
quests últims dies a molts ens han vingut a la memòria molts moments viscuts: el primer dia de 

classe de 1r d'ESO; els "el saber estar chicos" de la Montse Estevez; el joc estúpid d'en Toni; la 

famosa de la Laura que ha sortit a més programes de TV3 que la Rahola; l'obsessió per les 

cadires de la Teresa Planas; les grans cançons de la Montse Andreu;  l’anomenat J. Planas i el seu “cap a 

l’artístic”;  la Mariona i el seu desig de tenir una màquina del temps; els grans experiments de la Consol; la veu 

fluixa d’en Lluís Alemany; el xiuxiueig que fascina a la Rosa Surroca i el “tansemenfotisme”; els “cap a classe” 

de la Montse Figueras; la tranquil·litat d’en Bosco; la simpatia d’en Miquel Tarrés; la pressa per obrir els 

estimats llibres de llatí de l'Anna; els "apreneu-vos el guió" de la Gemma i la seva infinita paciència; els debats 

sobre filosofia a la classe de la Sandra; el Classcraft d'en Rafel; les grans excursions de la Marta a rius que fan 

pudor;  el "Subirats aprova'ns!!!!”; la devoció per les matemàtiques de l'Anna, la Montse, en Miquel i la Dolors; 

els "això és pregunta d'examen" de la Maria Teresa; el gran art de l'Andreu, en Masde, Joel, l'Assumpta;  els 

vostès i les grans curses per arribar puntal de l'Imma; aprendre i obsessionar-nos una mica amb Hitler, 

Mussolini i Franco a les classes de la Galizia; la preocupació perquè aprovem el B1 de la Maite i la seva estima 

fantàstica; la rapidesa i les voltes a l'institut de la Pia;  les ganes i la paciència de l'Isabel per aprovar a tothom;  

la “primeriza” de la Núria; els "i no et faré anar a setembre de l'Eli"; la Núri amb el somriure i l’alegria que la 

caracteritza i la seva gran coordinació; en Pau amb les seves pel·lícules i les reflexions sobre el món i les etapes 

històriques; els grans consells sobre la vida, “el látigo” i el millor adoctrinament de la Pili; els 24/7 de la C; les 

disfresses de dictadors als ventiladors de la D, les colònies, la quina, el viatge a Itàlia i tants i tants altres 

records que hem viscut i que hem compartit.  

I és veritat que no sempre tot han estat flors i violes però hem sabut treure quelcom útil de totes les coses 

inútils que ens han entrebancat i ha estat així, com ens hem fet grans.  

Gràcies infinites a tots els professors i professores per tot i per tant; per la vostra, més que evident, vocació i 

per no limitar-vos sols a ensenyar-nos la matèria sinó també, a pensar, reflexionar, mirar més enllà i aspirar a 

la nostra excel·lència (no només acadèmica) sinó també personal. Gràcies als companys i companyes  per fer el 

camí més planer. Malgrat no hi capiguem i se’ns vagi quedant petit ens hem sentit còmodes i hem fet Brugulat 

i això és molt i és necessari. 

Un amic poeta té una frase que diu “Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Viure no és estar 

vius, viure és l’actitud d’omplir la vida.” Així que ompliu la vida, estimeu tan bé com pugueu, rieu molt i ploreu 

molt,  i gaudiu... perquè si feu allò que voleu, arribareu a fer el que vulgueu.  

Tots fem Brugulat! 
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