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I meu avi era mestre, i feia classes sense fer servir cap llibre. I
quan el veia pensava que aUO era exactament el que jo volia
fer•. I ho ha fee. cenament, durant anys i anys. durant moltes
decades. El gemia Guillenno (nom de religi6s de Lauren lino Fernandez) es un historic i emblematic mestre de La Salle a Girona (on s'hi va estar 33 anys i va impulsar a
mitjansdeladecadade 1950elfulbol federat) i a Santa Coloma de Famers (on entre

E

moltesactivitatsvaaearelconjuntdeflautes Sons de Famers). Divendres que ve, 12

de~compleixcemanys,ihofaambWl3
salut i unes ganes de fer coses envejables. I
ambelcampclarissim.«Ho~ Petit,claro
que meacuerdo-, responia dimecres passat
a la ttucadadel periodista. just abansd'iniciaruna conversa de mesd'una hora durant
la qual no pararia de proporcionar dates
exactes, noms i cognoms, anecdotes detallades. .. Names lamenta que aquesta any,
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per culpa de Jes precauc:ions necessaries a
causa de la pandemia del coronavirus (per
aixl> l'ennevista es telefonica), ha hagutde
limitar laseva activirati no es potreladonar
ambelsalwnnes, ni anarala salade professors.- Toti aim. continua anant a comprar
el paperalsquatre religiosos de LaSalleque
conviueo al centre, Uegeix. esaiu. passeja i
fa tot allo que po<. Be, tot allo que li dmen
[et; perque
segur que ell faria molt mes,
lO[iserelgennadetaSalledemesedalque
hi ha en tol Espanya
LawentinoFemalldezvant?ixerel 12 de

es

Un segle de

vida entre
la docencia
i l'esport

El germa Guillermo, un historic mestre
dels col•legis de La Salle a Girona i Santa
Coloma de Farners, compleix divendres
cent anys amb bona salut i molta activitat
m~del 1921 a Los Barrios de Nistoso, un
petit nucli del municipi de Vtlagat6n (627
habitantsenl'accualitat),siruatalnordd'Astorga. a Ia provincia de Ue6. Seria el gran

d~si.sfills(tresnoisltresooies)quevanterur Andres I Mana, dedlcats 3 les feines de!
c_ampique~taventambeunapetitabo·
nga de queviures. «El meu pare era 6. i ele-
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gant, i els diumenges i festius anava a vendreambuncavall pelspoblesdelazona:oli,
cigrons, sucre, una mica de iode... El que es
podia». Ell tambe ajudava a casa: «Vaig arribaraferdepastord'unramatquet~nfem,,.
PerO va anar igualment a escola, i va ser
precisament aquf on trobada la seva vocaci6: «r:escola de! poble era molt especial
perque el mestre era el meu avi Eusebio i va
ser amb ell quan em va picar el cuquet de
l'ensenyament Ell no utilitzava llibres per
fer classe, i jo pensava 'vull ser com el meu
avi'». A mes, aviat coneixeria la manera de
fer dels germans de La Salle, i aixo acabada
demarcarlasevavida:«Elsgennansvantenir molta influencia a Astorga, i de fet encara hi ha comunitat. Jo sabia que hi eren,
aquests mestres, i els volia coneixer, i com
que el meu pare hi anava sovint els dimarts,
que era el dia de mercat, I'acompanyava.
Afxf vaig poder tractar amb algun d'aquells
germans fins que vaig decidir que volia ser
com ells».

ON LLARG PROCES FORMATIU
Per pod er ser com ells, Laurentino Fernandez havia de passar un proces de formaci6
que el portaria molt lluny de casa seva i per
primer cop a Jes co marques gironines: «El 8
de setembre de! I 934 vaig sortir d'Astorga
ambquatreo cinc jovesmesdelazonaivam
viatjar fins a Fortianell, a Forti/I, on vam arribar I'! J de setembre. Tres dies de viatge
perque en aquell temps els trens anaven
com anaven, i s'havien de fer transbords,
etc.• . A Forti/I els germans de la Salle havien reconvertit en centre de formaci6 de novicis J'antlga granja-escola de Fortianell,
fundada !'any )849 per un grup d'hisendats
glronlns. I all/Iva ser on el furur germ/I Gui-

llermo va comem;ar a preparar-se per exercir de docent i de religi6s: «D'entre 13 i 15

ON MESTRE EMBJ EMP.TJC i amb

anys erem 27 nois».
una llarga traject6ria. D El germa GuillerAquesta formaci6 va quedar interrom- mo lotografiat dimecres al col·legi La Sapuda per l'esclat de la Guerra civil: «Els del lle de Santa Coloma de Famers. El Fotocomite revolucionad de Forti/I van venirper grafia dedicada al germa Guillermo del prtincautar-se de lafinca, iii van diral director mer equip lederat que va tenir La Salle de
del centre, que erafrantes, com tots els ger- Girona, la temporada 1956-1957. Iii Elgermans que hi havia, que ells podien marxar ma Guillermo arribant a la Casa de Cultupero que la mainada ens hi havfem de que- ra de Girona l'abril de 2007 per participar
dat Pero elnostredirectorvadirqueno, que en un acte sobre els 50 anys de! lutbol leellcomaciutadafrancesteniadretadema- derat de La Salle. (}
Dinar la protecci6 de! seu Govern. Va fer Jes rigint el concen de corniat amb Sons del
gestions pertinents a Figueres i el 6 d'agost Cacti, el grup de llautes que va muntar a la
del 1936 els 27 nois que erem al Fortianell, I Salle de la Seu d'Urgell. Iii Fotografia que
els gennans de la Salle, marxavem en auto- li van dedicar els de! grup Sons de Famers,
bus cap a Fran,;a»
de La Salle de Santa Coloma. Durant una
El grup es vainstal-lar en una casa de for- ·sonida amb un grup d'estudiants !'any
maci6 de La Salle prop de Beziers. • Ens hi 1957, encara vestit amb !'habit dels gervam estar fins a principis de gener del 1938, mans de La Salle.
quanvamtomaraEspanyaivamanaraBujedo, molt" a prop de Miranda de Ebro, a la
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provincia de Burgos, en una altra casa de

formaci6 de La Salle on tam be hi havia nois
mes grans i la rnajoria ja portavem !'habit».
No mes Ii quedava una ultima fase, en el seu
proces per esdevenir el germ/I Guillermo,
que tambe transcorreria a Catalunya: «Jo i
deu companys mes que ja havfem fet la fase
de principiants ens vam incorporar el 26 de
juliol de! 1939 a Cambrils perenllestir la formaci6 religiosa l docent>.
A partir de Uavors comen~aria la trajectoria com a mestre de! germ/I Guillermo,
sempre tambe a Catalunya: «El 16 de gener
de! 1940vaigarribar a l'escola de La Salle a
la Seu d'Urgell, on m'esperava una classe
amb 82 nens d'entre 8 i 10 deu anys ... En
a quell temps no mes hi ten/em tres classes i
erem quatre germans per a 150 alurnnes. Jo

m'encarregava d'ensenyar a llegir i a escriure als mes joves, altres feien geografia i adtmeticaalsmes grans. .• Feiem tote! que convenla, perque era una altra epoca». Amb el
temps, Guillermo s'acabada especialitzant
en les classes de frances, encara que tambe
faria activitats musicals, esportives i impartiria comptabilitat
Despres de quatre anys a la Seu d'Urgell
va anar a Barcelona i el 1947 va arribar al
col-legi Sant Narcis, que era el nom que tenia llavors La Salle a Girona; s'hi estada 33
anys, fins al 1980: «Quan vaig arribar e_rem
8 o 9 germans i hi havia cine o sis classes, comern;ant pels mes pelitsdelgerma Tomas».
A Girona, el germ/I Guillermo va comern;ar
adesenvoluparunaampliaactivitatmesenUa de Jes classes: participava en excursions
i sortides amb els alurnnes; feia catequesi
els diumenges a lesanomenades barraques
de Rio, a !'actual zona de Sant Pon~; potenciava l'activitat musical Implicant-Se en Els
Pastorets i altres funcions; i sobretot va ser
l'impulsordel futbolfederat «Al principi de
ser aquf, entre La Salle i les casemes, on ara
hi ha el pared el Migdia, no hi havia res constrtiit, nomes terrenys, i jo Ii deia al director,
el germ/I Pedro Regalado, que en podriem
comprar algun per fer-hi un camp de futbol
de veritat, per no haver de jugar al pati. ' Tu
estdsloco, Guille~',emdeia». Elcamparribada, molts mesanys mestardia Fomells
de la Selva, com a culminaci6 d'un proces
que portaria primer La Salle a jugar en
camps d'altres equips, entre els quals el mateix Girona FC, fins a bastir un club esportiu amb nombrosos equips en Jes diferents
categories de l'anomenatfutbol-base.
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La seva dedicaci6 al futbol (acompanyava els equips de la Salle alla on anessin, seguia els entrenaments, parlava amb jugadors, entrenadorsi rivals. ..) el va feruna persona molt popular a Girona mes enlla de
!'ambit docent I aixo que no es va aficionar
a aquest espon fins que ja feia de mestre a
La Salle Conda!, a Barcelona: «Jugavem de
tant en tant, amb la sotana i tot, pero em va
agradar molti anava a veure molts partits de
juvenils, amb dos germans mes, pels barris
de Barcelona; i alguna vegada ens colavem
fins i tot ales Cons».
La musica tambe ha estat protagonista en
l'activitat docent de! germa Guillermo: «A
Girona varn muntar un cor que cantava a
rnissa, i assajavem la part musical dels Pastorets. I a la Seu d'Urgell i Santa Coloma de
Famers hi he muntat grups de Oautes, Sons
delCadfiSonsdeFamers,,. J esquedespres
de33anysaGirona,l'anyl980elgermaGuillermo va to mar a la Seu d'Urgell, i s'hi va estar deu anys abans de ser traslladat a Santa
Coloma de Famers, on faria classes de geografia, gramatica i frances. Va ser en aquest
centre on es jubilaria com a mestre, pero hi
continua vivinti fenttot allo que Ii demanen
o que Ii deixenfer: «Continua portant elgrup
de Oautes, dona un cop de ma si falla algun
professor, ajudo a l'hora d'entrada dels
alurnnes, taco !'argue a la parroquiai al geriatric... Pero es clar, aquest any, amb la pandemia, res de res. Som persones de rise i ens
recomanen que tinguem molta cura».
«TOT PER FER CLASSE•

El germa Guillermo no pot evitar lamentar
aquesta manca de contacte amb els alumnes: «Si emvaigfergerma i mestreva ser per
poder fer classe, perque l'origen de tot plegatvaserl'escoladelmeu avi; sinoesperell,
hagues estat agricultor, com el meu pare».
Apunta, en aquest sentit, que «names una
vegada que vaig estar malalt una setrnana
vaig deixar de fer la meva classe diaria, que
era el que em va motivar cap a l'ensenyament primer i cap a l'ensenyament religi6s
despres.l defetLaSallecontinuamantenint
aquells mateixos principis que a mi em van
cridar, malgrat que el sistema educatiu hagi
pogut canviar».
ElgermaGuillermorecordaquehivahaver un temps que a la Salle Girona hi havia
un seu germa, Emilio, i un seu cos{, Miguel,
quetarnbe hifeien classe. I que els germans
de la Salle a Catalunya havien estat mes de
300, i ara s6n un centemu: I que Santa Coloma es l'unic col-legi de Girona que conserva comunitat religiosa: «Som quatre germans que tenirn !es nostres habitacions i
col-laborem en tot allo que podem, amb
molta relaci6 amb el claustre».
Es mostra satisfet sobretot de la bona relaci6 que mante amb molts dels seus
exalumnes i assegura amb convicci6 que «he
fet plenament allo que volia fer, i he estat feli~fent-ho, . Noll molestava el malnom d' «El
negre» que alguns Udeien -«em feia riure,
mes aviat, i a mes amb els anys em sembla
queem vaigaclarint». I conslderaqueva ser
un professor exigent, pero que sabia fer broma amb els alumnes: «No era dur, m'agradaven !es coses ben fetes, rectes. l en tot cas,
maJ valg cridar i tine la immensa satisfacci6
de no haver posat mai la ma en cap alumne,
en una epoca en la qua! hi havia docents
que sf que acostumaven a deixar-la anar».

Un educador integral
lgermaGuillermovaserbenvingut perque era un home
que esperonava els alumnes
queponavenactivitatscomunitaries, culturals O esportiVes>. El politicgironlFrancesc
Ferrer i Girones (1935-2006) va escriure
aquestes paraules en un article d'homenatge al germa Guillermo publicat a Punt
Diari el gener de 1981, quan feia poc que
el religi6s havia deixat La Salle de Girona
per anar a l'escola de la Seu d'Urgell. Ferrer assegurava haver estat un dels 40 nois
d'entre I21 13anys quevanserels primers
alumnes de Guillermo quan va arribar a
Girona, !'any 1947. «Recordo perfectament
l'impacte quevacausarlasevaarribadaal
Col-legi», afegia
Tambe va ser alumne seu, a mitjans de
la decada de 1950, Josep Oliveras, que a
mes form aria part dels primers equips de
futbol federats impulsats pel religi6s i docent d'origen lleones: «Gracies a ell, molts
de nosaltres vam poder comenvir a jugar
afutbol, i hi vam poder jugarmolts anys. A
mes, vampassardejugaralpatidelcol•legi
amb una pilota de drap, a poder competir
en camps en condicions, amb equipacions
i botes, i fins i tot a jugar al camp de! Girona a VIStaAlegre...Aixo enaquell temps era
lmpensable». Oliveras tambe l'havia tingut com a professor i divendres deia que
<<a classe, era campechano; no era dels
mestres mes durs que hi havia, era for~
normal». De fet, Oliveras i altres exalumnesi exjugadors de La Sallehan mantingut
la relaci6 amb ell: «De tant en tant hem
anat a fer aigun dinar, !'hem anat a veure a
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Santa Coloma Com que per l'edat que te
esta molt be, podem anar amb ell per tot
arreu».
El seu impuls de! futboi federal de La
SallelihavalgutalgermaGuillermodiversos reconeixements, entre els quals la Medalladel'Esponde la Generalitatil'homenatge de l'Agrupaci6 de Futbolistes Veterans de Girona Tambe ha estat homenatjat per antics companys de feina i antics
alwnnes, uns reconeixements que continuaran aquesta setrnana arnb algunes activitatsqueelsseusorganitzadors prefereixen no revelar de moment
«EXEMPLE DEvmA IVlTALITAT•
Cactual directora de La Salle de Santa Coloma de Farners, Neus Martin, considera
ben justificats aquests homenatges: «Jo
personalment l'admiro com a exemple de
vida i de vitalitat", assegura, i afegeix que
«es impressionantque una persona de JOO
anys tinguila capacitat i!es ganes defer coses que te ell, i em consta que esta patint
molt !'actual situaci6 causada per la pandernia, perque ha vist lirnitada la seva activitat,,. En aquest sentit, Martin explica
que «a mitjans d'agost sempre es posa a la
nostra disposici6 per a tot allo que necessitem. I de fet pona el control dels alumnes que usen el menjador(aquestcurs, per
culpa de! virus, per via telefonica), ens fa
!'historic de l'escola, etc. Els nens s6n la
seva vida is'hi ha dedicat sempre...».
EI director de La Salle Girona, Josep Maria Frigola, no ha treballat mai amb el germa Guillermo, peril el coneixper la relaci6
que el religi6s mante amb el centre i tam-

be perque Frigola es de Santa Coloma i el
seu fill i la seva filla si que han estat alumnes seus alla: «Eren tarnbe membres de
Sons de Farners i a craves seu he pogut
constataraquestentusiasmequetransmet
elgermaGuillermii,aquestsvalorsquecomunica per mitja de la musica». Frigola,
que considera «admirable» l'energia de
Guillermo, troba que representa «lafigura
ideal delgerma delaSalle: s'estimaelsnanos i veus que els a!urnnes se l'estimen, i
aixonoesfacild'aconseguir».Frigoiaatribueix aquest bon record que deixa el germa Guillermo en els seus exalumnes a «la
seva dedicaci6 plena, no nomes en hores
de classe, sin6 en tot allo que es fa a fora
Es un educador com a figura integral, que
fa classe peril tambe acompanya a fora,
amb activitats extraescolars, esport, musica, excursions... I quan trobesalgu que l'ha
tingut, i'aprecien i en tenen ungranrecord,
senyal que es una persona que s'ha dedi<:3t a educar ia gent, a acompanyar-la i ferIi costat en el proces academic i de creixement i formaci6 de la persona».
Joaquim Matar6, exdirector de La Salle
Girona, coneix be el germa Guillermo, cot
1 nohaver-hitreballatmai,ieldefineixcom
«una persona peculiar amb qui mantinc
una relaci6 cordial. Es va avanvir en moltes coses a la seva epoca, i encara ara en alguns temes et descol-loca per agosarat».
Per a Matar6, Guillermo •es un apassionat
de laSall_e i_te el convencimentque l'esport
es una ema educativa fonamental. I d6na
unes explicacions tan encertades sabre el
valorformatiudel'esponquehihagentde
25 anys que no ho tenen tan clar».

