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Joan Grañén Fotografia: Xavier Grañén

"Pe§- qffiemtü* dm fe§mffi mffi he pmgut mmn m Mmrat*nmm tamt tffirffi rm'mgrmd&r§ffi"

En Joan ens diu que va néixer el 196o a can Nena (també conegut com a Mas

Roqué per Ia roca granítica damunt la qual fou construit) i que gairebé sempre

ha viscut a Mont-ras. Guarda molts bons records de I'escola unitária on va anal

fins als 14 anys. A l'aula tenien el senyor Ángel com a únic professor de quaranta

o cinquanta nois de totes les edats (les noies tenien com a professora la senyora

Gertrudis).
Als 15 anys va entrar a treballar a lAjuntament, on va viure la transició a la

democrácia. En aquell temps, les comunicacions que lAjuntament havia de fer

als veins eren verbals, motiu pel qual s'havia d'anat casa pel casa a avisar del

pagament de la contribució, de la vacunació dels gossos, etc. Cosa que primer

feia enbicicleta i, més endavant, amb unVespino vermell. D'aquesta manera va

arribar a saber de membria el nom i el cognom de pricticament tota la gent que

vivia a Mont-Ias ![ue, en aquell moment, no arribava als mil habitants. Hi va ser

fins als zg arrys,arribant a exercir-hi gairebé totes les funcions administratives.

Durant alguns anys, juntament amb altres joves del poble (en Qpim, en VicenE,

en Miquel, etc.) s'encarregaven de l'organització de la Festa Major: cobrar,

casa per casa, la quota voluntária que cada veí hi aportava per sufragar-ne les

despeses; muntar els llums i el "tablado", llogar cadires, venent begudes que re-

frescaven dins una semal amb gel... Posteriolment, va ser un dels cofundadors

de lAssociació Cultural i Recreativa, amb la qual va participar en les primeres

"cavalgates" de Reis i també en la inauguració del poliesportiu.

"Vaig cümemsar a tncbal{ar a

XA erilds a l'ffiscm[a de Fatar¡*

§at*r, üÉ"1 emstrmy&v* ur"ls virTtc-

m* d'air.¡rnnes Eue temien de 4 a
tr4 ar-rys" Hneana sft rsü*rdm els

nñn'!§ i [m fesmrnla"

"§r'¡{r* c{s á? iel* 3ffi mny§

vaig simurl{ani*jar [a feíma *nnh

l'estudi. Fnlnrer va¡g f6r Fi{mlm-

gía eatalame; rft&$ tard- ffeda-

§mg;a i, fina[Enent, el ffimctmrat"

"ffirr pmsar-§e er¡ ffi'§erxa §l§
es{udls d* Pedagogía a la i"Jnl-

ver§itat de üif§r§e ffix'hli vais
wim*¿:tar, tmt exBeelalitzar t*me
*n ttrffi*$ d'oe"garritxeü;* i dl-
r"ercí* d'escsies I i¡'lstituts"



En Joan i una cotLa d'alumnes, disfressats, a Palau Sator, en el decurs de [a celebració del carnaval de 1983. Foto-
grafia: Arxiu Joan Teixidó

a l'Escola de Palau-Sator, on ensenyava

una vintena d'alumnes que tenien de 4
a 14 anys. Encara en recordo els noms i
la fesomia. Amb un grup de companys

de pobies veins (la Maribel, en Jordi,
la Roser...)vam constituir el grup de

mestres d'escoles rurals del Baix Em-

pordá. Ens trobávem cada setmana per

elaborar materials didáctics, preparar

excursions o celebracions conjuntes,
organítzarles colbnies. També ens tro-
bávem per dinar i passar-ho bé junts.
Cada any organitzava una excursió en

la que, a més dels alumnes, hi venien
les famflies i tota Ia gent del poble que

ho volia. Van ser uns anys magnífics,
d'aprenentatge de la professió. En con-

seryo un record entranyable.

El teu currículum ens diu que has
cursat al$una altra carrera...
Efectivament. Entre els zzí els 3o anys

vaig simultaniejar la feina amb l'estu-
di. Primer vaig fer Filologia Catalana;

més tard, Pedagogia i, finalment, el

Doctorat.

Vaig aprovar les oposicions a profes-
sor de secundiria i vaig obtenir plaga

provisional a 1'Escola d'Hostaleria
de Girona. Hi feia classes de catalá
i, quan podia, col.laborava en Ia for-
mació dels futurs cuiners i cambrers'

acompanyant els estudiants a fires i
exposicions, contribuint a t organitza-

ció de banquets o actes, participant a

concursos... Més tard, em van destinar

a l'Institut de Formació Professional
de Palafrugell. Ui vaig continuar fent
la mateixa feina perb aleshores em vaig

vincular a les especialitats de mecánica

i l'electricitat. També feia cursos de

reciclatge de catalir per a professors.

Va ser aquí on va comensar la teva
rclació amb la direcció?
Sí. En Josep Montsen¡r, el director que

havia liderat el trasllat de l'antic edi-

fici de la Tarongeta a la seu actual, va

anunciar que deixava el cárrec. Alesho-

res, el Claustre i el Consell Escolar van

considerar que jo era la persona ade-

quada per assumir-lo. Tenia 29 anys.

Vaig deixar la feina a l'ajuntament i,
també, la direcció de la colla Garnatxa

per centrar-me en f institut. Es tracta-
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Explica'ns un xic com va ser la teva
joventut...
Va ser una joventut feliE, viscuda
intensament. D'octubre a maig feia
vida d'estudiant. Primer, a l'institut
de Palafrugell; després, a l'Escola de

Magisteri de Girona. Ijacabament del

curs coincidia amb el solstici d'estiu,

és a dir, la nit de Sant Joan. Era la
data que marcava l'inici del ritme de

vida estival marcada per la diversió
(sardanes a Plaga Nova, balls de festa

major als pobles i viles de la contrada,

excursions a la platja, anar a pescar

a cala Estreta...) i també pel treball
de pagés, ajudant els de casa a fer les

feines prbpies de l'época: segar i batre,

remenar sacs, recollir bales i posar-les

sota cobert... El ritme de vida d'estiu
acabava a primers d'octubre, amb la

festa major de Corgá on recordo ha-

ver-hi ballat moltes nits amb l'orques-

tra deJánio Martí, la més espectacular

de l'época.

Durant aquest temps (fins zz anys)
jugava a tennis a nivell competitiu.
A la lliga provincial (érem a la pri-
mera categoria) amb l'equip del C.T.

Palafrugell, a les pistes de la Granota

i, també, als opens individuals dels

clubs propers i als campionats de Ca-

talunya junior.
Sabem que vas col'labotar, d'una

manera activa, a la vida lúdica i cul-
tural palafrugf ellenca.
Als vint anys vam fundar la colla
carrossaire Garnatxa, de la qual en

vaig ser cap de colla durant deu anys.

N'estic especialment satisfet: perqué

vam fer carrosses prou reeixides (Park

Güell, Roger Rabbit, etc.) i, sobretot,

perqué vam ser el germen d'una ma-

nera tranquil.la, pacífica, de fer car-

rossa que l'ha convertida en la colla
més longeva del carroussel (hem fet
carrossa durant 33 anys d'una manera

ininterrompuda). La vinculació a les

carrosses ha estat una constant en la

meva vida; amb diversa intensitat i
dedicació, sempre hi he col.laborat.

També foren els anys de participació
activa a les desfilades de comparses

de Carnaval. Triivem un tema d'ac-

tualitat; muntávem una coreografia
o una escenificació i participhvem als

concursos que se celebraven a les dis-

coteques o als envelats. A Palafrugell
era tradicional el ball de disfresses

de dimarts a la nit al Fraternal. Tot
plegat, hi dedicávem gairebé un
mes. Alguns temes que recordo són:

"Cantando bajo la lluvia", "El mur de

Berlín'o el "Show de I'OTAN".

Bisicament, tu ets mestre de pro-
fessió...
Sí. Vaig comenEar a treballar a 22 arrys



2:
o

.l
z
d

É.
Mu
L
U
É.
É.
o
F

"D'octubre a maig feia vída
d'estudiant. L'acabamdent del
curs coincidia amb el solstici
d'estiu, i era la data que mar-
cava I'inici del ritme de vída es-
tival marcada per la diversió i

també pel trebatl de pagés"

va d'un repte d'una gran envergadura

perb, també, era una oportunitat per

aprendre. Comptava amb un equip
excel.lent perb era ben conscient que

assumia una gran responsabilitat, que

afectava una setantena de professors,
més de 7oo alumnes i prop de 5oo
famflies. Fou una época d'il.lusions,
de projectes, de treball intens, d'apre-
nentatge, de coneixences, d'intercan-
vi i debat amb altres directius i d'inici
de la relació amb lAdministració.
Al cap d'uns anys, vaig haver de deixar

el cirrec per qüestions de salut. Fou

aleshores quan emvaig centrar enl'es-
tudi de la feina dels directius escolars.

Primer, amb la realització de la tesi
doctoral; més tard, amb l'elaboració
del projecte per a I'oposició a la plaga

de professor titular d'universitat i
amb la reaLitzacíó de diverses inves-
tigacions.

"En ['actualitat faig classe
als estudiants de magisteri i

als futurs professors de se-
cundária. També dirigeixo un
psstgrau $obre direcció i ges-
tió de centros"
Ara ets professor de la Universitat
de Girona
En posar-se en marxa els estudis de

Pedagogia a la Universitat de Girona
m'hi vaig vincular, tot especialit-
zalat-me en temes d'organítzació i
direcció d'escoles i instituts. En l'ac-
tualitat faig classe als estudiants de

magisteri i als futurs professors de

secundária. També dirigeixo un post-
grau sobre direcció i gestió de centres.

A banda de la docéncia universitária,
durant els darrers anys, la feina rea-

litzada ha obtingut un cert reconei-
xement en el món educatiu. Ha estat
un període de molta activitat: partici-

pació a congressos, col.laboració amb

diverses administracions educatives,
publicació de llibres, realització de

cursos i activitats de formació, con-
feréncies... Tot plegat, m'ha portat
a moure'm, a viatjar... i, per tant, no
he pogut ser a Mont-ras tant com
m'agradaria. Molts dies, només hi
vinc a dormir.

"La vinculació a les carrosses
ha estat una constant en la
meva vida; amb diversa inten-
s¡tat i dedicació, sempre hi he
col.laborat"

QubésGROC?
És l'acrbnim del Grup de Recerca en

Organitzacíó de Centres. Un grup de

treball que dirigeixo compost per una
vintena de docents i directors esco-

lars que durant els darrers deu anys

s'ha dedicat a arralitzar i fer aporta-
cions sobre qüestions d'actualitat
de l'educació a casa nostra: la sisena

hora, l'acollida als professors que ar-
riben de bell nou al centre, la millora
de la convivéncia escolar, l'horari de

l'alumnat, el treball en equip de dos

mestres a l'aula...

Ens trobem un cop al mes, recollim i
analitzem informacions i, finalment,
elaborem orientacions i materials
amb la intenció que siguin útils als

centres i als directius. Aixb no sempre

és ben vist per tothom. El fet d'analit-
zar i posicionar-nos sobre qüestions
d'actualitat que afecten la vida quo-
tidiana dels directius, els docents, les

famflies o lAdministració, a vegades

porta polémica. Tanmateix, ho en-
tenem com un signe de vitalitat del
grup; significa que tractem qüestions
rellevants.

Ilaweb?
És un instrument per posar a dispo-
sició de les escoles, dels mestres i del
públic en general la feina feta. És una
iniciativa altruista; tot és completa-
ment gratuit. N'estic molt satisfet
perqué té un índex notable de visites
(prop de 4oo diáries) fetes des de Ca-

talunya, Espanya i Hispanoamérica.

A més dels continguts professionals,
també conté informació de Mont-ras.
A l'apartat "Jornada Lúdica" (http://
wwwj oanteixido. org/catflornadaludi-
ca.php) s'hi descriu una excursió per
les cales: Roques dAse, el Crit, Font
Morisca, Cap de Planes, el Vedell, Cala

Estreta, cala dels Corbs, cala Saniá, la

Foradada i, finalment, Castell. Es tracta
d'una excursió que durantunabona co-

lla d'anys vam fer amb la gent de GROC

i altres col.laboradors per celebrar la fi
dels curs i l'inici de les yacances.

Arribem al final, vols afegir-hi algu-
nacosamés?
No. Simplement, constato que és la pri-
mera vegada que em fan una entrevista
de caire personal. Fins ara, totes havien

estat professionals. Ha estat agradable

mirar cap enrere i fer balang. En con-
junt, penso que la vida m'ha tractat bé,

rn ha ofert la possibilitat de fer mol-
tes coses. Algunes, les he explicades;
altres, han quedat al tinter: els con-
cursos televisius, les classes de tennis,
l'elaboració de jocs d'engin¡ la colla
d'amics, l'época disco, les excursions
de dos o tres dies a conéixer indrets
de Catalunya, la col.laboració amb el

MEC, el treball amb CEPs, les visites
a centres d'arreu de l'estat, etc. quan
era jove, la meva mare em deia "disfru-
ta la vida ara que pots"; ara m'adono
que he estat fidel a aquest principi.
He pencat de valent perb sempre he

procurat"disfrutar" allb que he fet.


