
L’ANTIGA ESCOLA (1673-1964) 
 
Quan parlem de l’antiga escola d’Olvan, la que estava al carrer de l’Escola 
número 17, podem retrocedir molt en el temps. El “Diccionario Històrico 
Geogràfico y Estadístico” del ministre Pascual Madoz, ja cita Olvan com un dels 
únics 10 municipis de la comarca del Berguedà amb escola l’any 1848. Però la 
història encara es pot remuntar més enrera, ja que en un document de 1865 
s’esmenta que l’edifici de l’escola, compartit amb altres dependències 
municipals, datava de 1673. 
 
Aquest edifici tenia múltiples usos: era ajuntament, escola, vivenda dels 
mestres, arxiu municipal i, fins i tot, presó.  Tots aquests usos van funcionar 
fins que cada entitat va tenir instal·lacions pròpies: habilitació de dues aules en 
l’edifici del nou ajuntament  l’any 1964, inauguració del nou ajuntament  l’any 
1968, inauguració de les noves cases dels mestres l’any 1968, construcció de 
les noves aules escolars l’any 1969-70 i tancament definitiva de la presó. 
La distribució de les instal·lacions de l’edifici de l’escola sembla que era la 
següent: 
 

 Primera planta: hi havia un gran tauló d’anuncis, un espai no gaire 
ample (presó),  el taller del mestre i una sortida cap a l’hort. 

 Segona planta: hi havia la classe dels nens, la classe de les nenes, 
l’ajuntament i la comuna. 

 Tercera planta: vivenda del mestre i vivenda de la mestra. 
 
D’ aquesta antiga escola encara en poden parlar alguns antics alumnes, com el 
Sr. Agustí Fígols, el Sr. Ramon Maria Canudes (antic Secretari), el Sr. Ramon 
Àrias i altres. Un dels primers mestres que encara es recorda d’aquella època, la 
dècada de 1920,  és el Sr. David Zamora Tobeña. Era aragonès. Una foto del 15 
d’octubre de 1928 en la qual està ell amb el seus 40 alumnes, testimonia el seu 
pas per l’antiga però nombrosa escola d’Olvan. Sembla que la seva estada en el 
nostre poble va ser llarga i fructífera. Fins i tot va ser alcalde del poble els anys 
1933 i 1934.  
 
A mitjans de la dècada dels 30 tenim notícies de que un altre nou mestre, el 
mestre Boix, de Manresa, va venir destinat a ocupar la plaça de mestre d’Olvan. 
Encara actualment hom parla del s*eu bon fer i de la seva professionalitat com 
a mestre. Molt afeccionat a la música, sabia tocar el violí i el piano. Es va casar 
a Gironella i va ser professor de l’Institut d’aquesta mateixa població, on sembla 
que també va ser titular d’una acadèmia. 
 
Al llarg d’aquests període, la unitat de les nenes era regentada per la mestra 
Maria de la qual tenim poca informació, però sí unes magnífiques fotografies de 
l’època.  
 
Desprès del mestre Boix vindria el mestre Cuesta, precedint l’arribada de la 
nissaga familiar dels Mallas, una època veritablement important per l’escola 
d’Olvan. Amb la mestra Eulàlia Casas, l’anomenada Sra. Laieta, de Vilafranca 



del Penedès, mestra de les nenes i del seu fill, Santiago Mallas Casas, el 
“mestre Mallas”, que s’ocupava dels nens. També participava a la comunitat 
educativa el marit de la mestra i pare del mestre, en Josep Mallas, anomenat Sr. 
Pepet, que participava en feines domèstiques i activitats de l’escola. 
El Sr. Mallas era un mestre innovador, molt afeccionat a les noves “tecnologies” 
(radio, cinema, construcció d’originals joguines originals) i molts el recorden per 
aquesta particularitat, de la qual sembla que va tenir alguna responsabilitat a 
l’antiga Delegación de Educación a Barcelona.  
També tenia una vessant literaria: va endegar la primera revista escolar de 
l’escola d’Olvan, la “Chilindrines”, i va publicar algun llibre de literatura infantil, 
com “El paje de los reyes magos”.  
En deixar l’escola d’Olvan, Santiago Mallas, i amb tota seguretat també els seus 
pares, va marxar a Sallent, on va ser destinat com a mestre. 
 
En aquesta foto podem veure el mestre Mallas amb els seus alumnes al costat 
de Cal Pubill (al fondo Ca l’Esqueller). 
 
La vacant del Sr. Mallas la van ocupar successivament diferents mestres com el 
mestre Gaspar (que era menorquí) o el mestre Bartomeu (valencià) fins a 
l’arribada d’en Francisco Casahuga Casas (d’Espot), que va exercir en l’època 
del trasllat. El 1964 va començar el trasllat de l’”ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS 
I NIÑAS”, als nous espais de l’Ajuntament, que va concloure el curs 1967-1968 
amb el trasllat de la classe de les nenes, tancant definitivament la història de 
l’antic edifici escolar d’Olvan. 
 
L’organització escolar de l’època (els dos primers terços del segle XX) era molt  
diferent de la d’avui dia. Per començar els nens i nenes de l’escola no es 
separaven pas per edats, si no per sexes, per tant en una escola com la d’Olvan 
el que trobem és una aula de nens i una de nenes. Separades tant físicament 
com pel destí de l’ensenyament, els nens destinats a un ofici futur i les nenes 
destinades a ser bones mestresses de casa i mares, cosa que condicionava 
bona part dels ensenyaments.  
També quedava molt més palesa la separació entre alumnes i mestres. Tant 
des del vessant físic de la pròpia aula com des del vessant de la disciplina. Per 
una banda, les aules estaven organitzades amb pupitres dobles inclinats, 
cadascú amb el seu tinter i la seva ploma, i el mestre es situava davant de tot, 
en una tarima més elevada. Aquestes aules no tenien gaire comoditats, sense 
pintar i amb només una estufa de llenya a l’hivern 
La disciplina també era entesa de manera diferent, ja que el càstig físic era 
permés i, fins i tot, pràctica habitual. Segons testimonis de la mateixa escola 
d’Olvan: “els càstigs eren molt més forts (bufetades, feien agenollar-se 
aguantant llibres durant una hora, cops de regle, cops de “puntero”...) i eren 
uns càstigs que feien molt mal. Quan hi havia molt rebombori, el mestre cridava 
“silencio” i si continuava el rebombori deia “he dicho silencio” i a la tercera 
repartia bufetades”.  
Tampoc existien les entrevistes entre pares i mestre, si no que les trobades 
casuals al carrer eren les què servien per comentar les coses de l’escola i dels 
alumnes.      



 
En general l’ensenyament que és recordat pels antics alumnes olvanesos era en 
castellà (espanyol), però durant la República (i primers anys de la guerra civil) 
l’ensenyament es feia 3 dies en català i 3 dies en castellà i també es cursaven 
matemàtiques. Tot matèries pràctiques per la vida futura. 
Fent referència al material, cada alumne es preocupava de portar el seu i quan 
es gastava, el mestre tenia un calaixet on guardava llapis i llibretes que els 
alumnes podien comprar, era una mica més car que a la botiga i d’aquesta 
manera el mestre en treia benefici, un complement per al baix sou dels mestres 
de l’època. 
 
L’escola no era obligatòria, els nens de les cases de pagès, si tenien molta feina 
a casa, no anaven a l’escola, i els mestres ja ho tenien en compte. A més tenien 
de venir a peu, perquè només hi havia un cotxe en tot el poble.  
A diferència d’ara, l’horari escolar incloïa els dissabtes. No hi havia pati i es 
jugava al carrer: a futbol quan algú portava la pilota, marcant les porteries amb 
rocs, si no a cavall fort, saltar i parar... Sovint els nens i nenes anaven a jugar a 
la roca de Cal Pubill   
A part d’estudiar, els nens tenien altres feines tant dins com fora de l’escola, 
com anar a buscar l’aigua a la font. 
 
En aquells temps treballaven més el dia a dia i finalitzaven l’escolaritat als 14 o 
15 anys i després solien anar a treballar, ja que només estudiaven els fills de 
les cases més riques del poble. 
 
L’ESCOLA A L’AJUNTAMENT (1964-1970) 
 
Aquesta és una breu etapa de transició fins la fi de la construcció de les noves 
aules que allotjaran l’escola comarcal d’Olvan. La situació escolar als anys 60 
s’havia tornat insostenible a l’antic edifici, que esdevenia inadequat per allotjar 
una escola i estava pràcticament en estat ruïnós, fet que va fer inajornable el 
trasllat.  
Bona mostra de l’estat de l’edifici són els diferents informes i projectes de 
construcció d’una nova escola. Ja el 1865 trobem un projecte de reforma de 
l’escola d’Olvan, degut al mal estat de l’edifici. El 1936 s’informa de la 
precarietat de l’edifici, insuficient per allotjar tots els nens del poble i de com 
s’han hagut d’habilitar locals interins a l’Ateneu i a l’ex-rectoria fent servir 
mobiliari d’aquesta. 
El 1950 trobem un altre informe urgent sobre la situació escolar, en aquest ja 
queda reflectida la construcció d’un nou edifici destinat a allotjat les escoles i 
l’ajuntament. Aquest és l’edifici actual de l’Ajuntament, començat a construir el 
1936 i que el 1950 s trobava en un estat ruïnós per l’abandonament sofert. 
Com a conclusions l’informe aboga per l’acabament de l’edifici per considerar-lo 
un gran bé pel poble. 
Totes aquestes reformes i projectes de nous edificis escolars van quedar 
trucandes en general pels problemes econòmics municipals i, en el cas del nou 
edifici començat a construïr el 1936, també va intervenir l’esclat de la Guerra 
Civil per entendre l’abandonament de l’obra, tot i que quan l’Ajuntament 



Nacional va voler reprendre-la va se la manca de liquiditat econòmica el que la 
va endarrerir fins la dècada dels 60. 
A aquesta situació ruïnosa s’ajuntava sovint la manca de mestres per cobrir les 
places d’Olvan, situació que, per exemple, va portar a suspendre les classes a 
l’inici del curs 66-67 fins al Nadal, moment en que la inspecció provincial va 
permetre el nomenament d’un encarregat d’ensenyament entre la gent del 
poble per tal de poder obrir l’escola. 
Tota aquesta situació va desembocar en l’acabament de la construcció del nou 
edifici de l’Ajuntament, pendent des de 1936, i el projecte de construcció de la 
nova escola comarcal d’Olvan.  
Un cop acabada la construcció d’aquest edifici la urgència de la situació va 
obligar al trasllat de l’escola a les dependències de la planta baixa. En un primer 
moment, el 1964 en època del mestre Francisco Casahuga, es va traslladar la 
classe dels nens, que va ocupar l’actual biblioteca de l’escola,  i el 1967 la de 
les nenes, que es va ubicar a on ara es troba l’anomenada Sala dels Miralls, a 
l’altra banda de l’edifici. Tot això esperant la construcció de les noves aules de 
l’escola comarcal, destinades allotjar els nens i nenes d’Olvan i dels pobles 
rurals dels voltants. 
 
NOVA ESCOLA:  del 1970 fins a finals del segle XX 
 
L’edifici de la nova escola es va acabar el 1969, juntament amb les cases 
destinades als mestres, tot i que fins a finals del curs 1969-1970 no es va 
inaugurar, destinant-se el curs a dotar-lo de tots els elements  necessaris per 
l’activitat educativa. Tot el conjunt escolar es componia de l’escola amb quatre 
aules i menjador escolar (cal incloure-hi la cuina) i de sis cases per mestres. 
D’aquesta manera va quedar configurada una escola de 6 aules (cal sumar-hi 
les dues d ela planta baixa de l’edifici consistorial, que es van continuar 
utilitzant), dotada a més de servei de menjador pels alumnes provinents dels 
pobles veïns. 
 
El dia 4 de febrer de 1970 es va crear la nova Escola Graduada Mixta Comarcal 
d’Olvan i va començar el procés per traslladar els alumnes de les diferents 
escoles unitàries de la comarca, per això va ser necessari dotar el nou centre 
del material que calia: el mobiliari d’aula el va enviar la Dirección General de 
E.P. i el material de la cuina i el menjador el va comprar el propi ajuntament. 
 
Finalment, el dia 4 de juny de 1970, l’escola es va omplir del més important i 
els nens i nenes de les escoles mixtes unitàries de La Guàrdia, Sagàs i Sta. Mª 
de Merlès van ser traslladats en autocar per unir-se als nens del municipi a la 
mateixa escola. El trasllat va ser coordinat per l’inspector de zona i un autocar 
va anar recollint els nens, els mestres i el material escolar de les diferents 
escoles. Tal com relata la mestra provinent de l’escola de La Guardia, Ma. 
Antònia Vilardell, en qui va recaure la direcció del nou centre:  
 

“L'autocar va sortir de La Guàrdia (el molí), i va fer les parades 
corresponents a Sta. Mª de Merlès i a Sagàs. En arribar a Olvan i 
després de les presentacions pertinents, l'inspector ens va organitzar 



repartint els alumnes per edats... Érem tots uns desconeguts, els uns 
ens sentíem trasplantats i els altres, envaïts. Va ser un bon rebombori i 
a final de curs...  Però de seguida vam tocar de peus a terra, havíem de 
donar de menjar a una trentena o quarantena de nens/es. La cuina i el 
menjador hi eren: plats, gots, coberts,etc. també, però empaquetats i 
etiquetats. Els alumnes més grans ens van ajudar a desetiquetar plats i 
gots, de Duralex, els dels menjadors de l’època, altres a rentar-los i 
eixugar-los, mentre altres comprovàvem de què eren les llaunes i els 
embotits què hi havia al rebost per fer la llista del què havíem d’anar a 
comprar per tal de poder donar de menjar als alumnes comensals. 
Vam tenir sort de la botiga d'Olvan, aquell dia i els següents, perquè va 
ser la nostra subministradora, prèvia comanda el dia abans, perquè la 
situació va durar uns quants dies... El Ministerio i la Delegación 
provincial havien fet provisions materials, però no de funcionament. 
Finalment, al cap d’uns dies, vam tenir cuinera, però fins aleshores, a les 
12 en sortir de classe, uns fèiem de cuiners i cuineres mentre altres 
vigilaven els alumnes i els servien el dinar. Abans d’entrar, a les 3, a 
classe, preníem un cafè tots els mestres junts, ens ho havíem ven 
guanyat “ 

 
Un cop en funcionament la nova escola ben aviat es van posar de manifest tot 
un seguit de problemes relacionats amb l’organització escolar i el nou edifici.  
Les principals dificultats van venir per l’estat de l’edifici, amb mancances 
malgrat 
 
 
 
Per ordre ministerial del 4 de febrer del 1970 (B.O.E. el dia 24), va ser creada 
l'Escola Graduada Comarcal d'Olvan; però aquesta ordre no es va fer afectiva 
fins al 4 de juny, dia en que alumnes i mestres de on hi funcionaven ja dues 
aules situades a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament, un per a nens i una 
per a nenes, amb el mestre i la mestra corresponent. 
 
El dia en qüestió el sr. Pardo, que era l'inspector de torn, va fer tot el trajecte 
en l’autocar que ens recollia a tots, mestres i alumnes, així com també tot el 
material didàctic de què disposàvem les escoles.: pàrvuls, a càrrec de la mestra 
Maria Cantó, provinent de l'escola de Sagàs; nens petits, a càrrec del mestre de 
l’escola de Sta. Mª de Merlès; nens grans, a càrrec del mestre d'Olvan; nenes 
petites, a càrrec de la mestra d'Olvan, Mª Dolors Corts i nenes grans a càrrec 
de la mestra provinent de l’escola de La Guàrdia, Mª Antònia Vilardell i en qui 
va recaure també la Direcció de la nova escola que s’acabava de formar. 
 
encara que, llavors, hi havia classe als matins de 9 a 12 i a les tardes      
de 3 a 5, fins al 30 de juny; i als matins de 9 a 12, fins al 15 de juliol que era 
quan s’acabava el curs, en aquella època, tant per els alumnes com per els 
mestres.  
 



  ja que l’ajuntament d'Olvan no volia assumir el cost de la cuinera, etc. En 
considerar que era un cost a repartir en tots els ajuntaments implicats.   
 
. Aquest costum no el vam deixar perdre. 
 
Un cop tot en funcionament, i dins la normalitat, vam arribar a final de curs 
sense adonar-nos-en. 
 
Havíem aconseguit tirar endavant l'Escola Comarcal d'Olvan, en el seu inici, 
encara que sabíem que dels cinc mestres que llavors  hi érem, només una s’hi 
quedaria, Dª. Maria Cantó.   
 
 
 
LA NOSTRA ESCOLA AL SEGLE XXI 
 
 
Informació d'entrevista a Teresa: 
 
 l'escola va estar a punt de tancar perquè hi quedaven pocs nens, uns 15.Era 

l'època que van marxar els cursos de setè i vuitè (curs 1996-97 va ser l'últim 
any que hi eren) i al poble hi havia pocs nens petits.  
 

 A més, hi va haver dues famílies que no volien que els seus fills anessin a 
una escola unitària, no estaven d'acord amb la gestió del menjador, etc.   

 
 Va arribar la Carme Altarriba a l'escola i es van fer diferents accions perquè 

la gent s'animés a portar els seus fills a l'escola d'Olvan. Per exemple, les 
mestres que hi havia (Carme i Mercé), juntament amb l'AMPA, van 
organitzar la jornada de portes obertes per donar a conèixer l'escola a 
d'altres famílies amb nens petits; el Lluís Fernández, des de l'ajuntament, va 
explicar a les famílies la realitat del funcionament; l'ajuntament també va 
donar molts diners per ajudar a l'escola...  

 
 Uns anys abans venien a Olvan dos autocars cada dia amb alumnes: un de 

Sagàs i la Guàrdia i l'altre de La Plana, Cal Rosal, i el Cap del Pla. Després 
van disminuir molt els alumnes, fins arribar casi a tancar, i gràcies a la unió 
de mestres, pares i mares, i ajuntament, es va mantenir. 

 
 Quan es va formar la ZER van arribar especialistes, van poder fer 

agrupaments més petits, es crearen les extraescolars del dimecres a la tarda 
(pagades per l'ajuntament), etc. I tot això també va beneficiar a la 
recuperació de l'escola. 
 

 L'AMPA també va lluitar molt per l'escola. L'AMPA ajuda en tot el que pot a 
l'escola i busca activitats per treure diners pels alumnes. Fa molts anys que 
existeix l'associació, però els pares i mares han anat canviant. Les seves 
funcions són: organitzar la diada de St. Jordi per recollir diners, buscar una 



data pel teatre i oferir un berenar, col·laborar en la jornada de portes 
obertes, buscar els regals dels reis i actualment, gestionar el menjador. 

 
Informacó nostra: 
 
 Del 1998 fins el 2003 hi havien 2 mestres a l'escola (la Carme i la Mercè) 

després de 2 mestres va arribar la Maica i ja eren 3, després mitja jornada 
la Sòina (3 i mitja), la Noemi, després la Marisol i eren 4. Quan va marxar la 
Carme Altarriva la va substituïr la Montse Vilella, després va arribar el Jose 
(que es valencià), i aquest any han arribat el Quicu i la Sheila.   
 
 

 Els especialistes que hi han agut són:  l'Olga, l'Elisa, la Dolors Capelles, la 
Montse Pont, la Montse Lardín,  la Mònica, la Neus, la Jordina (va substituïr 
durant un temps a la Neus), la Mireia, el Marc, la Rosa. 

 
Informació d'entrevista a Gemma: 
 
- La Gemma ens ha explicat que abans els alumnes de 8è triaven algun dels 
seus companys com a representants del Consell Escolar, per tal de passar les 
propostes i també per informar als alumnes. Comenta que la visió que té ara 
del Consell Escolar és diferent com a mare que com alumne. Va dir que servia 
per queixar-se, agrair o demanar algunes coses.  
A l'hora del pati jugaven a arrencar cebes, a pilota, a l'excalectric (xarranca), 
saltar corda, a gomes... Quan sortien a la tarda feien moltíssimes cabanyes, 
anaven a córrer en bicicleta, però mai estaven a casa.  
Ella va començar l'escola amb 2 anys (perquè hi havia una mestra que feia com 
una mena de guardaria.) i va acabar els 14. 
En les classes anaven de dos en dos cursos: 7è i 8è, 5è i 6è, i 3er i 4rt.  
La classe de 5è i 6è era a la sala dels miralls actual i la classe de 7è i 8è era a la 
biblioteca.   
Al matí començaven a dos quarts de 10 fins a dos quarts d'1 i a la tarda de les 
3 a les 5. 
Al principi l'escola la feien en castellà. 
Feien educació física i a vegades l'anaven  a fer al Camp de Futbol del poble, 
durant un temps els hi va fer el Nando (Ferran Poyatos) i després un corredor 
de Gironella (Vilardaga). Tocaven la flauta, no feien ni religió ni alternatius. A 
8è van fer una mica d'anglès per estar preparats per l'institut, i abans havien 
fet una mica de francès. La majoria d'assignatures les feien a la mateixa classe, 
només alguna canviava. 
Al principi tenien una cuinera que es deia Nane que era la dona del mestre, el 
Manolo i cap al final l'Antònia.  
Els arbres que envolten el costat de l'escola els van plantar ells quan eren petits, 
ho van fer per la festa de l'arbre que era quan mataven el porc. A la seva classe 
tenien un eriçó al quartet de la llenya i li donaven pomes, el van tenir durant 
molt de temps. Tot i que el pati era obert, eren conscients de que no s'havien 
d'escapar. El Lluís tirava guixos però no picava.   
Ens explica que recorda que a ella sempre la castigaven  per xarrar massa. 



Quan s'acabava l'escola, gairebé la majoria de la gent anava a l'institut   a 
Berga, no hi havia transport per això hi tenien d'anar amb cotxe particular. I 
per dinar tenien d'anar a un bar perquè a l'institut no els n'hi donaven. 
Ella ens va dir que té molts bons records de l'escola i dels mestres.  
Com a entremaliadures: algun dia algú havia trencat un vidre amb la pilota, 
algunes vegades s'havia escapat algú... 
 
 
 
 


