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Un convent de caputxins creat a Catalunya amb un propbsit docent, vull dlr, direc
tament escolar, es una originalitat inesperada. I, no obstant, aquest fou I'origen de la
comunitat de les Borgues Blanques, als anys vints. Ben cert que la iniciativa no havia

pas sortit de l'Orde, perb sf que ho fou la resposta a I'oferiment de terrenys, edifica
cions i ajuts primers.

Durant molts anys, fins acabada la guerra, el convent fou aixb: un classic convent,
amb la seva "redu"ida comunitat, el seu gran hort, l'esqlesia annexa i, com a nove tat,
unes aules per a I'ensenyament primari. Aixf, generacions i generacions de borgencs
acudiren a les classes, on uns barbuts que semblaven arrencats dels altars i de les

estampes antigues, els feien repetir les taules i els ensenyaven de lIegir; i si no feien

prou bondat i no lIauraven del tot dret, els etzibaven castanyots i bescollades d'upa,
Algun d'aquests ex-alumnes, ja veil, es demana com podia conjuminar-se la dolcesa de
capteniment gene raiment manifestada pels reverends, amb els esclats de vehement

apllcaclo de castlqs contundents. Ouan hom els recorda que ells, els mlnyons.. devien
ser com el dimoni dels Pastorets, que mai no para i sempre rumia quina en pot fer,
comprenen que els reverends tenien dret a perllongar un xic mes lIur pas per la terra
i a no morir massa aviat dels disgustos que la mainada els donava.

Exactament com deque passar en els primers segles d'expanslo dels fills de
st. Francese, ells es projectaren damunt la poblaclo, Ja no foren nomes els alumnes
els qui reberen el benefici del bon exemple, i la deu de la elencla, sino que totes
les families, de retruc, experimentaren I'efecte de la presencia caputxina. Deque ser

una penetraclo osmbtica, una lenta i sostinguda lnvaslo dels esperits de la poblacio.
Des de les families que adquiriren el costum d'acostar-se a la petita esqlesla caputxl
na fins als qui, fets grans, casats i afillats, continuaven duent lIurs fills al colleql dels
«flarls» (que es la promincla camperola) aquella vlnculaclo de la poblaclo als religiosos
es va anar consolidant, produint en alguns casos soldadures molt denses.

I es va catalitzar una con-vivencla, una sim-patia, en el mes exacte i etimolbgic
sentit. Fora impensable per als borgencs i per als comarcans la desaparlclo i la inexis

tencla dels frares. Han arribat a formar part indestriable del conjunt de la capital de
les Garrigues. Eis anys han anat pass ant, han caigut querres, ventades, estretors i
falses opulencles, hem acompanyat els nostres morts sota els xiprers, perb ens

adonem d'aquest corrent d'lnter-cornunlcaclo entre la gent i els religiosos.

EI rnon, tot el mon, va sofrir entre nosaltres un intens canvi en acabar la guerra
civil. Trontolla la convlcclo polftica de molts, va esberlar-se el monolitisme de la forma
religiosa per als seglars; la familia es desdibuixa i destenyf. Tarnbe el collegi Nostra
Senyora de Montserrat feu uns canvis acordats al temps: en primer terme I'aspecte
ffsic de Is edificis comenca a transformar-se per donar cabuda ames alumnes i tarnbe
per disposar d'un espai mes adient. Sorgf la necessitat de comenc;:ar el batxillerat,
seguint el costum social que la dlnamlca post-belllca deterrnlna, C;:O es, que tothom
havia d'estudiar. La ciutat havia canviat un xic, degut als enderrocs, perb tarnbe es

renta la cara, va urbanitzar-se mes adequadament, i sernbla rejovenir-se, tot I que el
nombre d'habitants no experlmenta cap puja espectacular. Alxf va introduir-se el nou
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sis aules i 190 alumnes. EI curs 73-74 s'obte la subvenci6 total de part del Ministeri
d'Educaci6 i s'arnplla el nombre d'aules a 8 amb 270 alumnes i el curs segiient s'amplla
a 9 el nombre d'aules amb 290 alumnes. ParaHelament es cornenca un servei d'auto
cars que recorren diarlament Ia comarca per a recollir els alumnes dels pobles vems

Quarta etapa

EI curs 75-76 es el de l'extinci6 definitiva de I'antic batxillerat per tal de passar
al nou sistema anomenat Batxillerat Unificat Polivalent. EI col·legi aten els darrers
alumnes de 6e de batxillerat i comenca les classes del nou B. U. P. amb una nova

titulaci6: CoJ.legi Municipal Homologat. Eis dos primers cursos s'hl ensenya tarnbe el
C. O. U. per abandonar-Io despres, mancats d'espal. EI moviment d'alumnes es com

segueix:

75-76

113

30

76-77

84

48

77-78

121

78-79
133

79-80

150

Curs

Batxillerat

C.O.U.

Per la seva banda, la General Baslca continua la seva marxa ascendent adrnetent
la maxima capacitat d'alumnes segons l'espal disponible: de 300 a 320 per curs.

Des del punt de vista material desapareix I'antlqa horta, que es convertida en

patis de joc i adaptada a mida que les possibilitats economlques ho permeten: es

construeix una pista polisportiva de 40 x 20 m., un front6 reglamentari i una pista per
a patins de rodes.

La gesti6 del coHegi es compartida per una associaci6 de pares d'alumnes i per
I'equip de professors, que ja es una vintena lIarga. Tota aquesta labor serveix a una

gran part de la poblaci6 estudiantil de 13 pobles de la comarca que altrament haurien
de desplacar-ss forca lIuny de casa seva, cosa realment impossible per a molts, donat
la migradesa de recursos economics de que disposen i, doncs, ells restarien encara

mes empobrits de cultura i la comarca d'una altra part del potencial hurna que ja Ii
manca en gran manera.

(<<Iglesia viva», des. 1979).

«Becorrer a la droga revela una falla en les relacions huma

nes, individuals i grupals 0 socials. En el nostre mon exls

tencial, hi ha com un tall 0 ruptura a nivell de la comuni-

caclo interpersonal»


