
 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Fa dies que intento escriure unes quantes paraules de comiat; un text senzill que em               
permetrà de dir-vos “adéu” amb una mínima solemnitat, com bé ho demana l’ocasió. No hi               
ha manera però: tot allò que escric em sembla poca cosa.  
 
Sí, ho heu entès bé, comiat. Fa uns mesos em va fer una proposta professional que he                 
pensat i repensat moltes vegades i que al final he decidit tirar endavant. El cap em bull                 
d’idees i nous projectes que m’han posat a l’abast. No és el millor moment de marxar i de                  
fet no m’agrada gens fer-ho en aquesta situació, però com moltes coses a la vida que                
passen no es poden triar… aquesta situació tampoc. 
La veritat és que mentre escric aquestes 4 ratlles m’adono que és molt difícil transmetre               
amb una mínima fidelitat l’emoció que he sentit aquests dies cada vegada que penso que               
és l’últim moment de moltes coses, després d’haver viscut 14 anys irrepetibles en aquesta              
escola, com a mestra de música, coordinadora d’un projecte que portaré sempre al cor,              
cap d’estudis i  directora d’un lema: Música per a créixer! 
 
Com que sóc incapaç d’escriure un text a l’altura de les circumstàncies, permeteu-me de              
recórrer, precisament, a la memòria. Amb els ulls tancats faig un tomb pel meu passat i                
veig una mestra il·lusionada, que acabava de ser mare per primer cop entrant per la porta                
de l’escola. Una escola que no té res a veure amb el que és ara o sí, de fet una escola                     
que tenia un pronòstic bonic, la música havia de ser l’eix transversal i això a mi em tenia                  
enamorada. Quin repte tan bonic, quina oportunitat de vida! De mica en mica, amb esforç i                
molt treball en equip, ho vam anar aconseguint. 
Crec que com a mestra de música, he tingut les millors experiències que em podia donar                
la vida, he après tant… 
Les nenes i els nens de l’escola m’han deixat ser l’Annademúsica i per a mi això ha estat                  
un dels millors regals de la meva vida. Dirigir aquesta gran big band ha estat fantàstic!  
 
Se m’acaben el temps i les paraules. Ha estat un enorme plaer compartir aquesta escola               
amb tots vosaltres. Les hem vist de tots els colors: moltes alegries i alguna tristesa; molts                
acords i alguna desavinença; grans moments i, també, moments per oblidar… I,            
tanmateix, malgrat les divergències i els conflictes, hem aconseguit, any rere any, que les              
melodies de l’escola sonessin ben a compassades amb tots els seus músics somrients i              
preparats per a la vida.  
És l’hora de l’adéu. Me’n vaig. És llei de vida i d’escola. Vull pensar que el meu esforç i les                    
meves idees han contribuït a millorar una mica l’escola. Si més no, aquesta era el meu                
propòsit durant tots aquests anys. He intentat fer una escola on tothom s’hi sentís com a                
casa, he tractat transmetre estima i respecte envers la vida i les persones; he tractat               
sempre de tenir un somriure preparat. Sé del cert que no sempre ha estat possible però                
us ho asseguro que ho he intentat. 



Marxo molt contenta i emocionada però sobretot molt agraïda. Que un centre millori i tiri               
endavant és mèrit de tots. És el resultat de la feina diària i constant de tot un col·lectiu de                   
persones: dels alumnes i les famílies, del personal administratiu i de serveis, dels mestres              
en totes les posicions i funcions.  
Voldria donar les gràcies a l’AFA, a totes aquelles famílies que voluntàriament heu             
participat en les activitats que hem organitzat. Heu fet que cada festa i activitat sigui fàcil i                 
engrescadora. És en aquest punt que vull manifestar el meu agraïment a tots plegats. 
Agraïdíssima a totes les persones que feu possible aquesta escola: Per la vostra             
experiència, pel vostre somriure, per la vostra estima, pel vostre suport… Sobretot però,             
us estic agraïda perquè és gràcies a tots vosaltres, gràcies a aquesta escola, que m’he               
convertit en mestra. Mestra de veritat. Per això, és aquesta escola i no cap altra, la que                 
portaré sempre dins l’ànima, per molts anys que passen i altres escoles que vindran. 
Un darrer agraïment, al meu equip directiu per acompanyar-me en aquesta aventura tan             
intensa com és la de dirigir un centre escolar. No em vull oblidar de donar les gràcies a les                   
meves Rosers, amb elles vaig començar aquesta aventura que m’ha portat fins aquí i amb               
les que he après gairebé tot el que sé ara. I també agrair molt especialment a l’Àgata, la                  
Mireia i al Toni que confiessin amb mi i em diguessin que sí! 
Durant aquests anys he pogut viure i comprovar, més que mai, que la tasca directiva és                
un servei a la comunitat, és dedicar hores i esforços per a un objectiu col·lectiu de gran                 
envergadura i de responsabilitat social: l’educació dels nostres infants. Així mateix, m’he            
adonat també, que la tasca de direcció s’ha de compartir i repartir, amb el convenciment               
que les persones que tenen la responsabilitat en cadascun dels diferents àmbits hi             
entenen més que tu. 
I per últim, unes sinceres disculpes pels errors que segur que he comès. Per això és                
preferible que els mandats no s’estirin, perquè on uns no hem pogut arribar puguin              
arribar-hi els propers. Desitjo molta sort i molts encerts al nou Equip Directiu. I us deixo                
molt tranquil·la i en molt bones mans. Us faig una petició, que la música de l’escola no                 
s’aturi mai! 
A través d’aquesta carta m’acomiado de la Direcció de l’escola Pereanton amb la             
convicció d’haver sigut sempre present, amb l’objectiu de la feina ben feta i responsable. I               
us explico que me'n vaig a dirigir un Institut escola a prop del mar i la muntanya, un repte                   
professional que intentaré entomar amb la mateixa il·lusió que quan vaig entrar per la              
porta del Pereanton. 
 
Una abraçada enorme, 
 
Anna Farrés i Llobet  
 

 
Granollers, 8 de juny de 2020 

 
 

 


