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Vaig tractar el senyor Parunella (així escrivia ell el seu
cognom) a l'época en la qual fou director de l'Escola Catalana
Mossén Cinto, a l'edifici del passeig de Sant Joan que era
propietat del "Foment Autonomista Catala".

Vaig ass1stir a l'Escola des deIs vuit als dotze anys i en
conservo un record entranyable. En un temps en els quals les
escoles eren una mena de castig, el senyor Parunella va saber
convertir la que ell dirigia en un lloc agradable per als
alumnes, hi assistíem de bon grato Només diré que un deIs
correctius que aplicava per a les faltes d'una certa gravetat,
era la proh1bició d'assistir a les classes durant un pe:r:-íode
determ1nat; l'acord es comunicava als pares mitjanyant una carta
que els hav1a de lliurar el mateix alumne. Dolia molt -a qui 11
tocava- veure's privat del goig d'anar a l'escola.

El senyor Parunella ens va ensenyar a estimar la llibertat
i a respectar els altres, amb un civisme exemplar. E1I era
profundament católic, i les classes de cada dia comenyaven resant
el Parenostre. Pero l'assisténcia a aquest requisit inicial era
voluntaria, i si algun alumne o algun deIs pares no volia que el
seu fill hi fos present, se'ls permet1a de jugar als pat1s
d'esbarjo fins a l'hora de classe. La "Religió" era una
assignatura també voluntaria.

L'ensenyament era totalment en oataLa (cosa molt rara en
aquella época), i el "Castella" era una assignatura més de les
moltes que apreníem. No teníem mai la sensació que se'ns imposés
una rígida disciplina, perqué els mestres dirigits pel senyor
Parunella seguien el criteri de no foryar-nos a fer alIó que ens
desagradava i, en canv1, ens estimulaven a aprendre alIó que ens
atreia ..



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Tot aixo que explico no és pas una

personal. Tots els qui assistí rem al'" Escola

Cinto" n'hem conservat aquest bon record.

simple impressió

Catalana M:m:;sen

El senyor Parunella era un ferm catalanista, pero no crec

que anés més enLla del que, en aquells temps, s' entenia per

autonomisme. No obstant aixo, un deis primers actes de la

dictadura del general Primo de Rivera fou clausurar 1'" Escola

Mossén Cinto" perqué, arel d'un registre policíac, van trobar-hi

uns mapes lingüistics d' Europa on l' ar-ea del oataLa era

assenyalada amb un color di:ferent. Aquest :fou el pretext per a

acusar de "separatisme" la direcció i el professorat, del icte

prou greu, als ulls deIs militars, per tancar el centre. Els qu~

ho presenciarem -i en forem espectadors i prot.agonistes

"expulsat-s"- no oblidarem mai la humiliació de veure soldats de

l'exércit espanyol clausurant l'escola que estimavem tanto

El senyor Parunella era una persona seriosa, pero d'un

tracte molt cordial id' una absoluta correcció. Sempre ens va

donar la impressió, als qui tinguérem la sort d' ésser alumnes

seus, que la nostra condició de nens, de nois, li mereixia els

mateixos miraments que dedicava a la gent gran. 1 així ens ho

:feia sentir en totes les ocasions, com a amic i com a mestre, la

qual cosa li agraiem molt. Era, en resum, una gran persona.

Pere Calders


