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25 ANYS de L’INSTITUT de SALES 

THE BEST YEARS OF OUR LIVES 
 
The Best Years of Our Lives és el títol 
d’una pel·lícula que va guanyar un munt 
d’Oscars ara fa seixanta-quatre anys. Però 
no és de cinema, d’allò que vull parlar-vos 
en aquest article; sinó d’una cosa de la qual 
ara no us adoneu i potser us semblarà una 
bajanada: aquests anys que esteu passant 
en el nostre centre (passant, que no pas 
sofrint: qui us sofrim som els professors; 
perdoneu que vetlli pels meus interessos i 
els dels meus companys) són veritablement 
els millors anys de la vostra vida. No 
sempre sereu els esbojarrats adolescents 
que sou avui dia, el temps passa inexorable 
i, tard o d’hora, haureu d’assumir les 
responsabilitats pròpies de l’edat adulta. Sí, 
ja sé que això d’emparellar-vos, buscar 
casa, tenir fills i contractar una hipoteca a 
quaranta anys us sembla ara una cosa 
llunyana; però, creieu-me, a mesura que us 
aneu fent grans, el temps passarà cada cop 
més de pressa i enyorareu aquest dies en 
què gaudíeu d’una lassitud fingida per un 
esforç que no fèieu i d’un cansament fictici 
provocat per un estrès que no sentíeu. 
Sovint oblideu que els vostres professors 
també vam ser adolescents, que nosaltres 
també vam ser alumnes 
d’un institut, que –malgrat 
que us pugui semblar 
inasumible- fa uns quants 
anys teníem l’edat que 
teniu avui vosaltres; i és 
per això que caldria que 
em féssiu cas: mai 
tornareu a tenir ni catorze, 
ni quinze, ni setze, ni 
disset anys; això no passa 
més que un cop a la vida.  

 
Però sovint a aquestes edats esteu tan 
descontents amb vosaltres i amb les 
vostres circumstàncies actuals que no us 
adoneu que la plenitud de la vostra 
existència és un període breu i fugaç i que 
mai tornareu a gaudir de la vitalitat i el vigor 
que avui us caracteritzen. 
Sé que alguns de vosaltres esteu esperant 
amb deler el dia que per fi podreu 
abandonar aquest centre, però ja veureu 
com la majoria de vosaltres recordareu 
amb enyor el temps que vau estar al Sales; 
no tant per nosaltres, els “profes” –encara 
que vull pensar que uns quants sí ens 
recordareu amb una certa apreciació-, com 
per les amistats que heu fet, la gent que 
heu conegut i les experiències que heu 
viscut. I si us sembla que el nostre institut 
és una espècie de presó, que us cridem 
l’atenció per qualsevol  xorrada, que 
coartem la vostra llibertat i que no passem 
per alt cap fotesa... espereu a enfrontar-vos 
amb el món real, el món adult, el món del 
treball. Aleshores sereu conscients que en 
aquest centre vivíeu molt bé i que els 
vostres constants remucs eren infundats i 
injustos.  

Però ja no sereu aquí per 
donar-nos la raó. 
Bé, no voldria seguir 
sermonejant-vos. Només us 
recomanaré que gaudiu de 
les activitatas que el dia 21 
es duran a terme per 
celebrar el 25è aniversari 
del centre. Un institut, l’IES 
“De Sales”, que és el nostre 
institut, però és, sobretot, el 
vostre. 
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150 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE  J. M. BARRIE 
EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA:  PETER PAN 

 
Si algun dia visiteu Londres no deixeu de 
passejar pels jardins de Kesington. En 
aquest indret trobareu una escultura de 
bronze d’un nen que està tocant la flauta: 
és Peter Pan. 
El 9 de maig d’ara fa 150 anys va néixer 
James Matthew Barrie, l’escriptor escocès 
que creà el nen que no volia créixer i que 
ha donat nom a un tipus de conducta que, 
en psicologia, es refereix a una síndrome 
que pateixen els adults que no volen assolir 
la maduresa. 
L’any 1904 Barrie va estrenar la seva obra 
teatral Peter Pan i set anys després el 
personatge va aparèixer com a 
protagonista de la novel·la Peter Pan i 
Wendy. Aquesta obra ha estat, des de la 
seva publicació, un veritable clàssic de la 
literatura juvenil i, encara avui en dia, als 
països anglosaxons, és habitual que es 
representi tots els nadals als col·legis i a les 
sessions infantils dels teatres.  
Per què una obra ambientada en 
l’Anglaterra de fa més de cent anys i en un 
món de fantasia que poca relació té amb 
les fantasies dels nens actuals segueix 
fascinant els lectors de mig món? Suposo 
que perquè tothom desitja impossibles, que 
a tots ens agradaria perllongar la nostra 
infantesa, els nostres somnis, les nostres 
vel·leitats aventureres, enfrontar-nos al risc, 
lluitar contra el malvat dolentíssim de torn i 
derrotar-lo, que la vida sigui per sempre 
més un joc divertit sense perills reals i 
sense responsabilitats. Els nens i les 
nenes, quan llegeixen el llibre, fantasien 
amb ser l’esbojarrat, valent i irresponsable 
Peter Pan o l’assenyada, sensata i 
maternal Wendy. Però, quan es 
converteixen en adults, segueixen enyorant 
aquella Neverland on viu el protagonista, i 
els agradaria deixar el treball rutinari amb 
què es guanyen la vida (com fa el pare de 
Wendy) i convertir-se en un pirata 
tremebund, tot i que li manqui una mà: 
millor ser el tolit capità Garfi –malgrat que 
se l’acabi cruspint un cocodril- que el gris 
empleat d’un banc (tradicionalmnet, i no 
pas per casualitat, a les representacions 
teatrals de l’obra, l’actor que interpreta el 
paper de pare de Wendy és el mateix que 
fa de capità Garfi). 

I és que la vida de veritat no és com a 
aquesta obra. Ens hem d’anar fent grans, 
hem d’envellir; i si Peter Pan gosa dir en un 
moment de la novel·la “morir pot ser una 
experiència meravellosa”, és perquè sap 
que en el seu país la mort no és sinó una 
aparença i no és pas real. Wendy acabarà 
tornant al món on pertany, Peter Pan 
seguirá essent per sempre més el nen que 
es nega a créixer. No es tornaran a trobar 
mai més, però tampoc mai més un d’ells 
podrà oblidar l’altre. 
La biblioteca ha adquirit aquest curs 
exemplars nous d’aquesta obra en català i 
castellà. Us invitem a conèixer-la. 
Nota: A la DVDteca del centre podeu trobar 
la pel·lícula que, per qui us escriu aquestes 
línees, és, amb diferència, la millor versió 
cinematogràfica que mai s’ha filmat basant-
se en aquesta obra. La va dirigir P.J. 
Hogan l’any 2003. El títol és Peter Pan, la 
gran aventura i és gairebé una obra mestra, 
perquè, alhora que reflecteix amb fidelitat el 
món fantasiós que envolta la novel·la, un 
espectador atent –com espero que sigueu 
vosaltres- podrà apreciar la malenconia 
inherent al fet d’ésser conscient que no es 
pot ser nen o nena per sempre més. I, 
precisament, vosaltres ara esteu a l’edat en 
què heu d’assumir la inapel·labilitat 
d’aquesta llei de la nostra vida. 

 
 
 



 3 

IN MEMÒRIAM: ALAN SILLITOE (1928 – 2010) 
LA SOLEDAT DEL CORREDOR DE FONS 

 
La cultura anglesa sempre ha estat bastant 
classista; però fins fa cinquanta anys ho era 
terriblement. Malgrat que des de l’època de 
la revolució industrial hi havia una gran part 
de britànics que vivia en unes condicions 
laborals, económiques i de salubritat 
lamentables, l’art i la literatura seguien 
reflectint únicament les inquietuds, 
preocupacions i problemes de la societat 
benestant. Però tot això va canviar a mitjan 
la dècada dels anys 50 del segle passat. 
L’any 1956 el dramaturg John Osborne va 
estrenar la seva obra Looking Back in 
Anger (Mirant cap enrere amb ira), un 
drama que tenia poc a veure amb 
l’escapisme i la frivolitat habituals en el 
teatre anglès de l’època. Aquesta peça 
d’Osborne va donar nom a una generació 
d’escriptors, els angry young men (joves 
irats), que van voler retratar la veritable 
societat anglesa posterior a la segona 
guerra mundial, amb els seus problemes i 
les seves dificultats a l’hora de sobreviure 
en ambients fabrils, pobres i de misèria 
econòmica i moral. I entre aquests 
escriptors trobem l’Alan Sillitoe. 
Nascut en una família de 
classe baixa, fill d’un obrer 
que maltractava els seus fills, 
Sillitoe, per fugir d’aquest 
ambient, va allistar-se a 
l’exèrcit de l’aire tot just va 
complir els divuit anys. 
Destinat a Malàisia, va 
emmalaltir de tuberculosi i va 
ser llicenciat l’any 1949. 
Aquesta malaltia, 
curiosament, va ser el 
germen de la seva carrera 
literària perquè va dedicar la 
seva llarga convalescència a 
descobrir el gust per la lectura 
i a començar a escriure els 
seus primers relats. L’obra 
principal d’Alan Sillitoe és 

Saturday Night and Sunday Morning 
(1958), la història descarnada d’un jove 
obrer l’unic estímul del qual és aprofitar la 
nit de dissabte per emborratxar-se i així 
oblidar la grisor i la manca d’objectius de la 
seva vida monòtona i sense sentit. Arthur, 
el protagonista, és l’amant de la dona d’un 
company de feina, i, alhora, té una relació 
“seriosa” amb una noia d’un nivell social 
més alt que ell. Com podeu suposar, la 
cosa no acaba massa bé; però no és 
d’aquesta novel·la de què volia parlar-vos, 
sinó d’un relat breu que va ser publicat 
l’any següent i que podeu trobar a la nostra 
biblioteca: The Loneliness of the Long 
Distance Runner (La soledad del corredor 
de fondo). Smith, el protagonista d’aquesta 
novel·la breu, és un adolescent nascut en 
un barri obrer i en una familia problemàtica 
que és detingut per cometre petits delictes. 
És internat a Ruxton Towers, un 
correccional on el director li ofereix un 
tracte de cert privilegi per la seves aptituds 
atlètiques. El moment final de l’obra és una 
cursa de camp a través, Smith va primer i 
destacat... però hi haurà una sorpresa final. 

El relat té unes setanta 
pàgines. Per què no feu 
l’esforç de llegir-lo? 
Nota 1: L’any 1962 el gran 
director anglès Tony 
Richardson va dirigir la 
versió cinematogràfica 
d’aquest relat. Com podeu 
suposar, teniu a la vostra 
disposició el DVD de la 
pel·lícula a la biblioteca. 
Nota 2: Alan Sillitoe va 
traduir a l’anglès algunes 
obres cabdals de la literatura 
espanyola; per exemple, 
Fuenteovejuna, de Lope de 
Vega. 

 
 
II CENTENARI DEL NAIXEMENT DE ROBERT SCHUMANN 

LA TRISTA VIDA D’UN COMPOSITOR ROMÀNTIC ALEMANY 
 
Robert Schumann de nen tenia dues 
passions que el van acompanyar tota la 
vida: la música i la literatura. Encoratjat pel 
seu pare, el petit Robert va rebre classes 
de piano i als set anys ja havia compost les 

seves primeres obres i, essent encara 
adolescent, va escriure un tractat d’estètica 
musical i un parell de novel·les. Però el seu 
gran objectiu era ser concertista de piano i 
es va obsedir a perfeccionar la seva 
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tècnica; fins i tot va dissenyar un aparell 
que li immobilitzava uns quants dits per tal 
de potenciar l’agilitat dels altres. Quin va 
ser el resultat? Es va provocar una lesió 
irreversible a la mà i va haver d’abandonar 
el somni de ser un gran pianista. Fou 
aleshores quan va decidir dedicar-se 
exclusivament a la crítica i a la composició 
musical. 
La trista vida de Schumann està marcada 
per contínues crisis nervioses, depressions 
i períodes de reclusió en institucions 
mentals. La teoria més acceptada avui en 
dia era que patia una malaltia 
maniacodepressiva anomenada trastorn 
bipolar, però en aquells anys encara no se 
sabien diagnosticar les malalties de la 
ment. Malgrat això, en el seus períodes de 
lucidesa, la intensitat creativa de 
Schumann es manifestava de forma 
admirable, dedicant-se de manera frenètica 
a la composició i treballant incansablement 
fins a l’extenuació. 
En la casa de Friedrich Wieck, un antic 
professor seu, va conèxer la seva futura 
muller: la filla del professor, Clara Wieck, 
qui aleshores ja era una famosíssima 
pianista malgrat la seva joventut. L’any 
1836 iniciaren una relació amorosa en 
secret, fonamentalment per carta, 
segurament per la difèrencia d’edat (ella 
tenia setze anys) i també perquè Clara 
estava constantment viatjant, actuant per 
tota Europa. L’any següent Schumann 
demanà la mà de Clara, però el pare d’ella 
s’hi oposà. Finalment es van casar l’any 
1939, van romandre junts fins a la mort de 
Robert i van tenir vuit fills 
Des de 1850, els seus episodis de malaltia 
mental el van mantenir inactiu gairebé tot el 
temps, i l’any 1854 intentà suïcidar-se 
llançant-se al riu Rin. Va ser rescatat a 
temps, però la seva ment estava perduda 
per sempre: els dos últims any de vida 
romangué tancat en un sanatori. Va morir 
el 29 de juliol de 1856, als 46 anys d’edat. 
Després de la mort de Schumann, Clara es 
dedicà a donar a conèixer la seva música 
fent gires i concerts per tota Europa. Ella va 

morir l’any 1896 i està enterrada a la 
mateixa tomba que el seu marit. 
Malgrat que Schumann va compondre 
simfonies, concerts, obres de cambra per a 
diversos conjunts instrumentals i fins i tot 
una òpera, les seves obres més conegudes 
són aquelles que va escriure per al piano. 
Moltes són miniatures molt breus de 
durada, però tenen un encís i una qualitat 
únics. 
 
Aquí teniu un parell d’exemples: 
El seu famosíssim Réverie (també conegut 
en alemany com Traumerei), interpretat per 
l’eximi pianista rus Vladimir Horowitz: 
http://www.youtube.com/watch?v=EgvSYH
u7rfE 
(paraules clau al youtube: Schumann 
Horowitz) 
 
L’Intermezzo, Op.26 nº4, en la versió del 
gran pianista xilè Claudio Arrau: 
http://www.youtube.com/watch?v=eCJWm9
lJQxQ 
(paraules clau al youtube: Intermezzo 26 IV 
Arrau) 
 
I a la biblioteca, com és habitual, hi 
trobareu en CD una àmplia mostra de tota 
la seva producció musical. 

 

 

 

                                  

  

 

 


