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SANT JOAN DE MORO: 1931 - 1938

EN~RE LA.' VIDA l L "ESC OLA.

Jo portava _ als ulls i .. SJ.. cor altres p'lisatges, ltra gent i

altres pobles. El canvi de ressi.d!ènoia s~e7:l.. de colp ma etapa molt en

tranyable de la meua vida, de la meua joventut. Jo vo_ 'a 'OrtellsJf

(Els Ports) on havia est t cinc anys,t1926-193Of;:' Or-tells era lla.vors

un poblet de 250 habit~ts i 14 xiquets a l'escola, si~lat a la dre

t~ del riu Bergantes en la carretera dE orcall 3 ~orita. 'ei~ ~~s

que~~ava rodant pel n6n i l'arribada a Ortells f6n com el to, nat a

cas despr~s d'una lla.rgc. abs nCJ!.a. Allí vaio conviure anb unes gents

boneE i senzilles que van deix De tL~ agradós record a flor 1e poll,

ya::i.g con ixer uns poblets de vida. dura i ca.llada, vaig petj ex o ns I

bar.rancqde~ i nonta~es i l'esgua~d vu enmirall~-6e amb uno paisatges

d' spros roqueTaMS, boscs ombrosos quallats de vida i silenois, ~asos

volt' -lis de soletats i un oel blau. i net ple \"e 01arors,4, passo.jat per
tIf(. "VaM,

núv 1'" d· nfJ:cref _ a.:ò va inspirar- e lm seguit de versos que apa-

r i er en el meu pri' er 1111)1"e ae poemes.

T t ~ (ef1spure'~ de '='obte quan B couen os del 1931 v':>i6 tr~s-

a l' Plal1:3. - _.i a • .lj oró erH

un8. altr~ cosa, oficialment una aldea agregada a Vilaf~ds, q e a

hores ct'&r~, inco prensiblement, enC3ra ho és; tUU~ aldea que ~enia i
fJ¡'

ara enc~ra nés totes 1~8 vent tges d'ULl1 poble econòmic ~Lt ~ort i

ben e .I:!.u:licat m. b In capit- • l er e. r1vmostrar la DGUa i:"J.portèn.cio.,

en In. r~cent @u.ia del oòdig postal d '1 .... p. ,ra, del lLnisteri de Tr.:: ns

pers, TlU'isne i eo.:nunico.cions, de 1986, c. "';e.nt Joan êe _,!Oró a~ 1'; d6

nG. tr?ct ent d "iflenti-cat ro_ 1a a:ab el li1J_e_ o 12130. _erò anem.' -o

nost-.ce, 1:. ~':!en Jri3. ens h::. despe tat els records rlel::. al'l~rS 30 i en U ....1

escenari molt diferent. A Mor6 hi h~via vna. altra forma 10 v_da:pe~-
\

qu.è 1,_ situaci6 oc I:.omica er:.l _s segura que o. Ort\;'11s • ;1 ol.vnvi es
J,'/.<.Mr

~ostrç;va a. 'Ple sol...1e:-, ca es"t Ico vor :vic.~ eren seJW91 -~ bHne ta que

n es podi'. 8!:l~."'J"3.r.

J () vrd.G ..picar-me :l l'Gsco)_a • q,ue dCl..>30 '-, tid_ ~~' o :J.plí cie xiqn.ets,

i tinc que confessar, T _~ :J.1U0stO:.J alUJ.'"8".l~" I~_ ~n d' . trs. clss , més

e ... p," 'lats pe q è ento:tre:n. mén en CO!lta.ct r.l :lb la civilitzu.eió, vulle

dir que '~¡es tos xiquets h ~ien vist i gojat àe coses q:te U lseo:::tei·-

x1en els de la rn.ont l"IYa. +ltvien vist la .., i els v""ixells, el tren,



~ l
els carre~s, les places, els g:r''3J.l edificis, e:Ls cridaners apara.dpra

d.~ -fv~~,

dels comeraos¡ els mer at ~ l~ fira. de la Magdalena o de Tots Sants,

i tot pJ.egat . xò ar ' culturp
•

El terreny estava . - .x adobat: amb un, alum~s aix:! es podien

fer moltes coses.~ Jal tornar j o Dx:l.xl'iIl-!xcEíbxnE:-m'~j¡zhll. el 1932 de

l' 00120 d '1 tiu de Bs.rcelona, on ha.via ccnegut i tr ctat ~ els com.-

p~ ys que practicaven en les seues escoles la Teonic 'reinet, v "g en

tussi ~, mar-me i con.onç em D. treballar amb ella amb un a:fa.ny de col.l

en una col.lacoi' -li tararia i finalment conse-

àlumnes, que tot e.nt:. sobre rodes. Vam comen .. ar aboraci per pcrt del

~ publicar el
p.e-v

imprés _ ells, inici

q~adern escolar GE, , red::.ctut, il.lustrL,."ê; i

gv.ire:2 finar el Llibre de Leotura Escola.r. edagògic ent estava noIt

satisfet a més havia oonaeguit que moltes ~e les redaccicns foren as

erites en valenci t el que no e~ feia a cap escolu.

l aix:t. lL'1 di i un , tre, sLnse monotenia, p t:tx 12 classe e .... colar

nes de ~oc, nentre al roent ferro era ba t a colps de ro l sobre l'en

clusa fillS se~ ~ransform~t amb ~_= ferredura.

entre espur-

r6 tenia com eix l'escola. ~ora d'e-

n~r aca.bav'" a c' sa del f·"'rrer, llavors ;u :fihaJ.

L'-. meua vida a San. Joan de

del ,oble; allí tenia sempr una caa.ir i un, conversa li

retorngnt pel cc.mí de_ cemen.....iri. qu t }>&Sseig era com un sedant
.... s 1181 s de la classe. Caminava sol per~r' senti sempre amb mi "r

.....l~

enorosa. R!l;l cOTl'lp .nyia de Iu natura c.mb 91 seu remor6 silenci. Si a la

ll~, l'arrdstat més noble i llei l n la è6 metg~ Don José, que tots

els t12:GJ..ns, qUE'.Il eixia. a fer 1 visita als malta, coincidit. sen:.pre

e.mb l 'llora de l'espl . i feiem una entretinguda X8.L·_ ade.. Al fin r ls.

la.se de la. vesprada mamprenia un passeig pels c ps de gp~roIeres

8.r18. a?1 tr!9.l1sform.rmt-se en t.:l~: CO!i1.0neàors 'S:l .:'utur... :renglons, con -....1'..........

sri~pre~gven les il.lust~racions ~ color i com poc a pcc, quart~lla

darrere quartella s'anaven am~ntegcnt lG3 . o~es per al quadern del

vesprades el meu e

J¡jA rn!Jl-!;es ~r~E:nitots q,ue disfru li":> • ~i un !::l nt l'en3~::lY'" ~!:'. con tC'l p18.er

i ~o con. un càstig. Quines e~tv es ~S entl'etingudos vaig p!?S~ar ~b

e1.s ....lt1:~es, i'innr lEo clo...·se,~qued[:.ven a treba.llD.r b 1'7· im-

p::..·ef.lt" escolal.... Er~ u.n goig vore com aquelles :3t~nzilles re accio__s

Pr" -~.:ve::'':. caminava de c a. al'0:t'eig ClUC r .f'rescava el cos i el pensa

. ment, ê. l ~Hivern cercava el C8J"'l..í solej a.t l i t inv iable Lent tG tes les



mes. Llavors jo m'im.atginava el goig de Gute:m.berg al davant~

primerJ~ fulls impresos amb lletres soltes. No és una comparaci6 sino

un recol-d.

i la 'mpremta i l'escola.m'ocupaven tot el ia, la nit la

dedic~c a la lectura. La Revist~ da Pedago a, que diri· Lorenzo
.w-

Luzuriaga i col.laborave~ els pedagogs i els intel.1ectu 6 procedents

de la lnetituci6 Lliure d "Ensenyança. el .outlleti dels eE:tres de la
•

E Cons(;;llelia d'Eò.ucaci6 de Catalunya -}- els llibres professionaJ.s~

ta liter~tu~a d'esplai d'aquells any la devorava en el silenci de la

nit. També aqúestes hores les dedic~va a les meues col.labcracions i

<:' S meu.s versos. Pl3rò la lectura ha segut la passi6 de la meu~ vida.

JA¡, la casa del mestre, que era la meua, dalt de l'escola,que era

on dormia, després de sopar obria un llibre i presoner de les sev~j~?

pàgines p~rdia la noc~6 del temps i de les hores, lle a i llegia ~

mers en 8.quell silencia que em drogava, quan de sobte sentia obrir

uno. pcrta i 1.", vell d'un veí que cridava a 1 rhaca a. I/'enganxar-la aJ.

carro, p~a;va la lectura i 'tornant a la ree.1itat mirava. el rellotge:

! Les quatre de la matinada! lJepress'" i corrent al llit

quan la claror de l'alba esborrava les~ negrors de

la nit qu.an faltaven poaues hores per a sentir els erit.s dels pri

ner5 ~iquets que jug ysn eaper~ t que 'obrira l'escola.

ENP.IC SOI:RR GODE


