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PRÒLEG

El Diari de Vilamar (1922), dut a terme a la colònia escolar de Calafell, 
podria simbolitzar tot el moviment social de renovació pedagògica catalana 
d’inicis del segle xx. Juntament amb l’esforç de diversos mestres i pedagogs, 
hi hagué el de les institucions per fomentar una escola nova centrada en els 
interessos i les necessitats del jovent. En conseqüència es volgué millorar la 
qualitat, la vida i la formació de l’infant allunyant-se de la pedagogia me-
morística i no re¼exiva. Això signi�cava posar el punt de mira en l’alumne, 
i a partir d’aquest protagonisme elaborar tota la tasca educativa.

El foment d’una pedagogia de treball d’observació i de recerca, centrada 
en el component físic, intel·lectual i moral, fou un dels aspectes signi�catius 
d’aquesta nova manera d’actuar. Però a més d’aquesta visió integral, destaca 
un model educatiu d’autogestió, democràtic i d’autore¼exió constant amb 
l’objectiu de formar individus i ciutadans lliures per a una nova societat. En 
aquest sentit, les voluntats que es propugnen actualment per a l’escola del 
segle xxi van en la mateixa línia basada en el foment de l’autonomia, però 
amb el gran i greu problema que obvien aquests models del segle passat, 
ideats per pedagogs que estimaven la seva feina i que crearen metodologies 
d’alta qualitat i de repercussió internacional. Aquests mestres tenien uns 
ideals basats en l’autoaprenentatge i la re¼exió constants molt superiors a 
les propostes renovadores que ens vénen imposades des de diversos mit-
jans, i que plantegen un bene�ci, més que dubtós, per a l’alumne. I és que 
aquesta anàlisi de la tradició pedagògica hauria de servir, si més no, per 
saber en detall què es feia a Catalunya fa vora cent anys. Aquest podria ser 
un bon punt de partida per proposar una nova educació, buscant i adaptant 
els elements òptims i transferibles a l’actualitat. És per tant indispensable 
recordar, buscar, analitzar i entendre els models de Pere Vergés, Artur Mar-
torell, Rosa Sensat, Josep Estalella, Joan Bardina i tants d’altres, per poder 
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posteriorment interpretar i crear un nou model escolar, el del segle xxi, el 
qual tampoc serà únic —ni ho ha de ser— tenint en compte els diversos 
punts de vista i interessos de la societat d’avui en dia representats per mes-
tres, direccions de centres, institucions, grups econòmics, polítics, etc.

Aquest diari, amb 14 números que van del 29 d’agost al 14 de setembre 
de 1922, detalla la vida a la colònia de la Primera República Escolar de 
Vilamar l’any de la seva creació. El director de l’Escola del Mar, Pere Ver-
gés i Farrés (1896-1970), va rebre l’encàrrec de la Comissió de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona de responsabilitzar-se també d’aquestes estades 
d’estiu i de dirigir-les. En fou el director l’any 1922, i del 1930 al 1932. Artur 
Martorell el substituí del 1923 al 1929, i el professor de música Enric Gibert 
ho va fer del 1933 �ns al tancament de la colònia el 1939. De tota manera, 
els diversos directors de Vilamar mantingueren el seu caràcter i esperit ini-
cials. Per tant, es pot dir que el rastre de Vergés hi fou present sempre. 

Entre l’Escola del Mar i Vilamar hi ha lògicament elements i maneres 
d’actuar comuns. La diferència rau en els majors bene�cis que el pedagog 
creia que s’obtenien a les colònies. Pere Vergés estava d’acord així amb els 
ideals d’Adolph Ferrière en relació amb les característiques que les escoles 
havien de tenir. Tant el suís com el català opinaven que el més recomanable 
en el sentit educatiu era que el jovent convisqués totes les hores al centre, a 
manera d’internat. A la colònia escolar, i llegint el Diari, es comprova que 
tota la tasca d’autogestió, d’autore¼exió, d’autonomia, etc., era molt més 
pronunciada que la que apareixia al centre escolar de Barcelona. D’aquesta 
manera, la relació amb la natura —com es comprova, per exemple, en la 
secció meteorològica present en cada exemplar del Diari—; el constant es-
perit cultural amb la música i l’art com a elements primordials; la proposta 
lúdica amb un interès per la pràctica de jocs lliures i organitzats; l’atenció 
al llenguatge amb multitud d’activitats de lectura, escriptura i recitació; la 
relació amb l’entorn i la població amb sortides, excursions, visites de dife-
rents personalitats; el treball acadèmic plantejat amb un sentit experimental 
i de recerca, i el model de càrrecs estructurat amb un procés democràtic, 
agafaren el seu màxim interès a la colònia. El mateix Vergés ja ho detallà en 
la conferència «La vida espiritual a Vilamar» (1932).

La creació del Diari, a càrrec dels alumnes, és un exemple de com era 
l’estada a Calafell, que funcionava com una ciutat ideal i amb un model 
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d’autogestió democràtica organitzat de manera jeràrquica entre els habi-
tants. A la vegada, llegint els diferents escrits es fa palès l’interès per una 
educació sana i higiènica a la natura, en la qual els aprenentatges succeeixen 
a partir de les vivències dels infants. Així mateix, el component estètic es 
veu simplement analitzant la cura que es tenia a l’hora de redactar les in-
formacions, o a inserir els gravats i els dibuixos dels habitants de la colònia 
en el diari; una mostra més del tractament pedagògic de l’amor i la bellesa 
a Vilamar, a l’escola catalana, i en general a l’Escola Nova. 

Finalment, el Diari tingué la �nalitat, com ja comenten els alumnes 
redactors en la presentació del primer número, d’informar la família, els 
amics, les entitats, etc., del dia a dia de la colònia, però a la vegada esdevin-
gué un element per unir tot el conjunt d’iniciatives culturals, experimentals  
i socials que succeïen. És en aquest últim sentit que la publicació d’aquests 
escrits agafa el màxim pes i ha de ser d’utilitat per a futures recerques peda-
gogicohistòriques.

Jordi Brasó i Rius
Grup de Recerca en Pensament
Pedagògic i Social (GREPPS)
Departament de Teoria i Història de l’Educació
Universitat de Barcelona
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Aquesta edició facsímil del Diari de Vilamar s’ha 
imprès en commemoració del 121è aniversari del 
naixement del mestre Pere Vergés i Farrés (1896-
1970), director de l’antiga Escola del Mar de Barce-
lona (1922-1938), i amb motiu de la lectura de la 
tesi doctoral El joc, un element clau per la història de 
la renovació pedagògica, de Jordi Brasó i Rius, a la Uni-
versitat de Barcelona el 13 de juliol de 2017. L’han 
dirigit els doctors Xavier Torrebadella i Flix (UAB) 
i Conrad Vilanou i Torrano (UB), i han format 
part del tribunal els doctors Joan Soler i Mata, 
Albert Esteruelas i Teixidó, Jaume Bantulà i Janot, 
Eulàlia Collelldemont i Pujadas (supl.), Jordi Garcia 

i Farrero (supl.) i Guillem Turró i Ortega (supl.).

16958_Diari de Vilamar_credits_proleg_colofo.indd   67 06/06/17   09:40




	PRÒLEG
	Diari de Vilamar



