
una significació especial la meva visita a l'Institut de
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Entre els records més entranyables de la meva vida, hi
figura l'homenatge que les escoles d'Olot em van dedicar anys
enrera. Un honor que sempre m'ha semblat que sobrepassava els
meus mert ts, pero que vaig acceptar amb un goig enorme, amb el
proposit que a partir d'aleshores faria l'esfor~ que calgués per
mereixer-lo. O, almenys, per acostar-m'hi.

Un dia, caminant pe1s carrers d'010t amb 1a meva esposa,
vara coincidir amb un grup de nois i rio í ers acompanyats deIs seus
professors. Alguns alumnes em van reconeixer i, amb veu prou alta
perque els
he procurat
si a í.xó és
ocasió se'm van humitejar els ulls i que cada vegada que ho evoco
em torna a guanyar un estremiment, des dels replecs més profunds
de la meva anima.

sentíssim, exclamaren: "És en Pere Calders!". Sempre
de dominar les meves emocions, tot i que no sé ben bé
un defecte o una virtut. El cas és que en aquella

Foren unes jornades meravelloses, entre les quals prengué

Batxillerat "Montsacopa". Mestres i deixebles em van rebre arnb

una gentilesa que no oblidaré mai. 1 em valgueren una experiencia
inesborrable: em van mostrar els treballs que

tant
havien realitzat

inspirant-se en contes meus, posant-hi d'amor i una
capacitat tan gran de comprensió que em van fer sentir deutor
d'un deute de reconeixen~a que mai no podré pagar del tot.
Comprovar que textos meus eren utilitzats per a l'ensenyament de
la nostra llengua fou una satisfacció imrnensa.

L'Institut de Batxillerat "Montsacopa" celebra ara el seu
vinte aniversario Ja és un espai de temps que permet fer balan~ i
repas:3ar comptes, amb una evidencia innegable: ha contribult a
enriquir unes pagines de la nostra historia col.lectiva, amb
l'esfor~ i l'encert de professors, pares 'i alumnes. Tenir-ne el
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convenciment, compensa deIs moments difícils que tota tasca

comporta. Per a mi, haver participat ni que sigui mínimament en

ella, per molt marginal que es pugui considerar el petit paper

que hi vaig representar, me' n sento ben orgullós. 1 em plau

d'ajuntar els meus bons desigs als molts que seran formulats: que

per molts anys a l' Institut de Batxillerat "]''fontsacopa'' i a tots

els qui l'han fet i el fan possible!

Pere Calders


