Escola Municipal Lluïsa Cura III. CURA 

4. Centre Excursionista de Catalunya IV.CEC 

5. Asil Duran- Casa Pompeu Gener V. ASIL 
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6. Xilofòrum i La Torre de l’Encenall VI. XILOFÒRUM 

7. Articles i documents que parlen 
sobre l’Antoni Gelabert 

VII. TESTIMONIS 

8. Llibres i documents d’altres autors 
que tenia l’Antoni Gelabert 

VIII. CONTEXT 

9. Articles, conferències, apunts, llibres 
i altres documents escrits per l’Antoni 
Gelabert 

IX. ESCRITS 

10. Escola Municipal de Sordmuts X. SORDMUTS 

11. Grup Escolar del Carrer Casp XI. CASP 

 

L’arxiu original està en document EXCEL i per facilitar la cerca permet l’ordenació a partir 

de qualsevol de les columnes. En la taula aquí presentada, l’ordre es regeix pel número de 

registre. 

Com ja s’ha dit amb anterioritat, aquest registre romà obert i amb possibilitats de 

variacions, degut a que es pot anar enriquint amb la descoberta, en comptagotes, de nous 

documents que van apareixent. El que s’ha trobat fins ara es troba ubicat a la casa 

familiar de l’Antoni Gelabert, i tot i que actualment està en procés de catalogació (per fer 

també la compilació complerta de les obres artístiques) es pot contactar al mail 

lena.gelabert@gmail.com, en cas de voler fer consulta. 

  

mailto:lena.gelabert@gmail.com
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Nº 

REGISTRE

AGRUPACIÓ 

TEMÀTICA
DOCUMENT COMENTARIS

TEXT 

ANTONI
ANY

ALTRES 

AGRUPACIONS UBICACIÓ
CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

1 V ASIL Sobre
Fotografies del dia a dia dels nois, amb 

frases reflexives de l'Antoni al dors
no 1937 APAG

2 VI XILOFÒRUM Nadala
Gravats dels alumnes, conte de Joan 

Carnicer
no 1973 APAG

3 VI XILOFÒRUM 
Carpeta 

fotogràfica

Recull de fotografies de joves gravant, 

fent vida comunitària, i de la doble 

exposició d'exlibris (i entrega de 

premis)del concurs de l'AEB per a 

autors joves. També exposició d'autors 

internacionals d'exlibris. Celebrat al 

Fòrum d'Altafulla.

no 1967 APAG

4 VI XILOFÒRUM Carpeta 

Cartells i folletó del Concurs d'exlibris 

de l'AEB per a autors joves, juntament 

amb exopsició d'artistes internacionals. 

+ Inclou els exlibris jovenívols 

treballats amb les respectives 

explicacions de la obra.+ Inclou 

projectes i dibuixos previs. + Escrit de 

presentació de l'Antoni G. + Nota de 

premsa de l'esdeveniment radiada per 

Radio Tarragona. 

si 1967 IX ESCRITS APAG

5 IIICURA Carpeta

Studium. Concurso de Exlibris AEB. 

Recull d'exlibris d'alumnes pel Primer 

concurs de l'AEB. Treball sobre el mar a 

partir d'uns versos de Verdaguer.

si 1958 APAG

6 IIICURA Carpeta

Recull d'exlibris d'alumnes, per regalar 

al XI Congrés Internacional d'Exlibris 

d'Hamburg

no 1966 APAG

7 IIICURA Carpeta

Recull d'ex-libris fets durant el curs 

escolar, amb les guanyadores del 

concurs d'exlibris de "Emisiones Radio 

Escolares"

si 1951 IX ESCRITS APAG

8 IIICURA Folletó
Sobre l'exposició dels treballs de les 

alumnes. Gravat d'alumna
no 1948 APAG

9 IIICURA Llibret
Invitació a una exposició dels treballs 

de les alumnes. Gravat d'alumna
si 1949 IX ESCRITS APAG

10 IIICURA Targetó
Invitació a una exposició dels treballs 

de les alumnes. Gravat d'alumna
no 1950 APAG

11 IIICURA Folletó
Sobre l'exposició dels treballs de les 

alumnes. Gravat d'alumna
no 1951 APAG

12 IIICURA Folletó
Sobre l'exposició dels treballs de les 

alumnes. Gravat d'alumna
si 1952 IX ESCRITS APAG



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

85 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

  

13 IIICURA Folletó
Sobre l'exposició dels treballs de les 

alumnes. Gravat d'alumna.
no 1953 APAG

14 IIICURA Folletó 
Sobre l'exposició dels treballs de les 

alumnes. Gravat d'alumna.
no 1956 APAG

15 IIICURA
Petit llibret 

mecanografiat

Tarragona: itinerario de la excursión 

realizada por alumnas de la clase de 

dibujo e Historia del arte . Descripció de 

diferents punts importants a 

visitar+mapa

no 1948 APAG

16 IIICURA Llibret
Aspectos de la enseñanza del dibujo 

profesional en los oficios femeninos
si 1950 IX ESCRITS APAG

17 IIICURA Folletó Programar de la Festa de Santa Llúcia no 1952 APAG

18 IIICURA 
Felicitació de 

nadal
Gravats d'alumnes+text Verdaguer no 1965 APAG

19 IIICURA 
Felicitació de 

nadal
Gravats d'alumnes + poemes no 1964 APAG

20 IIICURA 

Carpeta amb 

anotacions 

mecanografiad

es

Parla de planificació, metodologia i 

estructura de l'escola a a través 

d'entrevistes a pares, fulls 

d'investigació, tests, anàlisis del dibuix 

del Dr. Porot 

no ? APAG

21 V ASIL Diari personal

Diari escrit a mà sobre els primers dies 

a l'asil, les dificultats d'infraetsructura, 

la relació amb els nois…

si 1937 IX ESCRITS APAG

22 V ASIL Sobre 
Apunts personals a mà i mecanografiats 

sobre alguns dels nois
si 1937 IX ESCRITS APAG

23 V ASIL Sobre

Escrits a mà dels joves fent una 

clasificació de 12 proposicions ètiques. 

Percepció del judici moral.

no 1937 APAG

24 V ASIL Sobre

Escrits a mà dels joves sobre les deu 

coses que més els agradava i les que 

menys els agradava.

no 1937 APAG

25 I VILAJOANA Sobre
7 sobres de 7 infants amb els seus  

dibuixos i els anàlisis respectius
si 1935 IX ESCRITS ADI APAG

26 I VILAJOANA Carpeta

Text mecanografiat sobre els gravats i 

els infants, analitzant diferents gravats 

numerats.Parla sobre la importància de 

la Històriade l'art, els llibres, la classe, 

el professor etc. + estudio psico-

pedagógico de los dibujos de la niña 

A.N. Possiblement del 1962

si 1962 IX ESCRITS ADI APAG

27

II FONO (Centre 

Municipal 

Fonoaudiològic 

José Mª de 

Porcioles) 

Folletó

Seminario de grafismo infantil. Su 

utilización en la educación de niños 

sordos. Seminari dirigit per l'Antoni 

Gelabert. Gravat de la portada d'un 

alumne del centre.

no ? APAG
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28 IX ESCRITS Llibre 

Dibuix Infantil. Amb un estudi 

psicològic, interpretatiu de l'expressió 

gràfica . Grup escolar del Carrer Casp. 

Publicació de l'Ajuntament de 

Barcelona

si 1936 XICASP    ADI APAG

Gelabert, A. (1936). Dibuix infantil. Amb un estudi 

psicològic, interpretatiu, de l'expressió gràfica . 

Barcelona: Tip.Empòrium.

29 II FONO 
Felicitació de 

Nadal
Gravats d'alumnes No 1973 APAG

30 VI XILOFÒRUM Folletó

Concurs-exposició  de xilografies i 

linografies per l'AEB " Los niños graban 

un exlibris para los abuelos"

si 1972
IX ESCRITS          

IIFONO
APAG

31 VI XILOFÒRUM Folletó
Exposició de xilografies, linografies 

infantils al Real Cercle Artístic
si 1971

IX ESCRITS          

IIFONO
APAG

32 VI XILOFÒRUM Folletó
Exposició d'exlibris, linografies infantils 

al Palau de la Virreina
si 1968

IX ESCRITS                 

IIICURA                 

X  SORDMUTS

APAG

33 VI XILOFÒRUM Folletó 
Exposició d'exlibris, linografies i 

dibuixos juvenils al palau de la Virreina
si 1969

IX ESCRITS          

X SORDMUTS
APAG

34 X SORDMUTS
Felicitació de 

Nadal
Gravat fet per alumne no 1950 APAG

35 X SORDMUTS Llibret

Calendari dels sants. Confecció i gravats 

dels alumnes de les classes 

d'imprempta i dibuix 

no 1943 APAG

36 II FONO Llibre

Els ocells de la nostra escola . Es 

presenten diferents poetes, amb una 

poesia seva i un gravat fet pels 

alumnes. Sempre amb temàtica 

d'ocells. 

si 1979 IX ESCRITS APAG
AAVV. (1979). Els ocells de la nostra escola. 

Barcelona: Centre municipal fonoaudiològic.

37 X SORDMUTS
Felicitació de 

Nadal
Gravat fet per alumne no 1951 APAG

38 II FONO Carpeta

Dibuixos i gravats d'alumnes 

relacionats amb l'estalvi. +Plec de fulls 

amb Estudi del grafisme infantil a 

través d'un exlibris amb tema estalvi.

no ? ADI APAG

39 II FONO Carpeta
Dibuixos i gravats d'alumnes 

relacionats amb l'estalvi i altres temes.
no ? APAG

40 IX ESCRITS Aplec de fulls Reflexions sobre l'escoltisme si ? APAG

41 IX ESCRITS Aplec de fulls

L'escoltisme en l'educació i la 

reeducació de la joventut. Quins 

elements tenir en compte en 

l'escoltisme: escalada, el cel, arts 

plàstiques, música, jocs, esport…

si ? APAG

42 IX ESCRITS Aplec de fulls
Conferència a l'AEB  sobre pedagogia, 

art i infància. (esquemàtic)
si 1960 APAG

43 IX ESCRITS Aplec de fulls
Els gravats, els exlibris i els llibres que 

fan els infants. Per a la revista de l'AEB
si 1979 APAG

44 X SORDMUTS Llibre

Cómo se enseña a hablar a los 

sordomudos. Ajuntament de Barcelona. 

L'antoni ilustra les explicacions amb 

gravats

no 1946 APAG

Tortosa, E. (1946). Cómo se enseña a hablar a los 

sordomudos. Barcelona: Taller d'arts gràfiques de 

l'escola municipal de sordmuts.
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45 IX ESCRITS Llibre 

Acampades.Assaig amb nois de les 

colònies escolars. Aspectes socials i 

educatius.  Ajuntament de Barcelona. 

Reflexions de l'Antoni sobre el bé físic i 

emocional del contacte amb la natura. 

Conté  fotografies i gravats dels nois

si 1935 APAG

Gelabert, A. (1935). Acampades. assaig amb nois 

de les colònies escolars. aspectes social i educatiu. 

Barcelona .

46 IX ESCRITS Sobre

Conté un text-conferència: Psicología i 

pedagogia del dibuix: el problema del 

mètode.

si ? APAG

47 IV CEC Conte

El tres mil dels hisards. Conte infantil 

sobre campament d'alta muntanya. 

Escrit i ilustrat amb xilografies per 

Tonet Gelabert (jr), amb 8 anys. 

Posteriorment, en un altre campament, 

els infants el van convertir en una obra 

teatral.

no 1963 APAG

48 IIICURA 

Revista 

d'educació 

primària Planas, 

nº 4

Articles sobre educació amb gravats 

d'alumnes de Lluïsa Cura
no 1956 APAG

AAVV. (1956). Revista Planas  (4). Barcelona: 

Gráficas Martell.

49 X SORDMUTS Carpeta
Idees esquemàtiques de l'Antoni sobre 

diferents activitats escolars a treballar
Si ? IX ESCRITS APAG

50 VI XILOFÒRUM Aplec de fulls

Text de presentació d'exlibris del 

Xilofòrum per a exposició internacional 

d'exlibris a Hungria

si ? IX ESCRITS APAG

50 IX ESCRITS Carpeta

Apunts mecanografiats sobre com fer 

una representació teatral amb titelles i 

com fer les titelles (metodologia 

esquemàtica) 

si ? APAG

52 IX ESCRITS Carpeta

Conferència en Curs de logopèdia a 

barcelona. Pedagogia de l'expressió 

gràfica infantil; art com a eina per a 

l'educació sentimental. Programa dels 

temes i els ponents + apunts a mà de la 

conferència de l'Antoni. La mateixa 

conferència dos anys consecutius (1960 

i 1961)

si 1960 APAG

53 II FONO 
Felicitació de 

Nadal

Poemes de Verdaguer amb linografies 

d'alumnes
no 1976 APAG

54 II FONO Llibre 

Oda a Barcelona . Oda de Jacint 

Verdaguer, amb dibuixos i linografies 

fets per alumnes

no 1970 APAG

Centre municipal fonoaudiològic. (1970). Oda a 

Barcelona . Barcelona: Centre municipal 

fonoaudiològic.

55 X SORDMUTS
Felicitació de 

Nadal (7 còpies)

Text poètic escrit per l'Antoni G., els 

gravats són fets pels alumnes. 

Posteriorment es va musicar i cantar 

per una altra professora. 

si 1969 APAG

56 X SORDMUTS

Felicitació de 

Nadal         (2 

còpies)

Gravats fet per alumne no 1965 APAG

57 X SORDMUTS
Felicitació de 

Nada
Gravats fet per alumnes no 1964 APAG
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58 X SORDMUTS
Conte (2 

còpies)

Los tres deseos  (de Perrault), adaptat 

per l'Antoni Gelabert per a les classes 

de llenguatge, amb linografies d'un 

alumne

no ? APAG

59 X SORDMUTS Conte

Un gato y dos pájaros . Amb gravats 

fets pels infants i amb text de 

presentació de l'Antoni. El conte 

sembla ser fet pels alumnes.

si ? IX ESCRITS APAG

60 X SORDMUTS Conte
Cinc peixos. No s'especifica de qui són 

els gravats ni el text.
no ? APAG

61 X SORDMUTS Conte

Una pelota y un globo de dos amigos. 

Gravats fets per alumnes. Sembla que 

el conte també.

si ? IX ESCRITS APAG

62 II FONO Llibre 

Els arbres de la nostra escola.  Es 

presenten diferents poetes, amb una 

poesia seva i un gravat fet pels 

alumnes. Sempre amb temàtica 

d'arbres i estacions de l'any. 

no 1974 APAG
AAVV. (1974). Els arbres de la nostra escola. 

Barcelona: Centre municipal fonoaudiològic.

63 VII TESTIMONI Folletó

Exposició de gravats. A Campos. 

Organitzat per Joan Roig. Biografia i 

text sobre Antoni G.

no 1977 APAG

64 VII TESTIMONI Revista

Revista de Llibreria Antiquària, vol.1. 

Article Antoni Gelabert: Artista del 

llibre,  de Francesc Puig Rovira.

no 1981 APAG
Puig, F.X. (1981). Antoni Gelabert, artista del llibre. 

Revista de llibreria Antiquària (1), 34-37.

65 VII TESTIMONI Còpia Article  de Torrell de Reus i Pepita Pallé no 1980 APAG

66 VII TESTIMONI Revista

Revista La plaça del Pou. Gelabert: un 

cuidador de la Cultura i dels 

desprotegits , escrit pel periodista 

Albert Jansà.

no 2010 APAG
Jansà, A. (2010). Gelabert: un cuidador de la cultura 

i dels desprotegits. Plaça del pou (90), 3

67 IX ESCRITS Carpeta

Text: comentario y explicación de la 

temàtica de los explibris 

infantiles.Presentació de 15 exlibris 

infantils + textos i gravats infantils 

sobre la relació de l'escola i els exlibris. 

Possiblement del 1965.

si 1965 APAG

68 VII TESTIMONI Còpia
Article escrit a la revista francesa 

Graphia nº81
no 1981 APAG

69 VII TESTIMONI Còpia Article en butlletí Exlibris francais  , nº28 no 1965 APAG

70 VII TESTIMONI Còpia Article en butlletí Exlibris francais , nº 21 no 1960 APAG

71 VII TESTIMONI Còpia
Escrit per Torrell de reus, a F.I.S.A.E, 

vol.1.
no ? APAG

72 VII TESTIMONI Còpia

Antoni Gelabert Y Casas, en spansk 

grafiker. Article en la revista noruega 

Nordisk Exlibris Tidsskrift, nº 106.

no 1972 APAG
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73 VII TESTIMONI Còpia
Article en el butlletí Exlibris Français. In 

memoriam. Antoni Gelabert.
no 1980 APAG

74 VII TESTIMONI Llibre
Breu biografia dins del llibre: Exlibristes 

catalans  Caixa de Barcelona.
no ? APAG

AAVV. (sense data). Ex-libristes catalans . 

Barcelona: Caixa de Barcelona.

75 VII TESTIMONI Llibre

Publicació Estudis Altafullencs nº 

35.Article sobre la figura d'Antoni i la 

seva relació amb Altafulla i l'art. Escriu 

Maria Porter.

no 2011 APAG

Porter, M. (2011). L'exposició d'homenatge a 

l'Antoni Gelabert i Casas i el Xil•lofòrum 

d'Altafulla. Estudis Altafullencs (35), 75-90.

76 VII TESTIMONI Folletó

Antoni Gelabert i Casas i Altafulla. Breu 

biografia i creació del Xilofòrum. 

Organitza Centre d'Estudis d'Altafulla.

no 2010 APAG

77 VII TESTIMONI Llibre
La xilografia sota el mestratge d'Antoni 

Gelabert . De Rosablanca Gelabert.
no 1992 APAG

78 VII TESTIMONI Llibre
Antoni Gelabert. Il·lustrador de goigs . 

Escrit per Joan Roig
no 1995 APAG

Roig, J. (1995). Antoni Gelabert. Il•lustrador de 

goigs . Tarragona: Impemta Virgili.

79 VII TESTIMONI Còpia

Folletó d'Exposició de gravats d'Antoni 

gelabert. Biblioteca Museu Balaguer. 

Vilanova i la geltrú. Breu biografia de 

l'Antoni.

no 1976 APAG

80 VII TESTIMONI Sobre

Conté retalls de premsa que parlen 

sobre l'Antoni i la seva activitat artística 

i educativa.

no ? APAG

81 XI CASP Llibre

1ª exposició de dibuix i realitzacions. 

Text de presentació,  i amb dibuixos, 

gravats i fotografies dels alumnes

si 1934 IX ESCRITS APAG

Gelabert, A. (1934). Primera exposició de dibuix i 

realitzacions. Grup escolar del Carrer Casp. 

Barcelona: Obradors Vilajoana.

82 VIII CONTEXT Sobre

Retalls de premsa amb articles sobre 

art, educació, successos…del moment 

històric.

no ? APAG

83 VIII CONTEXT Llibre 
Visita a les noves colònies escolars. 

Ajuntament de Barcelona
no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). Visita a les noves 

colònies escolars . Barcelona : Tipografia Emporium.

84 VIII CONTEXT Llibre

Inauguració de les obres de la colònia 

escolar permanent de Berga. 

Ajuntament de Barcelona. 

no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). Inauguració de 

les obres de la colònia escolar permanent de Berga . 

Barcelona .

85 VIII CONTEXT Llibre
Manual de pedagogia del dibujo.  Víctor 

Masriera
no 1917 APAG

Masriera, V. (1917). Manual de pedagogía del 

dibujo.  Madrid : Imprenta y litografía artísticas 

Ángel Alcoy.

86 VIII CONTEXT Llibre

L'escola pública de Barcelona i el 

mètode Montessori.  Ajuntament de 

Barcelona

no 1933 APAG
Ajuntament de Barcelona. (1933). L'escola pública 

de Barcelona i el mètode Montessori . Barcelona.

87 VIII CONTEXT Llibre
L'escola nova unificada.  Generalitat de 

Catalunya.
no 1936 APAG

Generalitat de Catalunya. (1936). L'escola nova 

unificada . Barcelona : Inst. Gràf. Oliva de Vilanova.

88 VIII CONTEXT Llibre

I cursillo de técnicas de expresión para 

maestros y monitores de subnormales. 

AAVV. Ayuntamiento de Barcelona

no 1969 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1969). Primer cursillo de 

técnicas de expresión para maestros y monitores 

de subnormales.  Barcelona.

89 VIII CONTEXT Llibre

3er cursillo de expresión y comunicación 

en la educación especial.  AAVV. 

Ayuntamiento de Barcelona. HI ha un 

article de l'Antoni G. : Expresión 

gràfica. 

si 1971 IX ESCRITS APAG

AAVV. (1971). Tercer cursillo de técnicas de 

expresión y comunicación en la educación especial . 

Barcelona.
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90 VIII CONTEXT Llibre
Pestalozzi. Comentarios de su vida y su 

obra . Escuela del Mar
no 1927 APAG

Escola del Mar. (1927). Pestalozzi . Barcelona: El 

Arte del Libro.

91 VIII CONTEXT Llibre
La enseñanza del trabajo manual en el 

grupo Baixeras. AAVV
no ? APAG

AAVV. (sense data). La enseñanza del trabajo 

manual en el grupo escolar Baixeras . Barcelona.

92 VIII CONTEXT Llibre
La obra social "Do Ardina".  José Juan 

Piquer y Jover
no 1960 APAG

Piquer y Jover, J. (1960). La obra social "Do 

Ardina". Bajo la pedagogía carismática del amor y 

la libertad . Barcelona: Gráficas Marina S.A.

93 VIII CONTEXT Llibre
Vilajoana. Institut de déficients.  (En 

francès)Ajuntament de Barcelona. 
no 1922 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1922). Vilajoana. 

Institut de déficients . Barcelona : Taller d'Arts 

Gràfiques.

94 VIII CONTEXT Llibre

Volumen y caracteres de la delincuencia 

juvenil española . José Juan Piquer y 

Jover 

no 1961 APAG

Piquer y Jover, J. (1961). Volúmen y carácteres de 

la delincuencia infantil española. Nota breve para 

un exámen comparativo. Barcelona : Gráficas 

Marina S.A.

95 VIII CONTEXT Llibre

Inauguració de les obres del grup 

escolar "Colaso i Gil".  Ajuntament de 

Barcelona

no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). Inauguració de 

les obres escolars del grup escolar "Collaso i Gil". 

Barcelona: Tipografia Occitània.

96 VIII CONTEXT Llibre

Curs de perfeccionament per a les 

mestresses de pàrvuls dels grups 

escolars . Patronat escolar de Barcelona. 

no 1931 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1931). Curset de 

perfeccionament per a les mestresses de pàrvuls 

dels grups escolars.  Barcelona

97 VIII CONTEXT Llibre
L'oeuvre d'enseignement de la 

Municipalite de Barcelon e
no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). L'oeuvre 

d'enseignement de la municipalite de Barcelone. 

Barcelona: Tipografia Emporium.

98 VIII CONTEXT Llibre El psico-anàlisi . Dr. Emili Mira no 1926 APAG
Mira, E. (1926).  El psico-anàlisi . Monografies 

mèdiques nº2.Barcelona: Editorial Arnau Vilanova.

99 VIII CONTEXT Llibre

Concepcions i delimitació de 

l'esquizofrènia.  Dr. E. Irazoqui i 

Villalonga

no 1935 APAG

Irazoqui, E. (1935). Concepcions i delimitació de 

l'esquizofrènia . Monografies mèdiques nº 92. 

Barcelona: Editorial Arnau de Vilanova.

100 VIII CONTEXT Llibre

Sordomudez. Audiofonologia y 

logopedia . Jorge Perelló i Francisco 

Tortosa.

no 1972 APAG

Perelló, J., & Tortosa, F. (1972). Sordomudez. 

Audiofonología y logopedia VI . Barcelona: Editorial 

Cientifico-Médica.

101 VIII CONTEXT Llibre
Vil·lajoana. 90 anys d'educació especial . 

Cristina Masanés
no 2011 APAG

Masanés, C. (2011). Vil•laJoana, 90 anys d'educació 

especial . Barcelona : Talleres gráficos Vigor.

102 VIII CONTEXT Llibre

Seminario sobre Museos, Educación y 

Sociedad . 2ª Circular. Junta de Museos 

de Barcelona. 

no ? APAG
Junta de museos de Barcelona. Seminario sobre 

Museos, Educación y Sociedad (Vol. 2). Barcelona.

103 VIII CONTEXT Llibre

Seminario sobre Museos, Educación y 

Sociedad.  3ª Circular. Junta de Museos 

de Barcelona. 

no 1971 APAG

Junta de museos de Barcelona. (1971). Seminario 

sobre Museos, Educación y Sociedad  (Vol. 3). 

Barcelona.

104 VIII CONTEXT Llibre
Instruccions al professorat de colònies 

escolars. Ajuntament de Barcelona.
no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). Instruccions al 

professorat de colònies escolars . Barcelona: Arts 

Gràfiques S.A.

105 VIII CONTEXT Llibre

Arxius de psicologia i psiquiatria 

infantil. Publicació del tribunal tutelar 

de menors. Dr. Claudi Bassols

no 1935 APAG

AAVV. (1935). Arxius de psicologia i psiquiatria 

infantil  del Tribunal tutelar de menors nº11. 

Barcelona.

106 VIII CONTEXT Llibre

Escuelas al aire libre y servicios anejos. 

Ayuntamiento de Barcelona. Hi ha 

moltes fotografies.

no 1949 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1949). Escuelas al aire 

libre y servicios anejos . Barcelona: Impremta Casa 

provincial de Caritat.
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107 VIII CONTEXT Llibre

Revista de piscologia i pedagogia. Nº18. 

AAVV. Institut Piscotècnic de la 

generalitat i Simnari de pedagogia de la 

universitat.

no 1937 APAG
AAVV. (1937). Revista de psicologia i pedagogia 

vol.5, nº 18. Barcelona: Sugrañes impressor.

108 VIII CONTEXT Llibre
Niños indisciplinados. Elemer Von 

Karman.
no 1934 APAG

Von Karman, E. (1934). Niños indisciplinados. 

Buenos Aires: Iman.

109 VIII CONTEXT Llibre

Programa de prácticas de enseñanza . 

Fèlix Martí Alpera.. Escuela normal de 

maestros de Barcelona.

no 1922 APAG

Martí, F. (1922). Programa de prácticas de 

enseñanza.  Escuela normal de maestros de 

Barcelona. Barcelona.

110 VIII CONTEXT Llibre
Nocions de puericultura.  Dr. Josep Roig 

i Raventós
no 1921 APAG

Roig, J. (1921). Nocions de puericultura.  Barcelona: 

Políglota.

111 VIII CONTEXT Llibre

Record de la festa inaugural de les 

tasques del grup escolar Hermenegildo 

Giner de los Ríos, emplçat al nucli de 

cases barates del turó de la Peira. 

Patronat escolar de Barcelona. 

no 1932 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1932). Record de la 

festa inaugural de les tasques del grup escolar 

Hermenegildo GIner de los Ríos emplaçat al nucli de 

cases barates del Turó de la Peira Horta. Barcelona: 

Arts Gràfiques S.A.

112 VIII CONTEXT Llibre La delincuencia juvenil. Ernesto Nelson. no 1933 APAG
Nelson, E. (1933). La delincuencia juveni l. Madrid: 

Espasa-Calpe.

113 VIII CONTEXT Llibre Prácticas escolares.  Richard Seyferd no 1926 APAG
Seyfert, R. (1926). Prácticas escolares. Barcelona-

Buenos aires: Labor.

114 VIII CONTEXT Llibre
Institucions escolaires en plain air. 

Ajuntament de Barcelona 
no 1931 APAG

Ajuntament de Barcelona. (1931). Institucions 

scolaires en plein air.  Barcelona: Tipografia 

Emporium.

115 VIII CONTEXT Llibre
La provocación de la voz en los 

anacústicos . Julio Sentís Llorens.
no 1961 APAG

Sentís, J. (1963). La provocación de la voz de los 

anacústicos.  Barcelona: Gráficas Valls.

116 VIII CONTEXT Llibre
Los niños mentalmente anormales . DR. 

Gonzalo R. Lafora
no 1917 APAG

Lafora, G. (1917). Los niños mentalmente 

anormales.  Madrid: La lectura.

117 VIII CONTEXT Llibre Vilajoana, 1920-1973 no 1973 APAG Vilajoana. (1973). Vilajoana 1920-1973 . Barcelona.

118 IX ESCRITS Llibre

Brujologia. Ponencias y 

comunicaciones. Article (pàg 263) sobre 

les Bruixes d'Altafulla.

si 1975 APAG

AAVV. (1975). Brujología. Congreso de San 

Sebastian. Ponencias y comunicaciones . Madrid: 

Seminarios y ediciones S.A.

119 IX ESCRITS Llibre

La Barca Palangrera. Explica què és i 

com es construeix aquesta barca. Conté 

dibuixos.

si 1942 APAG
Gelabert, A, & F, R. (1942). La barca palangrera. 

Barcelona: Pedagógica.

120 VII TESTIMONI Llibre
Monogràfic sobre Antoni Gelabert, de 

l'Associació Catalana d'exlibristes.
no 2010 APAG

Gelabert, E. (2010). Les petjades de l'avi. Ex-libris. 

Monogràfic Antoni Gelabert i Casas (44), 5-6.

121 IX ESCRITS Llibre

Article: La enseñanza del dibujo 

profesional en los oficios femeninos , 

dintre de la revista Planas, revista de 

educación primària  nº2

si 1955 APAG

Gelabert, A. (1955). La enseñanza del dibujo 

profesional en los oficios femeninos. Planas (2), 21-

25

122 VIIICONTEXT Llibre
Psicología Pedagogía . De Otto Klemm

no 1935 APAG
Klemm, O. (1935). Psicología Pedagogía . Madrid: 

Labor.

123 VIIICONTEXT Llibre
Revista de Psicologia i Pedagogia. Nº 1. 

Varis autors
no 1933 APAG

AAVV. (1933). Revista de psicologia i pedagogia 

(Vol. 1). Barcelona.

124 VII TESTIMONI Folletó

El + de…Antoni Gelabert i Casas. 

Centenari del seu naixement. Exposició 

de commemoració de L'Associació 

Catalana d'Exlibristes i El cerce de 

Belles Arts de Lleida. Lleida. 

no 2011 APAG



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

92 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

 

125 VII TESTIMONI Targetó

L'AEB i el Real Cercle Artístic conviden a 

una exposició de Xilografies de l'Antoni 

sota el títol: " Antoni Gelabert, su obra 

a través de la plástica y su labor 

pedagógica

no 1970 APAG

126 VIIICONTEXT Llibre El libro de la vida sexual. AAVV. no 1968 APAG
López, J. (1968). El libro de la vida sexual. 

Barcelona: Danae.

127 VIIICONTEXT Llibre
Psicología . AAVV. Padre Fernando M. 

Palmés (coord.)
no 1928 APAG

AAVV. (1928). Psicología . Barcelona : Joaquín Horta 

impresor.

128 VIIICONTEXT Lllibre
Introducción a la psicologia 

experimental . N. Braunshausen
no 1949 APAG

Braunshausen, N. (1949). Introducción a la 

psicología experimental . Barcelona: Labor

129 VIIICONTEXT Llibre
Normas morales de educación sexual . 

Hardy Schilgen
no 1941 APAG

Hardy, S. (1941). Normas morales de educación 

sexual.  Madrid: Fax.

130 VIIICONTEXT Llibre Niños difíciles . De Marco Marchesan no 1959 APAG Marchesan, M. (1959). Niños difíciles . Barcelona.

131 IX ESCRITS Llibre
Històries de les bruixes d'Altafulla. Escrit 

i il·lustrat per Antoni Gelabert.
si 1971 APAG

Gelabert, A. (1961). Històries de les bruixes 

d'Altafulla . Altafulla: Impressions Altés.

132 VIIICONTEXT Llibre
La educación sexual de la infancia . Dr. 

A. Berge.
no 1961 APAG

Berge, A. (1961). La educación sexual de la infancia. 

Barcelona: Luis Miracle

133 VII TESTIMONI Llibre

Commemoració del centenari del 

naixement d'Antoni Gelabert i Casas . 

Associació Catalana 'Exlibristes

no 2011 APAG

AAVV. (2011). Commemoració del centenari del 

naixement d'Antoni Gelabert i Casas.  Tarragona: 

Imprempta Virgili.

134 VIIICONTEXT Sobre

Recopilatori de cartes escrites per 

l'Antoni Gelabert a la seva dona, Rosa 

Targa, durant els anys 1933-34 i l'any 

1938-39

si
1933 

1939
APAG

135 VII TESTIMONI Audiovisual

DVD. Vivències de vacances, camping a 

Pla de palanca 1972. Muntatge fet per 

Julià Sàez Corbalan, del Centre 

Excursionista de Catalunya. És un video 

de 7 minuts on es veu el dia a dia en el 

càmping, les rutines, excursions, 

activitats educatives per a infants i 

adults etc. L'Antoni hi surt en vàries 

ocasions. 

no 2011 APAG
Sáez, J. (Director). (2011). Vivències de vacances. 

Pla de Palanca 1972  [Pel•lícula].

136 VII TESTIMONI Audiovisual

Recopilatori, en format digital,amb part 

de la producció artística de l'Antoni. 

Durada : 45.31 min. Compilat per Marià 

Casas, president de l'Associació 

Catalana d'Exlibristes.

no 2010 APAG
Casas, M. (Director). (2010). Antoni Gelabert i Casas 

[Pel•lícula].

137 IX ESCRITS Carpeta

Carpeta: Història de l'art. 

Dibuixos.Projecte inacabat. Hauria de 

ser un llibre d'Història de l'art per a 

infants. Conté separadors amb dibuixos 

representatius (fets a mà per ell) de 

diferents èpoques històriques. I una 

segona part amb textos.

si ? APAG
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Annex 2. Catalogació de l’arxiu documental de l’Antoni en suport gràfic 

Nº de 

registre 

APAG 

IMATGE DEL DOCUMENT 

Nº de 

registre 

APAG 

IMATGE DEL DOCUMENT 

1 

 

2 
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5 

 

6 
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Annex 3. Projecció Social de l’Antoni Gelabert 

A continuació adjunto una selecció de còpies de diferents documents i 

articles de diaris que difongueren la figura i els projectes de l’Antoni. 

Malauradament, en molts casos no hi consta la data, o el nom de la 

publicació, per tant, algunes de les següents imatges tindran informació 

incompleta. 

 

Sobre el llibre que va publicar d’anàlisis del 

dibuix infantil: 

1. Article de diari. 30.6.1936.  

 

2.Article del diari La Rambla . 25.06.1936  



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

111 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

Exposició d’Ex-libris a Itàlia: 

 3. La Vanguardia. 19 octubre de 1969 

.  

 

4. Article amb data i font desconeguda  
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 Articles sobre la publicació del llibre Els 

arbres de la nostra escola, fet Des del 

Centre Fonoaudiològic.  

5. Diari de Barcelona. Secció “Gentes de 

pluma y lápiz”. 1 de setembre, 1974 

 

6. Article amb data i font desconeguda 
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7. Primer premi Sedó Peris Mencheta. 

1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Columna de Sempronio a Telexpress. 
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9. Article de El Correo Catalán. 1968. 

 

 
10. Article de El Correo Catalán. 

Data desconeguda 
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11. Article de El Correo Catalán. 26.05.1971  
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12. L’Antoni Gelabert, el primer 

començant per la dreta. 

Entrega de premis de gravat de 

la ciutat de Barcelona, 1970. 

  

13. Article de El Correo Catalán. Sense data. 



LES PETJADES. Antoni Gelabert i Casas: l’avi, l’artista i l’educador 

 

117 

Treball de fi de grau d’Educació Social. Curs 2013-14        

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
Alumna: Elena Gelabert Garcia 

14.  Article amb nom i data desconeguda 
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15. Diari Avui. 1980. 

 

    

16. Exemples de diferents pàgines web on es 

venen obres de l’Antoni Gelabert. Els preus 

oscil.len: des de 6 euros a quasi bé 400.  
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 19. Diari de Tarragona. 2011. 

  

17. Article en revista nòrdica, 1972: 

Nordisk Exlibris Tidsskrift, nº 106.  

18. Article en revista francesa, 

1965: L’exlibris français, nº 81-82.  
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Annex 4. CD amb una mostra d’ obres artístiques de l’Antoni 

Document fet per l’Associació Catalana d’Exlibristes per a la celebració del centenari del 

seu naixement. Es va visionar en l’acte commemoratiu que es va fer a Altafulla, al 2010. 

Duració: 45.31 minuts. 
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Annex 5. DVD Centre excursionista de Catalunya. Càmping 1972 

Vivències de vacances. Pla de Palanca. Agost de 1972. Centre Excursionista de Catalunya, 

en commemoració del centenari del naixement de l’Antoni Gelabert. Muntatge: Julià Sáez 

Corbalan. 12 juny 2011. Duració: 7.51 minuts. 
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Annex 6. Fitxa d’internament de l’Antoni Gelabert a Sant-Cyprien 

Reproducció de la fitxa que li varen obrir a l’Antoni Gelabert en entrar al camp de 

refugiats de Saint Cyprien, el 19 de setembre de 1939. És un document en format pdf 

enviat pels Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals, on vaig demanar informació 

sobre l’Antoni després de contactar amb l’historiador i conservador Miquel Serrano, del 

Museu Memorial de l’Exili (MUME). Vaig arribar fins al MUME, gràcies a l’inestimable 

ajuda de la historiadora Assumpta Montellà.  

 


