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ció Fent jardins. 75 anys de l’escola de jardineria de 
Barcelona. Aquest llibre no és només la història 
d’una escola de jardineria sinó la immersió en 
el món i la cultura de l’agronomia al nostre 
país. Es remunta a la segona meitat del s.XVlll 
quan s’inicià el procés d’institucionalització 
d’aquesta ciència.

Més endavant,el 1914, la Mancomunitat va fer 
un projecte ambiciós per millorar la jardineria 
que durà fins el cop d’estat de Primo de Ribera 
el 1923.

L’inici real de l’escola va ser el 3 de març de 
1933 per indicació de Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí que en aquell moment era cap del servei 
de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barce-
lona. La personalitat gegantina des del punt 
de vista de formació i humana del fundador va 
ser cabdal per iniciar i prestigiar aquesta aven-
tura. La guerra és un entrebanc que estronca 
aquest inici fulgurant i que no es pot reprendre 
fins el 1945.

En totes les diverses èpoques històriques que 
es ressenyen en el llibre és fonamental el co-
mentari dels alumnes per donar la visió real 
i quotidiana del què feien i sobretot del que 
va suposar per les seves vides tant en l’àmbit 
professional com humà.
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El fet permanent aleshores i ara és la com-
binació perfecta de teoria i pràctica, l’esperit 
vocacional entre el professorat i en molt 
bona part dels alumnes, viuen com en famí-
lia, i això enriqueix el procés d’aprenentatge 
i la inserció en la vida laboral. 

Un fet ben interessant per destacar és el 
1969 quan accepten la primera dona com 
alumna, Flora Miserachs. No li va ser gens 
fàcil i està molt ben documentat. Podria 
incloure’s en els annals del feminisme a 
casa nostra.

Des de bon començament aquesta escola va 
tenir relació amb altres centres semblants 
de França i Alemanya. Es propiciava que els 
alumnes hi anessin a fer estades. En això 
que, encara ara, és un repte, l’escola Rubió 
i Tudurí en va ser pionera. Sens dubte va ser 
referent per tot Catalunya. 

Aquesta preocupació permanent per la in-
serció laboral del seu alumnat queda molt 
ben reflectit en un dels capítol dedicat exclu-
sivament a aquest tema. No és habitual tro-
bar aquestes dades en llibres de la història 
de l’educació.

El 14 de juliol de 1986 es van homologar els 
estudis de l’escola de jardineria com a segon 
grau de Formació Professional. A l’interior 
del l’escola hi va haver un cert trontollament 
i s’explica amb molt detall els pros i contres 
de donar aquest pas, que per altra banda la 
història del país hi portava.

El setembre del 2000 passen de l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins a l’Institut Mu-
nicpal d’Educació. Aquest nou graó, com 
l’anterior, va portar rebombori i el títol del 
capítol on s’explica Temps convulsos ho diu 
tot.

Crec que la lectura d’aquest llibre té un in-
terès que sobrepassa amb escreix la comu-
nitat educativa del centre. Té un interès cul-
tural i històric per a tota la ciutadania. 

Gerard Ardanuy i Mata
Regidor d’Educació i Universitats 
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Els antecedents de l’ensenyament  
de la jardineria a Barcelona

Durant la Il·lustració, a la segona meitat del segle XVIII, s’inicià el procés d’institucio-
nalització de l’agronomia al nostre país, i a poc a poc es va concretar la necessitat 
d’ensenyar-la. Era important disposar de jardins botànics, especialment destinats a 
l’aclimatació de les plantes exòtiques al nostre sòl i clima, ja que molts d’aquests 
vegetals, procedents d’Amèrica i altres llocs del món, podien assolir un valor econòmic 
important per les seves característiques medicinals o agrícoles, i més tard ornamen-
tals, si s’aconseguia aclimatar-ne les espècies i estendre’n el cultiu.

Fou en aquesta època, doncs, quan es crearen les primeres escoles que, sota la deno-
minació de càtedres de botànica i agricultura, transmetien els coneixements més mo-
derns relacionats amb l’agronomia. Lògicament, les tècniques hortícoles i la jardineria 
quedaven englobades dins aquesta disciplina tècnica.  

L’Escola de Botànica i Agricultura de la Junta de Comerç
A Catalunya, la primera institució que introduí l’ensenyament de la botànica i els princi-
pis agronòmics adequats per al conreu de plantes agrícoles, hortícoles i medicinals fou 
l’Escola de Botànica i Agricultura, creada per la Junta de Comerç de Barcelona el 1815 
i regentada per l’insigne metge i botànic Francesc Bahí i Fontseca (1775-1841). 

L’Escola estava ubicada a Barcelona, al Jardí Botànic creat el 1772 pel Col·legi de Ci-
rurgia, en uns terrenys del Raval cedits pel marquès de Ciutadilla, a la part interior de 
la muralla, entre els actuals carrers de la Cera i de Sant Antoni Abat.

El text més utilitzat en el seu programa d’estudis van ser els Elementos de la nomencla-
tura botánica de Plenk, traduïts del llatí al castellà pel mateix catedràtic Francesc Bahí i 
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publicats a Barcelona el 1802. L’obra, que contenia unes “instrucciones para el arreglo 
de un jardín botánico, que remitió desde Londres el Señor Don Carlos de Gimbernat”, 
escrites el 1792, ja feia palès l’interès dels ambients il·lustrats catalans en les darre-
res innovacions en l’horticultura europea.

El centre va funcionar fins a l’any 1851, quan totes les escoles de la Junta de Comerç 
van ser transferides a l’Escola Industrial, acabada de crear. 

La Granja Experimental i l’Escola Provincial d’Agricultura
L’any 1854 el Jardí Botànic va ser traslladat als terrenys que actualment ocupa la plaça 
de Francesc Macià de Barcelona, un espai que van anomenar Granja Experimental i que 
va perdurar fins que, el 1912, es va allargar la Diagonal. Fou a la Granja on s’introduïren 
algunes de les plantes que posteriorment s’estengueren a molts jardins catalans i es-
panyols, com per exemple l’eucaliptus, portat d’Austràlia i aclimatat el 1865. També s’hi 
introduí a finals de la dècada de 1850 la picaza o piocha, piotxa en català, procedent del 
país veí i que actualment és molt emprada pels jardiners catalans.

A causa d’un centralisme exacerbat i jacobí de l’estat liberal, no fou possible iniciar a 
Catalunya els estudis de peritatge agrícola fins al 1892, any en què es creà l’Escola 
Provincial d’Agricultura a la seu de la Granja. Tot i que l’objectiu principal d’aquest 
centre no era específicament la jardineria, el pla d’estudis de 1892 incorporà algunes 
matèries relacionades amb la disciplina, com l’assignatura d’Arboricultura i Jardineria.

Text explicatiu peus de foto
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L’escola nocturna de la Societat  
Catalana d’Horticultura
Aquesta entitat, ubicada a Sant Gervasi, a la torre de Fer-
ran Puig, aplegava la majoria de professionals jardiners 
del moment. L’any 1897, davant la necessitat de disposar 
d’operaris formats en el camp de la jardineria, va decidir or-
ganitzar una escola nocturna d’aquesta disciplina adreçada 
a persones sense recursos del barri de Gràcia.

La iniciativa pretenia combinar la formació bàsica a nivell d’instrucció primària amb co-
neixements sobre jardineria pràctica. El pla d’estudis incloïa l’aprenentatge de botànica 
i d’altres ciències aplicades a l’Horticultura, una assignatura impartida per Leopold 
Terol; Dibuix, a càrrec de Josep Subietas Lleopart; Comptabilitat, impartida per Antoni 
Torrents i Monner; i Pràctiques d’horticultura, a càrrec del jardiner Joan Puigdomènech. 
No es coneix el temps en què l’escola va funcionar, però les escasses informacions 
publicades fan pensar en una existència força curta.

L’Escola Superior de Bells Oficis de la Mancomunitat  
de Catalunya
El 1914 la Mancomunitat de Catalunya va posar en marxa un projecte molt ambiciós de 
cara a millorar l’ensenyament de la jardineria al nostre país. En un ambient molt influït 
pel Noucentisme, el desembre d’aquell any, per recomanació del Consell d’Investigació 
Pedagògica, la Mancomunitat creava l’Escola de Bells Oficis, amb l’objectiu de formar 
personal per dirigir les manufactures de tipus tècnico-artístic. Alhora que s’impartien 
ensenyaments tècnics de les diferents branques, també es formava l’alumnat en aquells 
aspectes relacionats amb la creació artística. Entre els anomenats “bells oficis” s’hi con-
sideraven les arts del metall, com l’orfebreria, el ferro forjat o la fosa; les arts de la fuste-
ria, amb l’ebenisteria; les arts de la terra, amb la ceràmica, els revestiments, la vidrieria 
i els esmalts; les arts del teixit, amb el brodat, la tapisseria i les puntes; les arts del cuir, 
amb l’enquadernació i altres tasques de marroquineria, i finalment, les arts del jardí.

El centre s’ubicà a l’edifici de l’Escola Industrial i va iniciar els diferents ensenyaments 
a finals de 1915. Fou nomenat director el pedagog Alexandre Galí, que formà equip amb 
un secretari, dotze professors, un fuster i un jardiner pràctic. 
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El dia 11 de novembre de 1915, Jean Claude Forestier (enginyer i paisatgista francès) 
inaugurava els ensenyaments de jardineria amb una conferència sobre art i jardí: les 
classes van començar només dos dies després, el 13 de novembre. La titulació que 
s’oferia era la de Director de l’Art del Jardí, prèvia presentació i defensa d’un projecte 
pràctic elaborat durant el darrer any dels estudis.

Els estudis, que duraven tres anys, tenien un nivell d’exigència acadèmica elevat i 
per poder accedir-hi s’havia d’aprovar un examen de coneixements d’aritmètica i geo-
metria, física, química, dibuix lineal, història natural, gramàtica catalana i castellana i 
traducció de francès, tot equivalent al nivell de batxillerat. 

Un cop admès, l’alumne s’enfrontava en el primer curs a diverses matèries que 
s’impartien a l’Escola Superior d’Agricultura: Geologia i geografia física agràries, Anato-
mia i fisiologia vegetal, Botànica i Topografia. A segon curs, s’estudiaven els aspectes 
més tecnològics, com Hidràulica o Maquinària aplicada a la mecànica. 

A dins l’escola, els alumnes rebien a primer les classes següents: Dibuix general i 
acolorit; Història general de l’art i Geometria descriptiva; Perspectiva i ombres. A segon 
curs, es continuava l’assignatura de Dibuix i s’incorporava la Història i concepte de l’art 
dels jardins, lligada a uns estudis gràfics de jardineria, on els alumnes aprenien les 
tècniques en l’aixecament de plànols de jardins. En aquesta línia, estava previst fer un 
estudi detallat dels principals jardins de Barcelona, com el Laberint, Can Glòria, Can 
Gomis, Can Fournier o Can Dalmases. També es rebia un curs especialitzat en floricul-
tura. Al darrer curs, s’estudiava una única matèria: Projectes, plànols i pressupostos. 
Les pràctiques es feien, seguint el model alemany, als jardins del municipi.

En els primers anys, fou contractat interinament Nicolau Maria Rubió i Tudurí (arquitecte, 
jardiner i urbanista) com a professor de Jardineria artística. També era necessària la 
presencia d’un jardiner pràctic “amb els coneixements indispensables sobre arbres i 
plantes de jardí”. Malgrat la recerca realitzada entre els professionals de la jardineria, 
no es va trobar al nostre país ningú que complís el perfil adequat i es va recomanar que 
es busqués a l’estranger, “on la cultura floral és més intensa i coneguda”. Finalment, 
com a jardiner pràctic es contractà interinament M. Grignan, que accedí al càrrec amb 
un sou de 5.000 pessetes anuals, mentre que Nicolau Rubió en cobrava només 2.000. 
Sembla que, malauradament, les aportacions del jardiner francès van ser d’una gran 
mediocritat, i el personatge, d’una ètica força dubtosa. Tot plegat va perjudicar la bona 
marxa de la secció jardinera.
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L’any 1918 s’organitzà un concurs públic per a accedir al càrrec de professor i guanyà 
la plaça Nicolau Rubió, que fou contractat per a un període de cinc anys. Entre els seus 
mèrits, destacaven els treballs realitzats per l’empresa Energia Elèctrica de Catalunya, 
la col·laboració amb Forestier en l’enjardinament de Montjuïc, el llibre Estudio de los 
problemas municipales de Paseos, jardines y parques públicos (Barcelona, juliol de 1917) 
i l’avantprojecte dels jardins al voltant de l’Hospital Clínic.

Més renyit fou el concurs per a cobrir les places de professor de jardineria pràctica i 
de floricultura. Per a la primera s’hi van presentar els jardiners Miquel Aldrufeu Gurgui 
i Joan Santamaría Matas, i per a la segona, l’enginyer agrícola Vicens Nubiola i el jar-
diner Agustí Batlle Fabregat. Finalment, s’escolliren Joan Santamaría, que arribà a ser 
un expert en plantes crasses, i Vicens Nubiola, que posteriorment fou professor de 
l’Escola Superior d’Agricultura.

Cal destacar que en aquest centre es formaren dos insignes jardiners, malauradament 
poc coneguts en el sector: Artur Rigol i Joan Mirambell, ambdós deixebles de Rubió i que 
marcaren les tendències de la jardineria al nostre país en les dècades de 1920 i 1930.

Malgrat els avatars polítics de l’època, Nicolau Rubió va lluitar des d’aquesta secció de 
l’Escola Superior de Bells Oficis perquè els aprenents jardiners poguessin disposar de 
la formació necessària per excel·lir dins la professió. L’any 1925, al Butlletí del Foment 
Nacional de l’Horticultura, escrivia:

”El progrés de la nostra horticultura necessita com a element principal 
l’ensenyament dels joves que entren d’aprenents a l’exercici de la professió... 
D’aquesta manera, aquests homes impediran la davallada tècnica que, per des-
gràcia, avui és massa visible en obrers de l’art dels jardins”.

Aquest pensament el féu organitzar el 1925 un curs de quatre mesos a la seu del Fo-
ment de les Arts Decoratives, per fer front a “la progressiva indiferència que els opera-
ris de l’art mostren envers llur ofici”. Posteriorment, fou l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona qui organitzà el 1932 cursets monogràfics de Floricultura i Jardineria a 
càrrec d’Artur Rigol i Joan Mirambell.

La Secció de Jardineria de l’Escola de Bells Oficis perdurà fins al cop d’Estat del ge-
neral Primo de Rivera, a finals de 1923. Un cop eliminades la Mancomunitat i la seva 
escola, l’estudi especialitzat de la jardineria quedà orfe, malgrat la insistència dels 
àmbits professionals.
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L’Escola Municipal d’Aprenents de Jardiner

El 3 de març de 1933, per iniciativa de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, en aquell moment 
cap del Servei de Parcs i Jardins, l’Ajuntament de Barcelona acordà la creació d’una 
Escola Municipal d’Aprenents Jardiners. 

La iniciativa es relacionava amb les campanyes que volien obrir la ciutat al turisme i 
que no solament feien necessària la restauració dels monuments històrics, sinó que 
també implicaven ornamentar sus avenidas, plazas y jardines, con las espléndidas y 
sugerentes decoraciones florales. Com escrivia el mateix Rubió a la revista Jardineria 
i Horticultura, que ell dirigia, l’Escola es creava “per tal d’assegurar la formació d’un 
estol de bons obrers jardiners que sigui una ferma garantia de la bona conservació dels 
jardins de la nostra ciutat”.

El primer curs s’inicià l’1 de setembre en una petita dependència del Parc de Montjuïc, 
a l’avinguda de Santiago Rusiñol, l’actual Francesc Ferrer i Guàrdia. Rubió, com a cap 
del Servei de Parcs, n’era el director i Miquel Aldrufeu Gurgui, Gabriel Sistachs Santa-
cana i Josep Rovira Mans n’eren professors. Les pràctiques les impartien els jardiners 
Benabarre i Miquel Comas.

Miquel Aldrufeu Gurgui (1889-1948) era 
fill de Joaquim Aldrufeu, un dels jardiners 
més importants de Catalunya en la sego-
na meitat del segle XIX. Va viatjar a diver-
sos països europeus, on es formà en les 
tècniques més modernes de la professió. 
Des de 1917 fou el jardiner en cap de les 
obres de Montjuïc, encarregat dels treballs 
per a l’Exposició d’Indústries Elèctriques i 
l’Exposició Internacional de 1929. Va estar 
molt vinculat als concursos i exposicions 
de plantes i flors de l’època: actuà, per 
exemple, com a secretari del jurat en les di-
ferents edicions del Concurs Internacional 
de Roses de Pedralbes dels anys 1930. Text explicatiu peus de foto
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De la resta de professors d’aquella primera etapa es disposa de molt poca informació. 
Sabem que Gabriel Sistachs Santacana continuava com a empleat a Parcs i Jardins 
en els anys cinquanta i que Josep Rovira impartia algunes conferències als Amics dels 
Jardins.

Els estudis de l’Escola estaven adreçats a nois de catorze a setze anys (el 1934 es va 
ampliar l’edat d’accés), duraven quatre cursos i permetien accedir al títol d’Ajudant Jar-
diner. Les classes tenien lloc de dilluns a dissabte, i l’horari de dilluns a divendres era 
de 8 a 12, de 13 a 18 i de 19 a 21 h, i els dissabtes es feien menys hores. En total, hi 
havia cinquanta-quatre hores setmanals de classe a l’estiu i quaranta-vuit a l’hivern. 

En el primer curs, considerat preparatori, els alumnes realitzaven diàriament Pràctiques 
de viver i estudiaven unes primeres nocions de Botànica i Nomenclatura. A segon curs, 
es feien pràctiques diàries de Jardineria i Arboricultura i, un cop a la setmana, es feia 
una sessió de reflexió sobre aquestes pràctiques, i també s’impartia la matèria de Bo-
tànica, que consistia a herboritzar i classificar les principals plantes d’ús ornamental. 

Text explicatiu peus de foto
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A tercer, el pla d’estudis incloïa pràctiques diàries de Producció de planta, Floricultura, 
Fitotècnia, Dibuix topogràfic i Replanteig de Terrenys. Finalment, al darrer curs les as-
signatures més importants eren les pràctiques superiors de Jardineria i el Dibuix de jar-
dins, en el qual es treballaven uns rudiments de construcció. Tot plegat s’acompanyava 
d’unes nocions d’Art floral i ornaments i de l’estudi obligatori del francès. 

Per completar la formació, de forma paral·lela al pla d’estudis del centre, l’aprenent 
havia de cursar en alguna escola municipal d’arts i oficis les assignatures següents: 
Aritmètica i geometria, Cultura general i llenguatge i Dibuix general. 

Amb dos anys o més d’experiència, els ajudants jardiners accedien a la categoria 
d’oficial i, posteriorment, a la mestria, màxima categoria professional del sector.

Per facilitar l’estudi a alumnes desfavorits, l’Ajuntament preveia l’adjudicació de be-
ques per a quatre alumnes.

Text explicatiu peus de foto
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La primera promoció
En aquesta primera etapa es van matricular nou alumnes: cinc el 1933, un el 1934 i 
tres el 1935. De tots ells, sis van ser contractats pel Servei de Parcs i Jardins de la ciu-
tat i tres van desenvolupar la seva activitat professional en el sector privat, dos d’ells 
en empreses pròpies. Cal citar, entre d’altres, Joan Pañella, primer alumne de l’Escola i 
la seva ànima fins que es va jubilar, l’any 1981; José Majó Riu, que fou l’encarregat de 
pràctiques dels alumnes de primer, en el Viver de Tres Pins, fins al desembre de 1980; 
i Miquel Rigola Vilajoan, que va combinar anys de treball a Parcs i Jardins de Barcelona 
amb una temporada al sector privat, on va fundar la seva pròpia empresa.

“L’any 1934 jo havia acabat els estudis de Teoria tèxtil a l’Escola Industrial i em 
van fer passar l’habitual test psicotècnic per determinar quin futur professional 
encaixava millor amb les meves habilitats. Les conclusions foren molt clares: 
havia d’exercir una feina dinàmica, a l’aire lliure i en contacte amb la natura. 
Imagineu-vos!, res més lluny del sector tèxtil per al qual m’havia preparat. Un 
sector que, a més, vivia un moment d’enorme conflictivitat social. Vaig arribar al 
centre esperonat per la meva àvia, que havia vist un anunci al diari que anunciava 
l’obertura de l’Escola de Jardineria.

“Foren tres anys intensos, dels quals recordo companys com l’Enric García Sie-
rra, el Joan Pañella o l’Antonio Solan Cristina. I dels professors també en tinc 
molt bon record. En Miquel Comas era l’encarregat de l’Escola i ens ensenyava 
una matèria que es deia Iniciació a la planta: el primer dia ens va fer remenar 
molts fems per aprendre com d’important era el paper de l’adob a la jardineria. 
En Gabriel Sistachs ens ensenyava Dibuix. I recordo també el senyor Rovira, el 
professor de Botànica, que moltes vegades venia a classe tot atonyinat perquè 
els caps de setmana es dedicava a fer d’àrbitre de futbol. Ah, i en Miquel Al-
drufeu, és clar, un jardiner eminent que ens va ensenyar totes les tècniques o 
el nom de totes les plantes en llatí. Compaginàvem les classes teòriques amb 
pràctiques a tots els jardins de la ciutat”.

Miquel Rigola
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El període s’ha de considerar atípic, evidentment: va durar només tres cursos, quan el 
pla d’estudis en preveia quatre. El de juliol de 1936 es paralitzaven les classes i els 
alumnes (que en aquella època tenien entre disset i vint anys) eren mobilitzats cap al 
Front. 

“En els primers mesos de la guerra, el Govern local de Barcelona va destinar els 
qui veníem de l’Escola de Jardineria a netejar places i carrers. Després, ja vaig 
passar al Front”.

Miquel Rigola

La primera fornada de l’Escola fou la que va veure estroncats els estudis per l’esclat 
de la guerra, però també la que va dotar el sector d’algunes figures preeminents que 
després en lideraren la reactivació, consolidaren la professió i l’estengueren per tot el 
país. I és que, malgrat les circumstàncies històriques, el nivell d’aprenentatge assolit 
fou alt, com demostra l’alt nivell de professionalitat assolit per aquests pioners. 
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Nicolau Maria Rubió  
i Tudurí  
(Barcelona,  
1891 – 1981)

Jardiner, paisatgista, arquitecte, urba-
nista i literat, fou un dels personatges 
més representatius del Noucentisme 
a Catalunya. Era fill de Marian Rubió i  
Bellvé, general del cos d’enginyers i 
responsable de l’obra civil que es feia 
a Montjuïc amb motiu de la urbanitza-
ció de la muntanya.

L’any 1915 Rubió i Tudurí obtingué 
el títol d’Arquitecte i fou llavors que 
va conèixer el jardiner i paisatgista 

francès Jean Claude Nicolas Forestier, al qual Francesc Cambó acabava d’encarregar 
l’enjardinament de Montjuïc amb motiu de l’organització de l’Exposició Internacional 
d’Indústries Elèctriques. Rubió fou el seu ajudant i deixeble i l’home que feia realitat 
els projectes de Forestier a la ciutat, com els jardins de Montjuïc o el Parc del Guinardó. 
Van treballar plegats fins al 1923.

Margarita Rubió de Rispal, neboda de Nicolau Maria Rubió, explica com es va iniciar 
la relació entre el mestre Forestier i el jove que, uns anys més tard, havia de fundar 
l’Escola de Jardineria:

“El nostre avi, Marian Rubió i Bellvé, era el director tècnic del projecte de Mont-
juïc i quan va arribar Forestier va dir al seu fill: ‘Vols ser l’ajudant d’un paisatgista 
francès? Però sense cobrar un duro, ep!’ Nicolau M. acabava de sortir de l’escola 
d’arquitectura i allò li va semblar una oportunitat d’integrar- se a la vida laboral. A 
poc a poc, un cert escepticisme inicial es va anar transformant en admiració cap 
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al mestre. Van començar a col·laborar compartint dues qualitats, als meus ulls, 
essencials: el sentit de l’humor i l’amor pel seu treball. L’any 1923, l’arribada 
del dictador Primo de Rivera va eliminar Forestier del panorama català. Des de 
llavors, es van anar escrivint i visitant i així el mestre francès va continuar aju-
dant el seu alumne en la tasca de finalitzar el conjunt paisatgístic de Montjuïc. 
Forestier va morir l’octubre de 1930 i jo crec que l’Escola va ser com una mena 
d’homenatge que el meu oncle va voler fer al seu mestre.”

Margarita Rubió de Rispal

L’any 1916 Rubió i Tudurí va ser nomenat director del Servei de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona. Durant la seva trajectòria en l’àmbit de la jardineria pública, 
va projectar els següents espais a la ciutat comtal: el jardí de les Quatre Copes o de 
la Reina Victòria, a la Gran Via (1920); els vivers de Can Borni (1920-1923); el jardí de 
la plaça de la Sagrada Família (1922); el Parc de la Font del Racó (1922-1928); el jardí 
de la plaça del Doctor Ferrer i Cajigal, al carrer de Casanova (1923); la plaça de Leta-
mendi (1924); les reformes del Parc de la Ciutadella (1924); els Jardins del Palau de 
Pedralbes (1925); la plaça del Comte d’Urgell, actual plaça de Francesc Macià, (1926); 
els jardins a l’avinguda Diagonal, cantó muntanya (1932), i finalment els jardins del 
Turó (1933).
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La neboda de Rubió i Tudurí recorda una anècdota referida al naixement dels vivers de 
Can Borni:

“Monsieur Forestier tornava dels seus viatges a Mèxic, Marroc o Sevilla carregat 
de plantes que no es trobaven en el nostre entorn i les posava en remull dins la 
banyera de l’Hotel Ritz, on s’allotjava. Es veu que deia al nostre oncle: Et main-
tenant, qu’est-ce que je fais de tout ça?!, què en faig de tot això? Era evident que 
necessitaven un espai per conservar aquelles plantes exòtiques, que, gràcies a 
tots els processos d’aclimatació, han acabat diversificant els nostres jardins. I 
així va ser com van recuperar un barranc abandonat de Collserola per reconvertir-
lo en viver. Llàstima que al cap d’un temps va quedar petit i va tornar a caure 
en oblit. Ara, des de 2005, l’ajuntament de la ciutat l’ha reconvertit en espai 
d’estudi i de passeig. Un llegat més del paisatgisme francès.”

Margarita Rubió de Rispal

L’escassetat de bons jardiners i personal qualificat va dur Rubió I Tudurí a defensar els 
estudis de jardineria tal com ja existien als països del nostre entorn i va portar a terme 
una intensa activitat docent. Del 1916 al 1923 va ocupar la càtedra de Jardineria de 
l’Escola Superior de Bells Oficis de la Mancomunitat i el 1925 va impartir un curs al Fo-
ment de les Arts Decoratives. Finalment, el 1933 fundava i dirigia l’Escola d’Aprenents 
Jardiners de l’Ajuntament de Barcelona, fins a l’esclat de la Guerra Civil, el 1936.

Rubió i Tudurí també va ser un notable urbanista. Són seves propostes diverses, com 
la distribució general dels parcs públics de Barcelona (1920), un pla d’urbanització 
regional encomanat per la Mancomunitat (1920), el programa d’adquisició de boscos i 
terreny lliure per a Barcelona (1929) i el projecte “Barcelona Futura” (1929).

En l’àmbit privat, dissenyà també nombrosos jardins: els jardins de Santa Clotilde, de 
l’industrial Roviralta, a Lloret de Mar (1919); el jardí del Comte Godó, a Teià (1927); el 
jardí de l’Ambaixada d’Espanya a Londres (1930), o la Urbanització Alcanada, a Alcúdia 
(Mallorca) (1932).

Actuà com a divulgador i propagandista de la jardineria al nostre país, a través de la 
direcció de la revista Civitas (1929) i del Butlletí del Foment Nacional de l’Horticultura 
(1923) i Jardineria (1933). Participà en l’organització de totes les exposicions i concur-
sos de plantes i flors celebrades a la nostra ciutat, entre les quals destaca el Concurs 
Internacional de Roses de Pedralbes entre l’any 1926 i els inicis de la Guerra Civil.
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Va fer una incursió en el món de l’art i el 1927 exposava a París i a Nova York una 
col·lecció d’escultures-jardí amb el títol “Jardins de Saló”, juntament amb Llorens Arti-
gues i Raoul Dufy, i el 1928 exposà a la Claridge Gallery de Londres. També va dissenyar 
vestits per a Balenciaga i joies per a Van Cleef.

En la vessant més acadèmica, par-
ticipà en nombrosos congressos 
internacionals d’urbanisme i arqui-
tectura i publicà una interessant 
bibliografia relacionada amb la 
jardineria i l’urbanisme: El proble-
ma de los espacios libres (1926), 
Diàlegs sobre l’arquitectura (1927), 
Jardines de Barcelona (1929), Ac-
tar, discrimination des formes de 
quietude et formes de mouvement 
dans la construction (1931), El pla 
de distribució en zones del territori 
català (Regional Planning) (1932), 
El jardín meridional (1934), El jardí 
obra d’art (1961) i Del paraíso al 
jardín latino (1981). El jardín me-
ridional és sens dubte l’obra més 
important de l’autor i un manual de 
referència obligada dins el món de 
la jardineria catalana actual. Ha es-
tat reeditat el 2006.

El 1937 s’exilià a París, on restà fins a 1945, quan retornà a Espanya amb el seu amic 
l’arquitecte Josep Lluís Sert. Al seu retorn fou destituït i apartat de tots els seus cà-
rrecs públics; llavors va desenvolupar la seva activitat professional com a dissenyador 
de jardins privats, tasca que el portà a viatjar per tota la Península i les illes Canàries. 
La seva darrera obra fou la plaça de Gaudí, construïda per l’Ajuntament de Barcelona i 
que malauradament no va poder veure acabada, doncs va morir l’any 1981, abans de 
ser inaugurada.

Text explicatiu peus de foto
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Text explicatiu peus de foto
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“Tenim bons generals..., però falten soldats”

Quan Cambó crida Jean Claude Forestier per donar vida als jardins de Montjuïc, en 
realitat planta la llavor no pas d’un espai, sinó de l’esdevenir de tota una disciplina al 
nostre país. Forestier, director-conservador a París, fa entendre a l’Ajuntament de Bar-
celona que, per tenir uns jardins de la categoria que es mereix la ciutat, necessita en 
primer lloc un servei de parcs i també una escola d’aprenents de l’ofici.

“Tenim bons comandants..., falten soldats”, va deixar escrit Rubió i Tudurí, l’home que 
havia de dur a la realitat els dissenys de Forestier a Barcelona. Per aconseguir els 
soldats, es fundà una escola inspirada en l’École du Breuil, un centre parisenc creat el 
1867 a redós de l’urbanisme vegetal francès del segle XIX. 

Rere la figura de Forestier s’amaga quelcom molt més important que la fesomia d’uns 
jardins o que un argot propi d’aire francès. S’hi amaga una arquitectura paisatgista 
que entén que la planta és un ésser viu i, per tant, en moviment. I que assumeix, en 
conseqüència, que els seus dibuixos d’espais i volums queden a les mans d’un bon 
jardiner que sàpiga guiar aquest moviment.

És per això que Rubió i Tudurí, bevedor d’aquesta influència, comprèn que sense sol-
dats de l’ofici no hi haurà jardí que perduri. L’Escola neix, doncs, com una font de sub-
ministrament de personal qualificat al Servei de Parcs i Jardins de Barcelona. El pas 
pel centre, en el transcurs dels anys, es converteix en un segell de garantia, perquè 
moltes vegades són els mateixos professionals del Servei els qui imparteixen classes i 
moltes pràctiques als nois aprenents i, per tant, els coneixen de primera mà. Als futurs 
jardiners, el contacte amb aquells professionals que treballen en el dia a dia del carrer 
i en la gestió i el manteniment d’un espai verd els ajuda a tenir una visió molt ajustada 
de l’ofici.

 

a la recerca de bons jardiners (1933-1936)
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Roses
i professors

Rosa “Miquel Aldrufeu”

Rosa “Professor Pañella”

La nissaga Dot de viveristes catalans va crear unes roses en honor de dos antics 
professors de l’Escola: en Joan Pañella i en Miquel Aldrufeu.

La rosa “Professor Pañella” va ser creada per Simó Dot i Ribas el 1988 i es un híbrid 
de te de color vermells barrejats.

D’altre banda la rosa “Miquel Aldrufeu” va ser creada per Pere Dot en els anys 1950 
en honor al seu amic mort alguns anys abans, el 1948 i es un híbrid de te de color 
rosa salmó.

D’aquesta rosa se n’explica una historia entranyable. El conegut músic i composi-
tor Cole Porter, persona de gran sensibilitat i gran amant de les roses, va viatjar a 
Catalunya l’any 1955 i visità els vivers que Pere Dot tenia a Sant Feliu de Llobregat. 
Meravellat per la gran bellesa i qualitat de les roses obtingudes per aquest horti-
cultor va comprar-li els drets per batejar una varietat de rosa amb el nom de “Linda 
Porter”, en honor de la seva dona que havia mort el 1954. Sembla ser que aquesta 
rosa era la mateixa que també havia estat batejada anteriorment amb el nom de 
Miquel Aldrufeu.

A la pel·lícula De-Lovely, filmada el 2004 i que explica la vida de Cole Porter es recull 
aquesta història (You Tube: “Rosa Linda Porter”) malgrat que hi ha una data que no 
concorda: Linda Porter va morir abans de la creació de la varietat i per tant l’escena 
del film on ell li regala la rosa a la seva dona malalta i els comentaris que hi fa, seria 
una llicencia poètica del director.
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La represa després de la guerra: 1945-1958

Després de nou anys de tancament, motivat per la guerra i les misèries de la postgue-
rra, el dia 20 de febrer de 1945 la Comissió Permanent de l’Ajuntament va adoptar 
l’acord següent:

“Que se apruebe el adjunto proyecto de Bases para el funcionamiento de la Es-
cuela de Aprendices de Jardinería, formuladas por el Servicio de Parques y Jardi-
nes; 2º Que se autorice a la Jefatura de dicho Servicio, para que pueda empezar 
inmediatamente el curso preparatorio previsto en el plan de estudios y prácticas; 
y 3º Que los gastos que se ocasionen con tal motivo, sean satisfechos con cargo 
a la consignación de la partida 490 del vigente presupuesto, y a la de Prestación 
diaria, que se refieren a gastos de jardinería, de régimen municipalizado.”

Com a la resta d’escoles del país, el català 
va desaparèixer com a llengua vehicular i 
s’intentaven amagar les iniciatives i expe-
riències anteriors realitzades per les dife-
rents administracions de la República. Mal-
grat que no es disposa de proves fefaents, 
és molt possible que l’impulsor de la reo-
bertura del centre fos l’arquitecte Lluís Riu-
dor i Carol, persona molt vinculada a Acció 
Catòlica i director durant l’època franquista 
del Servei de Parcs i Jardins de la ciutat. 
Riudor va ser un dels organitzadors del 
Congrés Eucarístic de Barcelona del 1952.

En aquest segon període, fins a finals de 1958 el programa d’estudis era molt simi-
lar al de l’època republicana. Tot i que el director oficial de l’Escola era Lluís Riudor, 

Text explicatiu peus de foto
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l’encarregat de l’organització del centre va ser l’antic alumne Joan Pañella. Entre els 
professors del moment, destaquen el ja citat jardiner Miquel Aldrufeu, així com els pe-
rits agrícoles Miquel Crespo Morillas, tècnic del Servei de Parcs; el delineant i dibuixant 
Gabriel Sistachs, i Rafael Pérez Rodríguez, entre d’altres. 

L’Escola també rebia col·laboracions d’il·lustres científics, botànics i tècnics jardiners. 
Va ser el cas, per exemple, de l’enginyer forestal Josep Lluís Vives Comallonga (1898-
1995), cap del Servei Forestal de la Diputació i membre de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona des de 1948 i que fou l’impulsor del Parc de Collserola; o 
del doctor Arturo Caballero López, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la Universitat de 
Barcelona entre 1949 i 1989 i membre des de 1969 de la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts. També hi van col·laborar Joan de Ros de Ramis (Barcelona, 1907), enginyer 
agrònom de la promoció de 1931 i cap de la Secció Agronòmica de Barcelona des del 
1962; Francesc Pons, expert en art floral, i el roserista Carles Camprubí. N’eren pro-
fessors de pràctiques Josep Comas i Josep Majó i Riu, que, com Pañella, també havien 
estat alumnes de la primera promoció de l’Escola. 

La qualitat dels ensenyaments que s’impartien al centre va quedar recollida a la prem-
sa diària de l’època:

“Aun sin ser una escuela técnica reconocida, es decir, con titulación oficial, está 
aceptada en toda España e incluso en el extranjero como una de las más com-
pletas y eficientes en la enseñanza jardinera”.

El Noticiero Universal, 27-02-1960.

El mateix any 1960 La Prensa publicava una entrevista feta pel periodista Enrique 
Rubio a Lluís Riudor amb el títol “De Barcelona salen jardineros para toda España; 
preparados por la Escuela Municipal de Jardinería”. Riudor (director de l’Escola) hi 
explicava que:

“La experiencia ha demostrado que nuestros alumnos están preparados para 
lides jardineras de todo el ámbito nacional [...] La mejor compensación es ver 
como los profesionales envían a sus hijos a nuestra escuela”.

La Prensa, 23-03-1960.
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Joan Pañella i Bonastre

L’alma mater
Fill de jardiner, Joan Pañella entrà a treballar al Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 
de Barcelona el mes de març de l’any 1933 i aquell mes de setembre, a suggeriment 
del seu pare, començà a estudiar a l’Escola d’Aprenents de Jardiners del servei muni-
cipal. Nascut el dia 18 de juliol de 1916, en aquell moment tenia disset anys.

La guerra estroncà l’esdevenir de l’Escola i de la seva promoció. Però quan va retornar, 
després de complir amb el servei militar, Pañella es reincorporà a la seva plaça a Parcs 
i Jardins. I ho féu en qualitat d’ajudant de Miquel Aldrufeu, jardiner col·laborador de 
Rubió i Tudurí i que ja havia estat docent de l’Escola en el curt període d’abans de la 
guerra. 

Entre 1941 i 1945, el tàndem Aldrufeu-Pañella, en col·laboració també amb l’arquitecte 
Lluís Riudor, va donar a llum un inventari de les plantes dels jardins barcelonins. El 
treball quedà recollit al llibre Las plantas cultivadas en los jardines municipales de Bar-
celona, publicat l’any 1947.

No és pas estrany, doncs, que quan la comissió permanent de l’Ajuntament de Barcelo-
na decidí reobrir l’escola de jardineria, sota la direcció de Lluís Riudor, Miquel Aldrufeu 
s’hi endugués el seu deixeble i col·laborador. 

Mercè Pañella, filla de Joan Pañella, explica què va representar Aldrufeu per al seu 
pare:

“Fou el seu mentor i sempre hi tingué una estima i un reconeixement especial. 
En parlava en termes d’agraïment: Aldrufeu li va fer veure que a Parcs i Jardins 
s’hi podia forjar un desenvolupament professional interessant, tant en el paper 
de mestre de l’escola com en el d’assessor jardiner. El meu pare, d’origen molt 
humil i amb una formació estroncada per la guerra, va entendre que tenia raó i 
s’hi entregà en cos i ànima. Però he d’afegir quelcom: crec que l’afecte entre el 
meu pare i Aldrufeu era mutu, ell se sentia estimat i valorat pel seu mestre”.

Mercè Pañella
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La seva gran capacitat de treball i el total entusiasme per la professió i per les plantes 
van atorgar a Pañella, de seguida, un paper cabdal en els primers anys de represa for-
mativa. Quan poc temps després, al 1948, Miquel Aldrufeu va morir, Joan Pañella es 
convertí en la mà dreta de Lluís Riudor, el director: ell era qui que vetllava pel bon funcio-
nament del dia a dia del centre, l’expert jardiner que coneixia totes les plantes i el pro-
fessor titular de les assignatures de Cultius ornamentals i Nomenclatura botànica. L’any 
1950 l’Ajuntament reconegué la figura de Pañella amb un títol fins llavors inexistent al 
nostre país i amb el qual mai més no es va tornar a investir a ningú: Tècnic Botànic.

“Jo imagino que Parcs i Jardins devia pensar: ‘Tenim aquest senyor aquí, sense 
un trist títol, i és el pal de paller de la nostra escola’. I com que no hi havia forma-
cions professionals ni res més que s’hi assemblés, van copiar la idea francesa 
de Tècnic Botànic i en van investir el meu pare l’any 1950. Però havia de venir de 
temps enrere, de l’època Aldrufeu, perquè aquestes coses burocràtiques porten 
temps, i més si es tracta de crear una cosa que no existeix”.

Mercè Pañella

Sigui com sigui, Joan Pañella fou nomenat tècnic botànic del Servei Municipal de Parcs 
i Jardins i professor-encarregat de l’Escola. A partir de l’any 1970 va ser designat sots-
director del centre i cap d’estudis, càrrec que va ocupar fins que es va jubilar, el 10 de 
setembre de 1981, tot i que va continuar impartint algunes classes tres o quatre anys 
més. Posteriorment, l’any 1985, rebia el títol de Director Honorari. 

El mestre i el jardiner: si Pañella no la coneix, és una pedra
Els qui van conèixer Joan Pañella, el jardiner i el mestre, coincideixen a evocar una per-
sonalitat influent, un tarannà peculiar que el feia entendre bé les plantes i també les 
persones. Lluís Abad, alumne de Pañella i després professor del centre durant molts 
anys, ho explica així:

“Era una persona dotada d’una gran intel·ligència social: abans en dèiem mun-
dologia; potser li venia donada pel seu passat de venedor als magatzems ‘El 
Siglo’, quan era jovenet. I això es combinava amb la influència d’uns mestres 
de prestigi, coneguts a dins a l’Escola i també a fora, com en Karl Faust o els 
Woewodski”.

Lluís Abad
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Pañella tenia unes qualitats comunicatives innates i, al mateix temps, coneixia a fons 
tots els secrets de la jardineria i de l’atenció a les plantes. La combinació d’aquests 
dos components el féu un mestre especial. 

Flora Miserachs, la primera alumna noia de l’Escola, hi afegeix un altre element impor-
tant:

“Joan Pañella era un home que s’havia fet a si mateix. Fill d’aquesta escola, ho 
havia après tot de la mà d’uns bons mestres, però, al mateix temps, trepitjant el 
terra. No hi havia ni dissabtes, ni diumenges; l’entrega era total. Era un savi de 
tocar de peus a terra. I això no sempre es troba: hi ha persones que viuen de la 
jardineria, fins i tot que fan de professors, i que no han agafat mai una aixada; 
no han viscut l’ofici i, per tant, no el sabran comunicar. En Pañella sí: ell coneixia 
la muntanya de Montjuïc a ulls clucs. Sempre elegant, vestit amb trajo, camisa 
blau cel o blanca i corbata: a classe, impol·lut. En canvi, quan feia falta es treia 

Text explicatiu peus de foto
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l’americana, s’arremangava pantalons i punys de la camisa i, vinga, a terra. Ell 
deia que s’havia de saber estar als dos llocs, i quan entràvem a un viver i veia 
un despatx desendreçat, deia: ‘Aquí no es treballa bé, aquí no hi ha ordre, aquí 
s’escapen les coses’. Però si trobava un espai massa endreçat, deia: ‘Ui, el 
camp no va a l’hora, aquest es passa el dia aquí, massa carpetes, massa des-
patx..., anem al camp!’ I allà li trobava tots els peròs. Ell sabia com fer-te viure 
aquest equilibri entre una cosa i l’altra.”

Flora Miserachs

Joan Pañella era un docent molt formal, rígid i seriós, i això provocava, a vegades, algu-
nes antipaties. Però el tracte personal les feia esvair totes:

“Amb el temps, t’adonaves que la seriositat i la formalitat eren les eines que ell 
emprava per a inculcar-te els valors i principis necessaris per a ser un bon jardi-
ner: la capacitat d’estimar la natura, d’aprendre a observar-la, de comprendre les 
plantes... I també ens va ensenyar valors d’aquells que serveixen per a qualsevol 
vessant de la vida d’una persona: disciplina, el saber quan toca fer una cosa i 
per què l’has de fer, la tenacitat, el no desistir de les coses, plantejar dificultats 
i resoldre-les, vèncer els impediments, observar. I això servia igual amb les plan-
tes que amb les persones. I nosaltres érem tan jovenets...”

Lluís Abad

Era un mestre de debò, dels que ajudaven cada alumne a descobrir-se a si mateix i a 
entendre el món que l’envolta. Joan Bordas, fill d’una llarga nissaga de jardiners, ho 
explica d’aquesta manera:

“Quan vaig entrar a l’Escola tenia tretze anys. El meu pare, exalumne de la Rubió 
i Tudurí [sic], m’hi va portar agafat per l’orella: era el que s’havia de fer i ja està. 
I si m’hagués dut a una escola de pirates, hauria estat pirata. Abans les coses 
eren així: no m’hi vaig oposar, però tampoc no li ho vaig agrair mai. Potser ara 
ho faria. Bé, era un nen de papà que sempre havia tingut el plat a taula. Però en 
Pañella ens sabia educar a tots: el llest, el mandrós, el treballador, el motivat, 
i el desmotivat també... Jo era jove, tendre i desmotivat i ell em va despertar i 
em va convertir en una persona amb ganes d’estudiar i de treballar. Un exemple: 
en acabar els estudis, quan li vaig explicar que, seguint els seus consells, volia 
anar a França a ampliar la formació i a treballar un temps, em va respondre: ‘Tu 
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a França? No t’hi voldran pas!’ Era una manera d’estimular-me; us imagineu amb 
quines ganes de tirar endavant vaig marxar?”

Joan Bordas

Joan Pañella també era un gran ensenyant de l’ofici. Quan Flora Miserachs diu que 
coneixia la muntanya de Montjuïc a ulls clucs, no ho diu endebades. A l’Escola, Pañella 
aplegava els alumnes i els feia sortir a la muntanya a reconèixer els arbustos, arbres 
i flors de qualsevol indret. Els tenia ubicats i identificats mentalment, com si fossin 
persones amb nom i cognom. 

Per als professionals sorgits de l’Escola d’aquella època, Joan Pañella fou un referent 
cabdal durant la seva escolarització, però també després, quan es van enfrontar amb 
la vida laboral. Flora Miserachs explica una anècdota molt il·lustradora:

“La primera feina que vaig tenir de jardineria, després d’acabar l’Escola, va ser a 
Anthos, l’empresa que construïa les autopistes de Barcelona i Girona. A autopis-
tes es feia una jardineria molt rústica, però amb el seu encant. Anthos tenia un 
garden a Montcada i Reixac: bé, un garden, allò era una mena de magatzem de 
plantes a l’aire lliure, una esplanada on havien anat plantant el que arrancaven 
o sobrava de les autopistes. Evidentment, ningú no sabia què hi havia allà i què 
deixava d’haver-hi. I el primer que em van encomanar va ser: ‘Fes un inventari de 
tot i, aprofitant que és hivern, ho desplantes i ho tornes a plantar en rengles ben 
endreçades’. Primera feina: doncs vaig dir que sí, que esclar, però me’n vaig anar 
de seguida a veure en Pañella: ‘Que jo no ho sabré fer, això, que és impossible, 
que com que és hivern està tot plantat i no veig ni una fulla, que com ho faré 
per a identificar el que no conec...’. I sabeu què em va respondre? ‘Flora, si no 
ho saps fer tu, no ho sabrà fer ningú. Comences, i quan tinguis un problema, em 
véns a veure”.

Flora Miserachs va ser una alumna brillant i segur que Joan Pañella hi tenia una con-
fiança absoluta. Però, per damunt de tot, Pañella era un bon mestre que sabia trans-
metre aquesta confiança a l’alumne, i que el sabia ajudar a buscar a dins seu el que 
havia après i a explotar totes les seves capacitats.

“‘Com que per on comences? —va dir-me—. Per terra, has de començar per 
terra. Reculls totes les fulles caigudes i sabràs què hi ha’. I vaig gratar al voltant 
de cada arbre per a recollir el màxim de fulles i poder identificar-lo. Els les duia 
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i ens les miràvem plegats. Però després em va fer seguir amb l’escorça i més 
tard amb el brot. I em va fer desenterrar un munt d’arbres per a mirar el color de 
l’arrel. ‘Has mirat l’arrel, Flora? És groga? És marró? Ja em diràs què hi veus. 
Recordes quan feies esqueixos? Pensa-hi...’, em deia. I així vaig aprendre a llegir 
la fusta”.

Era això el que el feia un bon ensenyant: 

“És clar, el més ràpid hauria estat que em resolgués l’enigma. Però no, no m’ho 
deia mai, m’ho feia endevinar a mi.”

Flora Miserachs

De centenars d’anècdotes d’aquest tipus en devia germinar la següent dita popular a 
l’Escola: “Si en Pañella no coneix aquesta planta, és una pedra”.

Text explicatiu peus de foto
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L’expert cactòleg
L’activitat docent de Joan Pañella i el seu prestigi ultrapassà les quatre parets de 
l’Escola i aviat va començar a impartir cursos i conferències per tota la península. Va 
ser professor del Patronat Valencià de Ciències Naturals i l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de València i Barcelona, on impartí el primer Postgrau d’Arquitectura del 
Paisatge el curs 1983-84. També ensenyà a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola de 
Barcelona.

Va fer diversos viatges d’estudi i de recerca 
per Europa i els Estats Units i a Kenya, Tan-
zània i Uganda (1964), Japó, Tailàndia i Honk 
Kong (1976). Va pronunciar diverses con-
ferències a l’Equador (1975), Mèxic (1977-
78) i Bolívia, on, a més a més, va dissenyar 
el Jardí “Aniceto Arce” a La Paz el 1974.

Expert a escala internacional sobre plantes crasses i suculentes, va ser un dels mem-
bres fundadors el 1950 a Zuric de la International Organization for the Study of Sucu-
lents (IOS). Va participar en tots els congressos internacionals d’aquesta entitat i va 
organitzar a Barcelona els corresponents a 1961 i 1976.

“N’era el conseller delegat a Espanya i això li va valer molts contactes. Tot i que 
l’anglès començava a treure el cap i ell no en sabia, s’apanyava amb el francès que 
havia fet a l’escola, una mica amb l’italià, i també amb la seva gran capacitat comu-
nicativa: en llengua, ‘el que no sé, m’ho invento’, explicava ell després d’un viatge.”

Mercè Pañella 

Com a tècnic botànic de l’Ajuntament de Barcelona, va participar activament en la crea-
ció els anys 1970 dels jardins monogràfics de Montjuïc, especialment els Jardins de 
Costa i Llobera, dedicats a plantes crasses i suculentes, i els de Mossèn Cinto Verda-
guer, amb més de dues-centes espècies i varietats de plantes bulboses i aquàtiques.

“Quan Porcioles li encarrega aquests jardins, sap bé quins contactes té el meu 
pare. I l’envia, per exemple, a San Remo, a negociar amb el senyor Pallanca la 
compra de la seva col·lecció de cactus, una col·lecció que volien vendre en bloc 
des de feia temps. El meu pare ja els coneixia, els Pallanca i, a més, era clar que, 
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Text explicatiu peus de foto



fent jardins. 75 anys de l’escola de jardineria de barcelona (1933-2008) 39

si es volia un jardí de cactus, com havia 
de ser el Costa i Llobera, el referent era la 
costa mediterrània, Niça, Gènova...

Mercè Pañella

Als Països Catalans va dissenyar diversos 
jardins, entre els quals destaquen el jardí 
del Comte de Godó (1950); el jardí tropical 
i d’aclimatació de Pinya de Rosa, a Blanes, 
del qual fou conservador (1952-1964); el 
jardí S’Avall de Carles March, a Mallorca 
(1955), i els jardins El Pedregar (1970), a 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).  

“Una vegada, se li presenta a l’oficina 
una senyora molt senzilla i li proposa que 
l’assessori sobre el disseny d’un jardí a 
Mallorca. Era la senyora Carmen Delgado 
de March, la mestressa de la primera for-
tuna d’Espanya. L’espai a enjardinar era un 
descampat ple de desnivells i sense aigua 

i, com que a part de milionaris eren molt pràctics, no estaven disposats a posar 
un sistema de reg difícil de mantenir. Llavors ell els va proposar un bosc de cac-
tus. De cactus, señor Pañella, pero si yo ya tengo más de 60 años... ¿para que lo 
vean mis nietos?, es veu que li va dir el senyor March. Però el pare els va explicar 
que farien venir els cactus, ja crescudets, des de la Costa Blava, de la col·lecció 
dels Pallanca, precisament. I també en farien venir uns de gegants, dins de 
grans contenidors, des de la Rivera Maya, a Mèxic. Com que tenia contactes a 
tot arreu... I els va fer un jardí impressionant, un veritable bosc amb amfiteatre i 
tot. La relació amb els March va durar quaranta anys, perquè hi ha anava un cop 
al mes a vigilar-ne el manteniment, fins que ell es va posar malalt i es va haver 
de retirar del projecte. El pare, en aquella mansió, hi va tenir una habitació reser-
vada sempre, amb raspall de dents i sabatilles, perquè no tingués cap enrenou 
quan s’hi desplaçava”.

Mercè Pañella
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Pañella també va col·laborar, entre 
1944 i 1952, en la construcció del 
Jardí Botànic Marimurtra, de Bla-
nes. Just l’any 1952, en morir Carl 
Faust, director, propietari i creador 
del jardí, la Fundació que es creà 
per a gestionar el jardí va proposar 
el càrrec de conservador a Pañella, 
però ell el va refusar per raons de 
caràcter professional.

A poc a poc, Joan Pañella es va 
anar convertint en assessor privat 
d’algunes grans famílies de Barce-
lona i de la conca mediterrània, so-
bretot. El prestigi l’avalava en tot el 
que projectava.

Text explicatiu peus de foto
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Aquest mestre jardiner va rebre moltes distincions públiques al llarg de la seva carrera 
professional. Cal esmentar el seu nomenament com a Comanador del Mèrit Agrícola, 
que fou posseïdor de l’Escudo de Armas de la Ciudad de La Paz i membre del Comitè 
Assessor del European Garden Flora. Així mateix, fou soci d’honor de diverses entitats 
científiques i professionals, com la IOS, l’Associació d’Amics dels Jardins de Barcelona, 
la Sociedad Española de Horticultura o l’Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos. I l’any 1991, poc abans de la seva mort, va rebre un homenatge promogut 
pels seus antics alumnes a Barcelona. 

Finalment fou mereixedor del guardó més preuat per un botànic; el 1962 es va batejar 
un cactus acabat de descobrir amb el seu nom: Opuntia panellana.

Text explicatiu peus de foto



42 l’esplendor d’una escola emergent (1945-1985)

La producció bibliogràfica de Joan pañella
La primera publicació de Joan Pañella fou l’inventari de noves plantes de la ciutat 
comtal, que confeccionà conjuntament amb Lluís Riudor i Miquel Aldrufeu: Las plantas 
cultivadas en los jardines municipales de Barcelona.

Però no fou pas la més significativa. L’any 1970 Joan Pañella va publicar Las plantas de 
jardín cultivadas en España, un llibre eminentment tècnic, del qual van arribar a sortir 
tres edicions (1970, 1980 i 1991) i que la gent del sector coneix simplement com “el 
Pañella”. Flora Miserachs explica molt bé el valor d’una obra que sembla un catàleg 
més que cap altra cosa:

“És un immens llistat de plantes i de cada una et diu el nom científic, qui la va 
descobrir, la família, la procedència, el nom popular, el color de la flor i els mesos 
en què floreix. En aquell moment, disposar d’un catàleg així era la salvació: tu 
sabies que si allò es trobava al llibre del Pañella, volia dir que en alguna part 
d’Espanya hi havia algú que l’estava cultivant. I, a males, podies trucar al senyor 
Pañella, que tenia unes fitxes que deien: “Això es troba al viver del senyor Tal, i 
també n’he trobat al viver del senyor Tal Altre...” I així, si buscaves una planta o 
el que sigui i no estava al teu mercat, parlant amb el senyor Pañella podies saber 
on la podies aconseguir. Què més et falta? És brutal! Per a algú que hi entén, és 
brutal.”

Flora Miserachs

Per alguna raó desconeguda, en l’edició de 1980 i també en la de 1991 (totes dues 
convenientment actualitzades) es va eliminar la data de floració:

“Pot semblar que amb Internet ara ja ho tenim tot resolt, però no és així. Jo se-
gueixo mirant el primer Pañella, amb les dates de floració, una dada molt impor-
tant avui en dia. Perquè és cert que ara tens de tot, tot l’any, però sempre hi ha 
un treball en què necessites apurar l’època de la flor perquè tingui més resistèn-
cia. Et dius ‘quan floreixi això, aquest groc que es reflecteixi allà...”: i si no saps 
quan floreix, no pots fer aquest joc. I llavors, on vas per saber l’època? Perquè 
a tu t’arriba tot l’any: si no ve d’Holanda, ve de Colòmbia, i si no, d’Austràlia. 
Llavors pots decidir: ‘No, el seu bon moment és tal’. 

Flora Miserachs
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Joan Pañella també va publicar nombrosos articles de divulgació a revistes especialit-
zades com Parques y Jardines, Jardinería, Revista de la Sociedad Española de Horticultu-
ra i altres d’informació general, com Extra i Hora XXV.

L’escola i la jardineria ho omplien tot: eren la seva vida
Pañella vivia a Sants-la Bordeta, no gaire lluny de la seu de l’Escola, a Montjuïc. De bon 
matí, agafava la bicicleta i se n’anava cap al centre: si les classes començaven a les 
nou, ell a quarts de vuit ja hi era. Dinava a casa, però a la tarda hi tornava, perquè s’hi 
feien més classes i també perquè ell allà hi tenia el despatx des del qual desplegava 
tota la seva activitat professional. Tot i que les classes acabaven a les sis o les set de 
la tarda, ell aprofitava les darreres hores per a preparar la feina del dia següent:

“Va anar en bicicleta, molt de temps. Fins que li va semblar que potser no que-
dava prou bé, perquè tots els seus col·legues i els prohoms de la ciutat, la flor i 
nata pel que feia a projectes, es desplaçaven en cotxe”.

Mercè Pañella
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Els dissabtes al matí també s’impartien classes i la resta del cap de setmana, dissab-
te i diumenge, el dedicava al munt de projectes singulars en els quals estava immers: 
un concurs de roses a Sant Feliu, classes per a amateurs, visites als gardens dels seus 
contactes, a Viladecans o a Sant Feliu, els viatges a Mallorca, etc. 

“Va arribar un moment en què, de dilluns a diumenge, ell no parava a casa.  Però 
llavors aquestes coses eren normals: la meva mare, per exemple, ja havia viscut 
una infància amb un pare que, des d’un origen humil, havia edificat una indústria 
de la pintura. Ella sabia bé què era dedicar-se en cos i ànima a la professió. I, a 
més, ho entomàvem bé perquè aquesta dedicació completa havia estat gradual, 
no pas d’un dia per l’altre”.

Mercè Pañella

La seva filla parla amb molta tendresa d’aquella època, no tan sols sense cap mena de 
recança, sinó amb un fort agraïment. En té un bon motiu:

“A casa nostra no hi havia ni una planta, ni al balcó. Res verd. El meu pare no em 
va transmetre la passió pel verd, per la jardineria. Però em va ensenyar, amb la 
seva actitud, una cosa molt més important: la capacitat d’apassionar-me i el va-
lor de ser tenaç, persistent, treballador. Només que jo vaig dirigir la meva passió 
cap als idiomes i, de fet, durant uns anys vaig fer classes d’anglès a l’Escola”.

En definitiva, passió i esforç són els dos elements clau per a fer grans coses.

Llavors, quan la Mercè Pañella ja era una noieta de vint anys amb un futur encarrilat 
cap a les llengües, van començar a arribar les mostres de reconeixement professional 
i personal cap a Joan Pañella:

“D’una banda, t’assabentes que el teu pare i un tal Backeberg són els dos 
especialistes en cactàcies més importants d’Europa. A la ciutat de Barcelona 
és un personatge molt popular i es fan els primers homenatges. I, d’altra ban-
da, t’adones que és una persona estimada, volguda. Les dones dels cursos 
d’amateurs l’escometien amb preguntes. Allò era com la consulta d’un metge: 
que al roser no sé què li passa, que si aquesta planta, que si l’altra.. I ell, amb 
aquella energia tan gran, anava resolent tots els problemes”.

Mercè Pañella
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La jubilació: una retirada també molt gradual
L’any 1981 Joan Pañella es va jubilar del seu paper de director. Però va continuar plena-
ment vinculat amb l’Escola, on va seguir impartint alguna matèria i on, a més, mantenia 
el despatx, des del qual gestionava alguns projectes.

En els primers anys d’aquesta mitja jubilació, entre l’any 1981 i el 1985, va dur a terme 
noves idees. La més peculiar fou la seva participació en el programa de televisió de 
TV2 Berenar a Sant Cugat durant dues temporades (1984 i 1985). Era un programa en 
directe, de vint minuts de durada, on cada dia tractava un tema concret: les hortènsies, 
la rosa, el clavell, el ficus... Després de l’exposició d’aquell tema que ell portava pre-
parat, entraven trucades dels telespectadors: veritables consultes de tot tipus sobre 
aspectes molt diversos que ell anava resolent de la mateixa manera que ho havia fet 
sempre amb els seus alumnes.

Tot va anar bé fins que, quan tenia seixanta-nou anys, va començar a patir certa pèrdua 
de l’oïda dreta:

“Llavors va fer una davallada gran. Recordo que va haver de deixar el programa 
de televisió perquè, en directe, la veu de les preguntes no entrava gaire clara i 
no aconseguia sentir-les bé. Però, a més, a partir dels setanta anys ja no li van 
poder fer cap pròrroga més. Va deixar d’impartir classes, però encara se n’anava 
cada dia cap a l’Escola, a gestionar les coses que li quedaven i també a resoldre 
dubtes de qualsevol que el requeria, com una mena d’assessor”.

Mercè Pañella

L’any 1991, quan tenia setanta-cinc anys, Pañella va rebre un homenatge públic, que va 
consistir en la instal·lació d’un monòlit a la seva memòria als jardins de Mossèn Costa 
i Llobera, que ell havia contribuït a crear. Estava dèbil i malalt: al cap de pocs dies, 
precisament, els metges li van diagnosticar un càncer a la medul·la:

“Estava malalt, molt malalt, però encara tenia projectes al cap. Recordo que, 
poques setmanes abans de morir, ens va demanar que li organitzéssim un viat-
ge a Sevilla per a trobar-se amb un exalumne, Josep Elias, que tenia un càrrec 
important de jardiner a l’ajuntament de la ciutat. I com que estaven en plena 
preparació de l’Expo, ell no s’ho volia perdre. No va poder ser, pobret”.

Joan Pañella va morir el dia 3 d’agost de 1992.
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La segona promoció

En el segon període de l’Escola, aquest que va de la represa fins a finals de 1958 i que 
oferia un programa molt similar al de l’època republicana, van ser vint-i-dos els alumnes 
que van obtenir la categoria d’auxiliars jardiners. 

Els primers oficials d’aquest període van ser nomenats el 1951 després d’haver treba-
llat dos anys en el sector. El lliurament dels tres primers títols es va portar a terme en 
un acte públic presidit pel tinent d’alcalde d’Obres Públiques i va tenir un cert ressò 
mediàtic. Com informava el diari La Prensa, los tres primeros títulos de jardinero van ser 
lliurats a Ulrich Werthwein, Jaume Viure i Antonio López Ros. Posteriorment, van ser no-
menats oficials i més tard mestres jardiners Manel Montferrer, Ramon Andreu, Andreu 
Massoni, José Elias Bonells, Fernando Raja, Jaume Mitjans, Antoni Silvestre, Joaquim 
Soler, Josep Mandri, Ramon Montsalvatge, Evarist Munné, els germans Liborio i Luis 
Martínez Conde, Julià Silvestre, Josep Ribera i Pere Campmay.

“Llavors, fer uns estudis tècnics no era tan habitual i menys de jardineria, tot i 
que hi havia grans nissagues de jardiners: els Batlle, els Conillas, els Pera de 
Mataró, els Munné de Gavà, els Camprubí de Sant Joan Despí i Hospitalet, Pere 
Dot a Sant Feliu, Joan Bordas a Santa Eulàlia, els Conde a Horta, els Aldrufeu, 
els Casasús... Una llista molt llarga i tots, d’una manera o altra, van contribuir 
a la nostra formació. Jo, per exemple, vaig fer les pràctiques amb els germans 
Munné a Gavà i amb Josep Batlle a Premià.”

José Elias

Elias recorda aquestes grans famílies de jardiners. Es donava el cas que la majoria 
enviaven els seus fills a l’Escola perquè rebessin una formació específica i seriosa que 
els ajudés, el dia de demà, a agafar les regnes del negoci familiar. I també fa esment 
dels professors que, a més a més de Pañella, els van formar en l’ofici:

“Recordo Miquel Aldrufeu i el senyor Benabarre, encarregat de l’hivernacle 
d’orquídies que hi havia al costat de la seu de Parcs i Jardins i amb qui vam 
conrear victòries. I el senyor Forns, de Sant Boi, i en Miquel Comas, encarregat 
del Viver de Tres Pins, i el senyor Pera, que ens va ensenyar a podar. I el Josep i 
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el Manel, els nostres mestres en pràctiques. Les classes teòriques eren al matí 
i les pràctiques a la tarda, i vinga escales amunt, fins al Viver de tres Pins.”

José Elias

Andreu Massoni, alumne d’aquella època, reviu el seu pas per l’Escola:

“Al matí, teníem unes hores de teoria a l’Escola i després marxàvem cap al Viver, 
on dinàvem amb la clàssica carmanyola. A la tarda, treballàvem traient herbes, 
multiplicant plantes, fent botures... Mare de Déu, quins farts de cavar que ens 
vam fer, se’ns feien durícies a les mans i tot: cavar, escatar, fer platabandes de 
terra... Conreàvem planta de temporada: begònies, que si venia una glaçada 
ens les matava ja entestades; margaridoies, pensaments..., tot de plantes pels 
parterres de Montjuïc. Hi havia dies que, en lloc de treballar al viver, anàvem amb 
les brigades. Perquè llavors Montjuïc estava organitzat en brigades: la del Roig, 
la del Solsona, la del López, la del Forn, la brigada de Miramar, la de l’Estadi... La 
brigada del Solsona, per exemple, s’ocupava de la zona del passeig Internacio-
nal, a prop del Jardí d’Aclimatació i del Botànic. Al llarg del curs, anaves voltant 
una mica per totes les brigades. I, en realitat, s’aprenia de tothom, no només 
d’en Pañella i dels altres professors. Quan ens tocava a la zona del Solsona, per 
exemple, moltes vegades passava per allà la senyora de l’Aldrufeu, el jardiner. 
Es deia Maria i sempre tenia una paraula d’ànim: ‘Què, xicot? Què fas avui? Vols 
dir que, en lloc de cavar-ho així, no t’aniria millor entrecavar-ho aixà?’ Una dona 
molt ferma, era la senyora Maria. Nosaltres no paràvem mai d’aprendre coses i, 
malgrat tot, mai no vaig considerar que ja en sabés prou.

Andreu Massoni

La importància d’aquesta segona promoció en el desenvolupament del sector de la jar-
dineria al nostre país i a Espanya ha estat tan gran que no seria just acabar aquí la seva 
cita. És interessant esmentar de manera individualitzada alguns aspectes de l’activitat 
jardinera que han portat a terme al llarg de la seva vida professional.

El grup més nombrós es va dedicar a la jardineria privada i va obrir empreses a Cata-
lunya i en d’altres indrets d’Espanya. Entre els que varen domiciliar la seva activitat 
professional fora del Principat cal citar Uli Werthwein, que va crear una de les primeres 
empreses de jardineria a Mallorca. Després de la seva estada al centre, va ampliar 
els seus estudis i va obtenir el títol d’Arquitecte Paisatgista. Cal destacar les seves 
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activitats de recerca i foment de la botànica i la jardineria de les Illes Balears, que 
han quedat plasmades en nombrosos articles a la revista Zona Verde. Fou portaveu 
de l’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos i va publicar tres monografies 
especialitzades: Guía para la conservación de las especies autóctonas y la plantación 
ornamental en Baleares (1988), Jardinería mediterránea balear (1995) i Árboles desta-
cados de Mallorca (1991), que va fer amb la col·laboració de Renate Werthwein.

José Elias Bonells (1934) en finalitzar els estudis fou contractat com a ajudant del 
professor Pañella. Va organitzar l’intercanvi de llavors amb els diversos jardins botànics 
del món, així com l’experimentació amb les diverses llavors que es rebien. En aquesta 
època les persones del centre eren els responsables del Jardí d’Aclimatació de Mon-
tjuïc i Elias va realitzar l’herbari de l’Escola, que encara es conserva. 

“Amb en Pañella ens desplaçàvem als jardins de Marimurtra de Blanes o a visitar 
les col·leccions de cactàcies de Pinya de Rosa, a Santa Cristina, que en aquella 
època s’estaven iniciant. Van ser uns anys veritablement enriquidors perquè em 
van permetre descobrir un munt de plantes que no es conreaven als jardins pú-
blics ni amb els nostres sistemes de reproducció”.

José Elias

L’any 1956 José Elias va entrar a treballar a l’Ajuntament de Sevilla com a cap del 
Servei de Parcs i Jardins, on desenvolupà la seva activitat professional fins que es va 
jubilar. El relat que fa dels quaranta-nou anys de trajectòria professional a Sevilla ajuda 
a comprendre alguns dels dilemes que han acompanyat les diferents generacions de 
jardiners formats a l’Escola:

“Vaig entrar a substituir el jardinero mayor d’aquell moment, un enginyer forestal 
, honest, treballador i gran jardiner que em va ajudar a comprendre la idiosincrà-
sia dels jardins d’Andalusia. Vaig començar de director tècnic d’un servei amb 
més de 300 persones, i vaig passar per un munt de denominacions: ‘jefe de 
jardinería’, ‘jefe de negociado’, ‘jefe de sección’, ‘viario’, etc. Però mai no vaig 
aconseguir el que m’hauria fet més il·lusió de tots: el de ‘jardinero mayor’. I és 
que es veu que la titulació que atorgava l’Escola no era suficient. I quaranta-nou 
anys de servei tampoc no ho van valer.

“De totes maneres, he viscut moments molt enriquidors professionalment. A 
l’inici, per exemple, el procés de remodelació del Parque de María Luisa va resul-
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tar molt interessant. Teníem pocs diners, però vam poder comptar amb la instruc-
ció de dos jardineros mayores, els germans Agustín i Manuel Romero, que havien 
participat amb Forestier, l’any 1911, en els treballs de construcció del parc. Ells 
ens van guiar en totes les actuacions que anàvem decidint. El clima fou un dels 
principals problemes a què vaig haver de fer front: 4 o 5 graus sota zero a l’hivern 
i 45 o 48 a l’estiu. A l’hivern, tems les gelades; a l’estiu, els vents calents del 
Sàhara i la falta de pluja. La sequera ens va ensenyar a replantejar-nos l’ús de 
l’aigua per a uns jardins que durant mig any no necessiten aigua i l’altre mig any 
en necessiten però no els en podem donar. Avui, tots els parcs i jardins de Sevilla 
tenen abastiment propi d’aigües freàtiques.

“Tota una vida a l’Administració pública i la recompensa és saber que no has fet 
tot el que volies, però sí tot el que havies de fer. El contacte amb els ciutadans, 
les ciutats i les seves zones verdes enganxa, i jo em vaig quedar enganxat a 
Sevilla fa molt anys”.

José Elias

En tots aquests anys, Elias ha mantingut contactes amb el Servei de Parcs i Jardins 
de Barcelona per a conèixer com anaven evolucionant el diferents sistemes de gestió 
i quins resultats donaven. A més, Elias ha participat en molts congressos del sector i 
ha publicat alguns articles sobre la jardineria andalusa a la revista Zona Verde. També 
ha escrit dues monografies: Parques y Jardines de Sevilla, de la qual s’han publicat di-
verses edicions (1983, 2003), i Nomenclatura de las plantas cultivadas en los jardines 
públicos de Sevilla (1965), que va dur a terme amb la col·laboració de Benedicto Luque 
Oliva. 

De la mateixa promoció de l’Escola, cal citar també Joaquim Soler Soler, jardinero 
mayor de la ciutat de Còrdova des de 1960; Fernando Raja Molas, que va organitzar el 
servei de jardins de Puerto de la Cruz a Tenerife i va crear una empresa en aquesta illa; 
i Antonio Silvestre Murla, que va fundar una empresa a Motril, Granada.  

La major part dels alumnes que es van establir a Catalunya van crear vivers i empreses 
de jardineria que han esdevingut centres de referència de la jardineria espanyola. No-
més cal citar els noms dels Cultius Viure de Cardedeu, o l’Horticultura Conde a Horta, 
o les empreses Massoni Jardineria a Sant Boi o Jardineria Mitjans de Barcelona. Més 
tard, durant la dècada dels anys setanta, els alumnes del centre feien moltes de les 
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seves pràctiques en aquests centres i els seus propietaris anaven passant d’antics 
alumnes a professors.

Els anys de la represa, després de la Guerra Civil, van ser anys difícils a causa de 
les dificultats econòmiques i de l’aïllament del mateix país. No obstant, l’entusiasme 
tant dels professors com dels alumnes va fer possible consolidar la continuïtat de 
l’Escola.
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Nou edifici, nou impuls: 1959-1967

Després de la guerra, l’Escola s’instal·là en un modest edifici de l’avinguda de Francesc 
Ferrer i Guàrdia que, fins llavors, havia albergat els guardes del Parc. En plena plaça 
de les Palmeres, l’entorn era excepcional, però l’espai esdevingué només provisional, 
a l’espera que durant l’any 1958 es construís un nou edifici. L’arquitecte Joaquim 
M. Casamor d’Espona va dissenyar una construcció de factura racionalista, annexa a 
l’edifici del Servei de Parcs i Jardins de Barcelona. Era molt a prop d’aquella caseta 
dels guardes, a tocar de la fàbrica de Casarramona, construïda per Puig i Cadalfach i 
actualment seu de Caixafòrum. L’any 1959 l’Escola s’hi va traslladar i aquesta segueix 
sent la seu actual, amb una ampliació feta l’any 1977.

L’edifici, d’una sola planta, contenia una biblioteca i sala de projeccions, dues aules, un 
laboratori per a manipular les llavors i una secretaria. Annex a l’edifici hi havia un gran 
hivernacle per a fer-hi pràctiques de viver.

També es preveia la construcció d’un gran viver en els terrenys de Can Girona, situats a 
Santa Maria de Martorelles i propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Uns anys després, 
en aquest indret s’hi ubicaria l’Escola Viver Castell de Sant Foix, escola de jardineria 
on es formaven i s’inserien en el món laboral alumnes amb dificultats d’aprenentatge, 
mitjançant teràpia horticultural.

La nova escola va ser inaugurada el 23 de setembre de 1959 en el marc de les Festes 
de la Mercè. Juntament amb aquest acte es va organitzar una exposició a la Fira de 
Mostres amb el títol Veinte meses de jardinería urbana.

Fins a 1968 va continuar com a director nominal l’arquitecte Lluís Riudor, que exercia 
també el comandament del Servei de Parcs de l’Ajuntament. Aquesta situació no li per-
metia dedicar el temps que l’Escola reclamava, per la qual cosa Joan Pañella exercia 
d’encarregat directe.  

El 1961, dins l’ambient típic de l’època, ranci, lúgubre i dominat pel nacionalcatolicis-
me i amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Isidre, es va instal·lar al vestíbul 
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de l’Escola una imatge del sant como homenaje y exaltación por parte de cuantos se 
dedican a la noble función de servir al embellecimiento jardinero (La Vanguardia, 15-05-
1961). Sant Isidre, però, no és el patró dels jardiners, sinó dels pagesos, juntament 
amb Sant Medir. En canvi, el patró dels jardiners i floricultors és un sant poc conegut i 
poc venerat a casa nostra: Sant Fiacre, d’origen escocès. 

Text explicatiu peus de foto
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El 1958 el programa d’estudis era semblant al de l’etapa anterior, amb un petit incre-
ment de les matèries teòriques. Els estudis duraven quatre cursos anuals i l’horari 
escolar era de vuit del matí a set de la tarda, amb una hora per a dinar. La Botànica, 
en tots els seus aspectes (organografia, fisiologia i sistemàtica), era la disciplina més 
important i s’impartia en els tres primers cursos, amb un total de dues a tres hores per 
curs. El professor era Rafael Pérez. La Nomenclatura, Herbari i Classificació les impar-
tia —una hora a primer i segon curs— Joan Pañella, que també ensenyava de manera 
monogràfica alguns cultius especialitzats, com els rosers o els clavells (una hora a 
tercer i quart). Per completar els coneixements teòrics, el professor Crespo ensenyava 
a primer les Malalties de les plantes (una hora); Gabriel Sistachs, Dibuix de jardins a 
tercer i quart (una hora); i Guitart, l’idioma francès (dues hores).

L’octubre de 1959, motivat per les “neces-
sitats en les noves modalitats de cultius 
de les plantes”, es va organitzar un curs 
amb el doctor Arturo Caballero, cap del 
Departament de Fisiologia Vegetal de la 
Universitat de Barcelona, sobre “Nutrició 
de les Plantes Ornamentals”. Aquests cur-
sos es van anar repetint cada any amb el 
nom d’Edafologia aplicada a la Jardineria, 
col·laboració que es va allargar fins a finals 
dels anys vuitanta.
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També s’impartien conferències o cursets de temes especialitzats, com mosaicultura, 
genètica i rotació de cultius, ornamentació floral, repoblacions forestals o maquinària, 
que impartien experts en cada una de les especialitats.

El 1965 es van afegir dues noves disciplines de caire agronòmic relacionades amb 
l’agrologia, l’aigua i els adobs.
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El tàndem Carrillo-Pañella: 1968-1985 

A principis de 1968 l’arquitecte Lluís Riudor va passar el relleu de la direcció a José 
Carrillo de Albornoz Fábregas, doctor enginyer agrònom que ja treballava a Parcs i Jar-
dins des de 1960.

En aquells anys al servei, Carrillo s’havia fet càrrec de la Secció de Vivers, que produïa 
les plantes que s’utilitzaven als espais verds de la ciutat. I era en aquells vivers (espe-
cialment en el de Tres Pins, a Montjuïc) on realitzaven les pràctiques els alumnes de 
l’Escola. Així doncs, quan Carrillo arribà a la direcció, no solament entenia la singulari-
tat del centre, sinó que ja coneixia Joan Pañella, llavors encarregat de l’Escola. Carrillo 
el recorda d’aquesta manera:

“En Pañella era una persona autodidacta amb uns profunds coneixements de la 
taxonomia vegetal. A Parcs, quan es parlava d’una planta més o menys rara i difícil 
d’identificar, es deia “si en Pañella no la coneix, no és una planta, és una pedra”.

D’aquesta època prové, doncs, la dita popular que comentàvem en el capítol dedicat a 
Joan Pañella i que, fins avui, és vox populi entre els alumnes. 

“Pañella era un pou de coneixement, veia una cosa verda i de seguida et podia 
dir ‘això és una senfidata desepultada’, o el que sigui. Des del principi, vam te-
nir una relació fluïda i cordial, jo l’apreciava moltíssim i vaig fer tot el possible 
perquè el reconeguessin primer cap d’estudis i després sotsdirector, malgrat no 
tenir la titulació. Junts, ens vam embarcar en la tasca de diversificar i ampliar 
assignatures, així com en la de fitxar professors qualificats, per aconseguir que 
l’Escola d’Aprenents pogués optar a convertir-se en un centre de formació pro-
fessional reglada”.

José Carrillo

Encara havia de passar un temps perquè aquest objectiu fos realitat. De moment, el 
curs 1969-70 desaparegué la categoria d’auxiliar jardiner i tots els titulats passaren a 
ser oficials jardiners. Aquell mateix any es demanà al Ministeri l’aprovació com a escola 
professional, una petició que s’havia cursat ja en d’altres ocasions. 
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A finals dels anys seixanta, el nombre de pro-
fessors arribà a ser de vint-i-vuit persones. Es 
reforçà, per exemple, els docents per a les 
classes teòriques, reclutats en molts casos 
entre el personal titulat del mateix Servei: 
l’arquitecte Joaquim M. Casamor, l’enginyer 
tècnic Jesús Almirall i Andreu i el delineant 
José Juan Ramos, entre d’altres.

A aquest claustre s’hi van anar afegint joves professors universitaris, com ara Xavier 
Martínez Farré, Enar Alegre, Josep Girbal, Maria Alba Fransi, Ricardo Simonneau i molts 
altres. Simonneau substituiria, pocs anys després, Joan Pañella com a cap d’Estudis 
de l’Escola, quan el professor es va jubilar.

Dues de les matèries que conduïen aquests professors s’impartien a les aules de 
la Universitat de Barcelona, en lloc de fer-ho a l’Escola: Genètica vegetal i Edafologia 
aplicada a la jardineria. Superar l’Edafologia, iniciada els anys seixanta pel Dr. Arturo 
Caballero López, valia als alumnes un títol especial, suplementari al que obtenien a 
l’Escola de Jardineria. Maria Alba Fransi, que després va ser professora de l’Escola i 
més endavant directora, explica com recorda aquells grups d’estudiants que es des-
plaçaven a la universitat:

“Eren alumnes joves, però molt assenyats. Potser perquè la universitat els im-
posava respecte o potser, senzillament, perquè se sentien interessats per la 
temàtica. Els impartia l’assignatura de Genètica Vegetal, on aprenien les bases 
de la genètica i els diferents mètodes de selecció per a obtenir noves plantes. 
D’una banda, tot plegat resultava molt teòric per a aquells joves que ja venien 
del ram i que potser buscaven un enfocament més pràctic. Però, d’una altra, sa-
ber com s’obtenen els nous cultivars de plantes o com funciona la circulació de 
l’aigua a dins la planta era una part tan important com aprendre a trasplantar o 
a organitzar una tasca de plantació”.  

Maria Alba Fransi

La nova empenta de l’Escola es va traduir, l’any 1970, en l’edició de la revista Parques 
y Jardines, que reflectia les activitats del Servei de Parcs i Jardins i de l’Escola en parti-
cular. De fet, diversos professors del centre publicaren articles a les seves pàgines. La 
revista es va editar amb periodicitat quadrimestral fins a finals de l’any 1976. 
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“Articles tècnics, divulgatius i històrics, ressenyes 
bibliogràfiques i notícies sobre parcs i jardins pú-
blics d’arreu del món van contribuir a eixamplar 
l’espai en què ens movíem professors i alumnes 
i a obrir i freqüentar relacions interessants amb 
d’altres professionals de la resta d’Espanya”.

José Carrillo

D’aquests anys i de l’esforç de relacionar-se amb el sector n’és fruit la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos, l’acte fundacional de la qual es va celebrar el 
dia 25 de juny de 1973 a la seu de l’Escola.

“Deu professionals espanyols de diferents titulacions i especialitats i amb res-
ponsabilitats a parcs públics de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, 
Bilbao i Valladolid van signar l’acta de constitució de l’Associació. Entre els pri-
mers membres de l’entitat, que actualment té uns tres-cents socis repartits per 
tot Espanya, van figurar diversos antics alumnes de l’Escola, com José Elias, cap 
dels jardins de Sevilla, o el mateix Joan Pañella”.

José Carrillo

La primera dona: Flora Miserachs
L’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí neix per a donar resposta a les necessitats de 
formació del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona: als seus empleats 
i també als fills dels seus empleats. Però, més enllà d’aquest propòsit oficial, l’Escola 
a poc a poc va acollint nois que senten, per un motiu o altre, una mena de crida cap al 
treball amb la terra. Un dia, qui demana d’ingressar-hi no és un noi, sinó una noia: Flora 
Miserachs. I la seva tenacitat fa canviar el curs els esdeveniments.

“Era l’any 1969, jo tenia vint-i-tres anys i no volia ser cap de les tres coses que 
llavors s’esperava d’una noia que volia estudiar: ni infermera, ni secretària ni 
mestra. Jo volia ser jardinera: era quelcom atípic, però sempre he estat atípica”.

Flora Miserachs
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La Flora va descobrir de seguida que a l’escola de Barcelona no admetien noies, però, 
en canvi, a les de França o Anglaterra, sí. I, en realitat, el tipus de matèries i pràctiques 
que s’hi impartien era molt semblant. 

“A casa meva érem nou germans i no em podien costejar una estada a França, 
de manera que vaig sol·licitar una beca per a estudiar a Versailles, amb el senyor 
Sagi. Però jo, fins aquell moment, no havia estat gaire bona estudiant i no la vaig 
aconseguir. Llavors, em vaig dir: Flora, t’ho has de posar entre cella i cella; si vols 
ser jardinera, has d’aconseguir que t’admetin aquí”.

Durant tot un curs escolar, Flora Miserachs anava passant per l’Escola i demanava par-
lar amb Joan Pañella. El “no” era sempre un no rotund. Quan ella va saber que Pañella 
exercia de director en funcions, va decidir anar a trobar el director oficial, José Carrillo, 
acabat de nomenar. Però no va tenir més èxit perquè tampoc ell no va obrir les portes.

“Llavors va passar una cosa important: vaig obtenir, no diré pas com, una còpia 
dels estatuts de l’Escola i vaig poder comprovar que enlloc no s’indicava que es-
tigués prohibida l’entrada de dones. Això em va donar una força especial: si no 
estava prohibit, no estava prohibit, caram. I me’n vaig anar a parlar amb el gerent 
de Parcs i Jardins perquè, en definitiva, l’Escola pertanyia a aquest servei. Recordo 
que quan li vaig demanar cita, la secretària em va dir: ‘Hauries de mirar de trobar 
una targeta de recomanació’. I vet aquí que jo obro la bossa, trec la meva targeta i 
la hi dono: ‘Tingui, aquí la té, ningú no em coneix com jo mateixa’. Es veu que el ge-
rent, Lluís Ferrer, em va sentir des del seu despatx i devia pensar ‘qui és aquesta 
mona que va així per la vida?’. I, ni que fos per curiositat, em va deixar entrar”.

Amb els estatuts a la mà, la insistència de la Flora va donar resultats, perquè pocs 
mesos després, al setembre de 1969, començava a estudiar a l’Escola. Ella recorda un 
primer curs duríssim: el fet d’acceptar una noia com a alumna havia estat una decisió 
superior que, segons la Flora, no va caure gens bé als responsables de l’Escola. Ella 
era conscient que el dia que es negués a fer una pràctica, o que es queixés per qual-
sevol cosa, seria automàticament acomiadada. Però també es va dir a si mateixa que 
no els en donaria cap motiu, absolutament cap.

“Foren uns primers mesos implacables: en el Viver de Tres Pins, aquells caps de 
brigada no se sabien avenir de tenir una noia allà. Com que vés a saber què els 
havien dit, em van fer una mica la vida impossible. ‘¿Hoy qué me toca? Usted ya 
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lo sabe, a cargar estiércol”. I vinga carretades de fems amunt i avall. Però no vaig 
dir ni piu; ni se’m va ocórrer, hauria estat la meva fi. Jo atenia a tot el que ens 
explicaven. I, quan passava els apunts a net, escrivia: ‘Avui s’han fet esqueixos 
de tal cosa...’, com si jo també els hagués fet , però sense arribar a dir-ho”.

Ni les persones, ni tampoc els espais, no estaven preparats per a acollir una noia. Com 
que enlloc no hi havia vestuaris per als dos sexes, la Flora sempre arribava a l’escola 
vestida amb roba de treball, perquè canviar-se allà, com feien els nois, hauria estat tota 
una provocació.

“Quan havia d’anar al lavabo, m’acompanya el conserge amb la clau, mirava 
que no hi hagués cap noi a cap latrina, entrava jo, em tancava amb clau i ell 
s’esperava a fora. Quan havia acabat trucava la porta i m’obria... Era un xou”.

La Flora no va afluixar: tenia vint-i-tres anys, quatre o cinc més que els seus companys 
de classe, i sabia molt bé el que volia, de manera que invertí en els estudis tot l’esforç 
possible. Ella, que mai no havia estat bona estudiant, obtingué unes notes magnífi-
ques, que li van valer la concessió d’una beca per al segon curs. 

En el transcurs d’uns mesos, es van diluir les friccions i reticències inicials entre pro-
fessor i alumna. Pañella, molt treballador, va valorar de seguida la capacitat d’esforç i 
dedicació que mostrava aquella noia. I la Flora, tal com explica en el capítol dedicat al 
professor, va entendre aviat que tenia al davant un gran mestre i, sobretot, un veritable 
home de la terra. 

A mesura que els anys avançaven, es van anar matriculant d’altres noies a l’Escola. 
Aquell mateix estiu de finals de primer, coincidint amb unes obres de manteniment, al 
Viver de Tres Pins hi van construir uns lavabos per a dones. I és que el temps ha de-
mostrat que la jardineria no és un afer de gènere:

“A mesura que pujava de curs amb els meus companys i als cursos entraven 
d’altres noies, jo m’anava sentint reforçada en el projecte. És més, és probable 
que finalment la meva condició de dona em reportés beneficis i tot: a mi em 
deixaven treure alguns llibres de la biblioteca o ajudar esporàdicament a la clas-
sificació de llavors. L’experiència em demostrava que no anava errada. Bé, sigui 
com sigui, jo només puc pensar en femení, i ara mateix segueixo creient que 
no podia haver triat una professió que em faci més feliç. Ser jardiner no és una 
qüestió de gènere, és formar-se en observació i sensibilitat”.

Flora Miserachs
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Convocatòria de mestres jardiners
Tot i que quedava recollit en els reglaments de funcionament de l’Escola des dels 
seus inicis, l’any 1968 encara no s’havia organitzat cap convocatòria per a obtenir la 
categoria acadèmica de mestre jardiner. Els motius d’aquest endarreriment, segons 
informacions d’alguns alumnes d’aquella època, es podrien trobar en la reticència 
d’alguns arquitectes i altres titulats superiors que tenien por que el fet d’atorgar un 
grau acadèmic de més nivell als alumnes de l’Escola es pogués traduir en una major 
competència professional als perits agrícoles. Per fer-se una idea més ajustada del 
nivell d’aquesta nova categoria professional, cal indicar que a les escoles oficials de 
formació professional l’“oficialia” va ser equiparada l’any 1975 als estudis d’FP 1 i la 
“mestria” a l’FP 2. 

Va ser durant la gestió de l’alcalde Porcioles que l’assumpte es va desencallar i l’any 
1968 es va fer la primera convocatòria per a la obtenció del títol de Mestre Jardiner: la 
van obtenir un total de catorze antics alumnes de les promocions que anaven de 1949 
a 1963. Posteriorment, la convocatòria es va repetir el 1969 (7 titulats), el 1970 (8 
titulats), el 1972 (5 titulats), el 1976 (32 titulats), el 1979 (18 titulats), el 1983 (42 
titulats), el 1990 (36 titulats) i el 1998 (20 titulats) sense informació). En total, fins a 
1990 van obtenir el títol de Mestre Jardiner un total de 182 alumnes.

Per poder accedir-hi s’havien d’acreditar dos anys de pràctica professional en l’àmbit 
de la jardineria o l’horticultura ornamental, i aquesta experiència s’havia de justificar 
amb una memòria sobre les activitats portades a terme. També era obligatori aprovar 
un curset intensiu d’actualització professional.

l’esplendor d’una escola emergent (1945-1985)
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Com una família

Tots els alumnes d’aquesta època entrevistats coincideixen a afirmar que els anys 
d’estudi a l’escola de jardineria han estat uns dels anys més feliços de la seva vida. I 
també uns dels més intensos.

Els professors i les hores viscudes amb els companys s’enduen els millor records. 
Flora Miserachs parla així dels mestres:

“Pañella era l’artífex, però al darrere hi havia un estol de professors increïble. És 
cert, la majoria no havien estat preparats per a ensenyar, molts d’ells eren sim-
plement els brigadistes del Parc, però sabien fer bé el seu ofici i allà tothom hi 
abocava la bona voluntat. El senyor Guitart, secretari de Pañella, ens ensenyava 
francès. I quan va fer falta iniciar l’anglès, va venir la filla d’en Pañella, la Mercè. 
L’encarregat de la maquinària del Parc era el professor de motors i puc ben asse-
gurar que ha estat el millor professor de maquinària que he tingut mai. Encara avui, 
per un simple soroll, puc avisar els meus fills que netegin la bugia de la moto”.

Flora Miserachs

Joan Bordas, que ja ha explicat que va entrar a l’Escola amb només tretze anys, desta-
ca el tracte gairebé familiar dels docents:

“Érem una mica com els seus fillets i ens renyaven molt sovint perquè vivíem 
aquella edat de les animalades. D’en Pañella, no cal ni parlar-ne. Hi havia un 
tal Sánchez que ens feia botànica i que era un senyor gran amb una paciència 
impressionant. Ell no necessitava cridar ni amenaçar-nos; amb l’amabilitat i una 
enorme comprensió ja aconseguia que li féssim cas. Més que un pare, semblava 
un avi. El senyor Sistachs, el professor de dibuix i de paisatgisme, era extraordi-
nari: era l’home del Servei de Parcs que ho sabia tot i sempre amb el somriure 
a la cara, un bon home. Quan es va jubilar, el va substituir el senyor Coca. Ell 
també tenia el seu estil: no et renyava, però et dirigia un ‘vols dir Joan que això 
ho havies de fer així?’, i allò servia més que una esbroncada. I el senyor Carrillo, 
tan seriós, que a més de fer de director ens donava fitopatologia”

Joan Bordas
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Joan Pañella també devia considerar l’Escola com una 
gran família i ell s’hi dedicava amb el mateix afany que hi 
abocaria un pare. Com que en aquells anys l’Escola era 
l’únic centre d’ensenyament de la jardineria a tot Espan-
ya, cada curs acollia un grup d’alumnes procedents de 
diferents punts de la geografia estatal. Eren joves que 
rondaven els quinze i setze anys i que s’allotjaven en una 
pensió del barri del Poble-sec. Tots al mateix lloc, perquè 
així cada vespre, abans d’anar cap a casa, en Pañella 
passava per la pensió a fer el recompte: tots eren a lloc?, 
Algun tarambana? Conflictes? La dispesera l’informava del comportament dels joves i 
ell, d’aquesta manera, en feia un seguiment exhaustiu. En el cas de sorgir algun pro-
blema, avisava de seguida les famílies, normalment velles nissagues de jardiners amb 
qui ell mantenia contactes professionals.

Les hores als vivers i al carrer deixen un record especial:

“Al matí tenies classe teòrica. Si era de cultius, amb moltíssims apunts, et que-
daves a l’aula. Però si era de nomenclatura, sorties al carrer amb en Pañella. I 
vinga parc amunt i avall, Montjuïc del revés, del mig, de la vora... Hem d’anar a 
tal lloc per a veure aquella planta, però pel camí te’n colava vint-i-quatre més. Jo, 
amb el temps, vaig anar puntejant al llibre totes les que havia après a reconèixer 
per a saber quantes me’n faltaven. I aquell aprenentatge, aquells apunts, m’han 
acompanyat tota la vida. Jo els anomeno apunts històrics: els feies amb cos i 
ànima, perquè sabies que no tenies més possibilitats de documentar-te, que 
calia aprofitar el temps. Encara els tinc i els consulto, potser com una activi-
tat romàntica, però també perquè la jardineria ha canviat molt i aquells apunts 
m’ajuden a recordar com eren les plantes llavors, sense els hivernacles que fan 
que tinguem roses tot l’any o que un esqueix creixi en poc temps”.

Flora Miserachs

Lluís Abad recorda també molts altres mestres: Juli Soler, que feia Llengua i història; 
Carles Bernat, que impartia Mecànica agrària; Lluís Gil, amb el Dibuix; Maria Alba Fran-
si, que llavors donava Fitogenètica i Fisiologia vegetal; o Joaquim Maria Casamor, arqui-
tecte en cap de Parcs i Jardins, que era el professor d’Història, Estètica i composició 
de jardins. “I no acabaríem mai, perquè és impossible recordar tots els noms. Tot un 
planter de professors que ens van ensenyar moltes coses”, conclou Abad. 

l’esplendor d’una escola emergent (1945-1985)
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Vivers i jardins: aprendre a treballar, treballant

L’Escola preparava oficials de jardineria i, per tant, havia de procurar-los els instru-
ments bàsics de l’ofici: tot el suport teòric no tenia cap valor si, al mateix temps, no 
aprenien a treballar amb les mans. I a treballar s’hi aprèn treballant, per això sempre 
hi va haver unes pràctiques reals de moltes hores de durada. S’ensenyaven tècniques 
i també ordre; s’ensenyava a fer les coses de manera endreçada, neta i productiva; 
i s’ensenyava a ser responsable d’un procés, des de l’inici fins al final. És així com 
s’aprèn l’ofici: fent-lo, tocant-lo.

La dependència directa del Servei de Parcs i Jardins fins a l’any 2000 va permetre amb 
certa facilitat la realització de les pràctiques de conservació i implantació de nous jar-
dins als diferents espais verds públics de la ciutat. Aquesta característica, mantinguda 
fins ara, ha donat una forta personalitat al centre. 

Les pràctiques de producció vegetal i viver es feien, des dels inicis, al Viver Municipal 
Tres Pins (encara actiu), creat en els anys vint per subministrar plantes als jardins de 
Montjuïc i a la resta d’espais públics de Barcelona. Es garantia així l’aprenentatge del 
conreu de les plantes ornamentals, la seva reproducció mitjançant llavors, esqueixos o 
altres formes de multiplicació vegetativa i el creixement dins els hivernacles. 

També es feien pràctiques al viver de l’Estadi, avui desaparegut:

“Era un viver molt ben orientat i replet de color, perquè s’hi conreava la planta 
de temporada. Però no ens agradava gens anar-hi: a prop hi havia l’abocador 
d’escombraries i no s’hi podia estar, de pudor, en sorties malalt. Al final, van 
haver de tancar el viver perquè els gasos de la fermentació de la brossa anaven 
per sota terra i cremaven la planta!”

Flora Miserachs

Algunes vegades, Pañella s’enduia els alumnes al Jardí d’Aclimatació, que està ubicat 
al costat de l’Estadi Lluís Companys. Es tractava d’un espai on es plantaven totes les 
llavors obtingudes en l’intercanvi amb l’estranger i les feien créixer per a comprovar si 
allò podia estendre’s a Barcelona. El jardí era —i és— un veritable tresor perquè alber-
gava la planta mare d’un munt d’espècies que no es podien observar enlloc més.
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Text explicatiu peus de foto
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L’horari era molt extens i, segons l’època 
o el curs, ocupava els matins o les tardes. 
Lluís Abad recorda bé com s’organitza el cu-
rrículum pràctic:

“El primer curs, ens quedàvem al Viver de Tres Pins, on ens ensenyaven les 
tècniques bàsiques del conreu de plantes: multiplicació, poda, els entestats... A 
segon, les pràctiques s’orientaven més cap a manteniment de jardins; a tercer 
curs, preparàvem nous jardins; i el quart curs era un compendi de tot l’anterior 
amanit amb aspectes més especialitzats”.

Lluís Abad

La pràctica reeixida era aquella que ensenyava tot el procés: la preparació, el perquè 
i per què no, la manera de fer, el procediment, el material... I després, el seguiment 
que es feia d’aquell ésser viu objecte de la pràctica, la conseqüència de cada acció, 
el seguiment, la responsabilitat. Hi havia tasques que agradaven molt i d’altres que 
no eren tan plaents, sobretot aquelles repetitives i poc productives que provocaven les 
queixes dels estudiants.  

“Ara, vistes a distància, aquelles pràctiques em segueixen generant dubtes. A 
vegades, tenies la impressió que acabaves sent la mà d’obra barata d’un equip, 
d’una punta de feina que havies de contribuir a resoldre a cop de pala. Depenia 
una miqueta del monitor amb el qual treballaves perquè, en funció del curs, 
els teus professors de pràctiques eren els encarregats de la brigada a la qual 
t’havien assignat. Recordo, a tercer, haver passat dos mesos seguits omplint 
sacs de terra per a la plantació de l’arbrat. Això et feia bullir la sang”.

Lluís Abad

En aquests casos, la postura oficial de l’Escola era rotunda: també cal aprendre a om-
plir sacs. Probablement, ells eren molt conscients que aquesta era la contribució de 
l’Escola al luxe de comptar amb un camp d’aprenentatge tan ampli. 

“A la jardineria, havent-hi tantes coses interessants per aprendre i tantes tècni-
ques a aplicar, omplir sacs no era gaire enriquidor, la veritat. Però, sigui com si-
gui, les persones que ens ensenyaven ens estimaven, estaven per nosaltres, ens 
cuidaven... Recordo, per exemple, els tres jardiners de primer curs: els senyors 
Lleida, Majó i Marín..., i tants d’altres.”

Lluís Abad
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Malgrat la crítica, el cert és que molts professionals coincideixen a afirmar que hi ha 
una gran diferència a l’hora de treballar en jardineria entre les persones que han pas-
sat per l’Escola i les que no ho han fet. Són diferències de procediment, de maneres 
de fer, de petites subtileses a l’hora de podar o de retallar:

“I això que les tècniques i les plantes han canviat moltíssim. Hi ha costums 
d’aquells temps que ara són gairebé pecat: per exemple, quan havíem de fer 
tractaments fitosanitaris a l’hivernacle dels Tres Pins, tot el que ens posàvem 
eren uns guants. I avui, aquests productes no ens els deixarien tocar ni amb 
vestit d’astronauta; senzillament estan prohibidíssims”.  

Lluís Abad

Tot aquest aprenentatge no solament es duia a terme als vivers municipals, sinó tam-
bé a espais de cultiu particular. Als anys setanta i vuitanta, per exemple, els alumnes 
feien pràctiques de cultius herbacis a l’empresa Horticultura Conde de Tiana, propietat 
dels exalumnes Martínez Conde, i pràctiques de conreu d’espècies llenyoses als Vivers 
Viure de Cardedeu, propietat del també exalumne Jaume Viure Ninou. I també es van 
seguir algunes classes als espais de l’Escola Viver Castell de Sant Foix.
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Els viatges tècnics de final d’estudis:  
portes obertes a tot arreu

Els darrers anys de la dècada dels cinquanta es van començar a organitzar viatges de 
final d’estudis. L’objectiu era que els alumnes coneguessin l’activitat jardinera que es 
duia a terme en diferents indrets de l’Estat i poguessin estudiar de primera mà alguns 
jardins de caràcter històric i d’altres de moderns escampats per la geografia espanyola. 

També en aquest aspecte, l’alma mater de l’experiència fou Joan Pañella, que invertí 
un gran esforç per a dur a terme una activitat tan singular en aquells anys de gran pe-
núria econòmica i intel·lectual. I és que avui els viatges de final d’estudis i les colònies 
d’aprenentatge s’han generalitzat, però en aquells moments, pocs anys després de la 
fi del racionament, la iniciativa era clarament pionera en l’àmbit de la formació profes-
sional i va causar un gran efecte entre aquelles promocions de jardiners.

Entre 1958 i 1965, els alumnes del darrer curs visitaren el País Basc (1958), Madrid 
(1959, 1960, 1961, 1962 i 1965), Andalusia (1959), el País Valencià (1960, 1961 i 
1962), el litoral mediterrani (1962) i Galícia (1964).

Els grups eren reduïts, potser de vuit o deu persones, i la ruta es feia tota en autocar. 
De fet, l’aprenentatge començava en sortir de Barcelona, a la carretera mateix:

“Ell anava xerrant i explicant els cultius, arbres i plantes que veiem de l’autocar 
estant. Si es girava i et trobava dormint, et posava una multa: un duro, cinc du-
ros, no ho recordo. També formulava moltes preguntes: què és això, què és allò. 
Ui, si no ho sabies... I no era tan senzill! D’una banda, perquè havíem d’aprendre 
a llegir la natura a 80 km per hora. I d’altra banda, perquè estàvem habituats 
a trobar les plantes sempre en el mateix hàbitat i per aquells mons l’arbre no 
estava lligat, creixia de forma salvatge. Un pollancre de ciutat no té res a veure 
amb un de riu, pots arribar a pensar que veus arbres diferents. En canvi, ell els 
identificava tots, aquesta era la seva gran saviesa!”

Flora Miserachs
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La major part dels vivers que es visitaven pertanyien a exa-
lumnes de l’Escola i Pañella i el grup d’estudiants eren rebuts 
amb tots els honors, per diversos motius. En primer lloc, 
perquè les famílies estaven profundament agraïdes a aquell 
professor que havia tingut una cura tan especial del seu 
fill en els anys d’estudi. Era la seva manera de reconèixer 
totes les visites de Pañella a la pensió del Poble-sec per 
a assegurar-se que els joves sense família a la ciutat no 
s’esgarriaven. 

En segon lloc, tenir el mestre a casa era tot un luxe: podien 
plantejar-li dubtes, temors o desconeixements i demanar-li consell davant qual-

sevol canvi o fita a emprendre. 

I, en tercer lloc, aquell exalumne recordava, a la seva vegada, algun viatge de final 
d’estudis i totes les penúries i estretors que havia hagut de passar. Ell entenia millor 
que ningú altre el sentit i les condicions del viatge.

“Parcs i Jardins no donava pressupost per a aquest viatge i nosaltres, els alum-
nes, tampoc no teníem diners. De manera que, si la pensió incloïa l’esmorzar, 
s’esmorzava. Però, si no, se sortia en dejú i saltàvem al dinar. I si no se sopava, 
ja esmorzaríem l’endemà. No semblava importar-li gaire, a en Pañella: el que 
comptava era el programa de visites, l’aprenentatge en si. Recordo una visita 
al Parque de María Luisa, a Sevilla, sota un sol de justícia i en dejú: per dinar, 
vam comprar pa i tomàquet i alguna altra cosa, i ja ens tens tirats a terra per a 
preparar-ho tot”.

Flora Miserachs

Els planteristes s’abocaven a rebre el grup amb tota classe de deferències: logístiques, 
però també professionals. Els alumnes podien observar com el seus predecessors 
estaven aplicant el que havien après a l’Escola, com muntaven l’empresa pròpia o re-
formaven la familiar, què funcionava i què fracassava.
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“En el viatge al Sud, recordo que vam conèixer els vivers del Meilland, un francès 
que és el millor cultivador de roses del món i que va muntar el conreu a la banda 
del Guadalquivir, un terreny amb molta sorra que va molt bé als rosers. Ens va 
ensenyar, fins i tot, com feia els empelts. Amb en Pañella tenies les portes ober-
tes a tot el coneixement, perquè ningú no et negava una resposta professional. 
I ell aprofitava el viatge per a comprar planta per als jardins que assessorava a 
Mallorca i en d’altres llocs. Abans es comprava tot al camp...”

Flora Miserachs

La raresa d’aquesta activitat va provocar que, en algunes ocasions, se’n fes ressò la 
premsa diària de la zona visitada. L’any 1961 el corresponsal de La Vanguardia a Ma-
drid informava així:

“En viaje de estudios, han llegado a nuestra ciudad, donde se han dedicado a 
visitar los parques y jardines, un grupo de alumnos de dicha Escuela. [...] Desde 
aquí, estos alumnos proseguirán viaje a Valencia para seguir estudiando viveros 
y jardines.”

La Vanguardia, 20-06-1961. 

Mercè Pañella, filla del professor, també recorda aquests viatges del pare i ho fa en 
clau de reconeixement:

“Tot allò, per a ell, suposava una descàrrega d’energia brutal: ho donava tot i 
sabia arrossegar els altres. Fixa’t, hem dit tantes coses, ja: entusiasme, treball, 
memòria i una increïble energia vital. Jo mai he conegut ningú com ell. Per això, 
encara avui, trobo exalumnes que, amb una espurna als ulls, em diuen: ‘és que 
per a mi va ser com un pare.”

Mercè Pañella



70

Si vols ser un bon jardiner,  
has de visitar l’estranger

Tot i que l’Escola no impartia ensenyaments reconeguts oficialment pel Ministeri 
d’Ensenyament, estava considerada a tot l’Estat i l’estranger com “una de las más 
completas y eficientes en la enseñanza jardinera” (Subirà, 1960). Aquest fet permetia 
que alguns alumnes completessin la seva formació a escoles dels països del nos-
tre entorn, com l’Ecole Horticole de Versailles, així com a Alemanya, on els títols de 
l’Escola eren reconeguts per a cursar estudis superiors de Jardineria (Diario de Barce-
lona, 20-09-1959). 

Fou el cas, per exemple, de Julià Silvestre, que va continuar la seva formació a França:

“La formació a l’escola de jardineria de Barcelona fou molt seriosa i de gran 
nivell. Per descomptat, tinc un record molt especial del senyor Pañella, que per a 
mi fou, no només un mestre, també un comunicador, un líder i un gran amant de 
la professió. En Pere Comas i en Miquel Fonollar, al Viver de Tres pins, em van 
ensenyar a preparar esqueixos, arrelats o per arrelar, a fer assajos pràctics de tot 
el que aprenia a l’hort de casa meva, a elaborar substrats amb barreges de terra 
de cultiu i fems de cavalls, a incorporar nutrients orgànics en el moment del reg, 
etc. Però, acabats els estudis, vaig decidir fer cas del consell d’en Pañella, que 
sempre deia: ‘per adquirir més coneixements, s’ha d’anar a l’estranger’. I vaig 
cursar un any a l’escola Foyer International de Stagiaires Horticoles de Versailles, 
a prop de París”. 

Julià Silvestre

Josep M. Vendrell (que uns anys després va ser president de l’Associació d’Exalumnes 
de l’Escola) també va decidir sortir a estudiar a fora:

“Els qui no veníem d’una família de jardiners, en acabar els estudis ens trobàvem 
una mica perduts, sense saber cap a on havíem de fer el salt. Jo, per exemple, 
amb l’ajut de l’Escola vaig decidir seguir unes pràctiques a Orleans, a 100 km al 
sud de París. D’altres van optar per estudiar paisatgisme a Versailles o per fer 
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alguns cursos d’orquídies, al mateix lloc. Els que preferien treballar amb cactus 
optaven per Itàlia. A poc a poc, et vas endinsant en el món professional i a mi 
els contactes em van dur a Aalsmeer, Holanda. A França vaig conèixer a fons la 
planta d’exterior i a Holanda la d’interior: la combinació d’ambdues vessants va 
ampliar els meus coneixements globals”.

Josep M. Vendrell

De fet, al final del període d’estudis era Joan Pañella mateix qui recomanava fer algun 
stage a l’estranger. No era una qüestió d’esnobisme, ni tampoc de menystenir el que 
es feia aquí: senzillament, Pañella entenia que per avançar i innovar cal conèixer món i 
obrir-se a d’altres experiències. 

Antoni Falcón, exalumne de l’Escola que després ocupà el càrrec de gerent de Parcs i 
Jardins, parla d’aquesta idea d’innovació:

“Vaig tenir la sort d’estudiar paisatgisme a Versailles i després vaig passar un 
temps a Hamburg, Orleans i Angers. Crec que aquesta va ser una etapa decisiva 
per obtenir una visió global del paisatgisme i l’horticultura ornamental a Europa. 
I també vaig aprendre que, entre tots els valors importants en una trajectòria pro-
fessional, n’hi ha dos que destaquen per sobre dels altres: la capacitat d’innovar 
i fer que les coses passin. En la meva època al capdavant de Parcs i Jardins, vam 
intentar impregnar tota l’activitat d’aquests dos valors. En poso alguns exem-
ples: la gestió de l’arbrat viari, substituint plataners per d’altres espècies, per 
aconseguir una major biodiversitat; el mètode de poda (tots els responsables 
amb el llibre de Michau sota el braç!); o l’esforç de posar en marxa un sistema 
d’ensenyament productiu a l’Escola Castell de Sant Foix”.

Antoni Falcón

Per a Falcón, la seva formació a l’Escola Rubió i Tudurí el va proveir d’uns coneixements 
i d’una seguretat en l’ofici cabdals per després assumir la direcció d’un servei de Parcs 
que, en aquells moments, ja comptava amb uns nou-cents treballadors:

“Quan t’asseus amb un grup de treballadors per a negociar uns condicions labo-
rals, saber el temps i l’esforç que comporta podar un plataner de l’Eixample té un 
valor incalculable. Nosaltres ens havíem passat tardes senceres, dos i tres dies 
a la setmana, enfilats als arbres podant amb una destral o un xerrac. I si has 
d’adquirir una remesa d’arbres, passa el mateix. Encara que després sofistiquis 
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la teva formació amb màsters que t’ajudin a interpretar indicadors econòmics, la 
seguretat i confiança en allò més bàsic de l’ofici et fa gestionar d’una manera es-
pecial. I més en una matèria com la jardineria, que treballa amb éssers vius. De 
fet, en l’àmbit de la sanitat passa el mateix: la majoria de directors d’hospitals 
són metges “.

Antoni Falcón

Diuen que Joan Pañella reblava: “Si vols ser un bon jardiner, has de visitar l’estranger”. 
No era un consell buit, al darrere s’hi amagava la convicció que només així es podria 
modernitzar el sector. La vivència que ajuda a comprendre millor aquestes intencions 
és la de Joan Bordas, fill de jardiners:

“Vaig poder entrar a un famós viver d’Angers que, en aquell moment, era l’empresa 
del sector més innovadora del món: dominaven a la perfecció els esqueixos de 
camèlies, de magnòlies, de pins... Vaig començar a baix de tot, és clar, carregant 
tones i tones del rebuig de taronja amarga que llençava la fàbrica de Coîntreau: 
el barrejàvem amb unes terres i aquella mica d’acidesa de la taronja anava la 
mar de bé per a les plantes acidòfiles, com l’hortènsia. L’empresa tenia de-
partament de tot: d’enfiladisses, de coníferes, d’arbustos de flor, d’hortènsies, 
d’arbres..., i de reproducció, és clar, el departament més anhelat. Era un lloc 
especial, tot tancat, on reproduïen plantes per esqueix i per empelt, plantes que 
no es reproduïen enlloc més del món”. 

Joan Bordas

Bordas va treballar i estudiar a França fins al 1962. Ell tenia la intenció d’allargar 
l’etapa a l’estranger amb una estada en alguna empresa de Londres, on eren especia-
listes en plantes vivaces: “Era el somni que teníem tots, passar un any en una empresa 
anglesa”. Però la gran nevada de 1962 el va fer tornar a casa per ajudar a rellançar 
l’empresa, malmesa pel temporal. Era hora de transferir tot aquest aprenentatge a 
l’entorn familiar:

“De tot plegat, des de la pala que carregava taronges fins al lloc quasi màgic de 
la reproducció, en vaig treure un munt d’idees i d’aprenentatges que vaig poder 
implantar a l’empresa de la família. Jo mateix em vaig especialitzar a trasplantar 
arbres molt grans, però d’altres idees procedien de França: el garden center, les 
terrasses ajardinades, les façanes recobertes d’enfiladisses o el sistema de 
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jardins verticals de Patrick Blanc. No va ser fàcil, és clar, perquè aquí el meu avi 
el que volia era seguir conreant aquells camps de rosers que ja tenien cinquanta 
o seixanta anys i que eren fantàstics.... Però no eren rendibles. A mi em va tocar 
arrancar-los i plantar-hi rosers, codonyers o planta de flor nova amb sistemes 
més rendibles de reg i adobs moderns. Com fas entendre al teu avi que has de 
tallar i cremar aquest roser que ell s’estima tant? O el pare: ell estava acostu-
mat a conrear planta per a flor tallada, quan en realitat el rendible és comprar la 
“flor tallada” als especialistes i aprofitar aquell espai amb plantes i arbustos de 
rendiment deu vegades superior. En Pañella, tot això, ja ens ho deia a l’escola: 
però veure-ho de primera mà és una altra cosa, no té preu”.

Joan Bordas

Qui sí que va fer realitat el somni anglès va ser Mercè Trias:

“De l’Escola recordo sobretot unes mestres que estimaven les plantes i la jardi-
neria i en sabien molt. Aquells fonaments teòrics i pràctics són els que em van 
permetre superar els estrictes criteris de selecció de l’Escola d’Horticultura del 
Jardi Botànic de Kew, a Londres. Hi vaig passar tres anys, tres anys intensos i 
molt profitosos”.

Mercè Trias i Tolosa
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La inserció laboral d’aquells joves

L’any 1984, amb motiu de la celebració del 50 Aniversari de l’Escola, es va fer una exhaus-
tiva recopilació de dades sobre la dedicació professional dels exalumnes titulats. L’estudi 
d’aquestes dades ha permès treure conclusions de la influència que l’Escola ha exercit 
sobre el sector professional. Les dades analitzades corresponen al període comprès en-
tre 1949 i 1982, amb un total de 197 alumnes de les 34 promocions estudiades.

L’any 1982, 164 alumnes (el 83,25 %) es dedicaven professionalment a la jardineria 
i només 33 a d’altres oficis (16,75 %). En el quadre adjunt es pot observar l’alta pro-
porció de persones que van crear les seves pròpies empreses o van donar continuïtat 
als negocis familiars. En total representaven un 52,3 %. Els principals empresaris 
del sector, o els seus fills, van estudiar a l’Escola de Jardineria: tant els de la branca 
d’horticultura ornamental com els de manteniment i construcció de jardins i els del ram 
de la floristeria i comercialització de planta. 

En menor proporció, el 15,74 % foren tècnics assalariats i l’11,68 % van entrar a treba-
llar al sector públic, majoritàriament al Servei de Parcs de l’Ajuntament. Finalment, una 
petita proporció, el 3,55 %, es dedicà a l’ensenyament de la jardineria.
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Una altra variable que es pot analitzar amb les dades disponibles és la distribució geo-
gràfica de l’activitat laboral dels joves estudiants. Dels 145 alumnes sobre els quals hi 
ha constància de la seu de l’empresa, només 42 estaven domiciliades al Barcelonès 
(29 %) i la resta es trobava en d’altres indrets de Catalunya: 58 eren a les comarques 
de Barcelona (40 %), especialment al Maresme (21), on hi ha la majoria d’empreses de 
conreu de plantes d’ornament, el Baix Llobregat (15) i el Vallès Oriental (10).

A més a més, força alumnes es van desplaçar a la resta de la Península, bé perquè hi 
tenien la família, bé perquè el prestigi de l’Escola feia que els reclamessin a diversos 
serveis de Parcs i Jardins. En total fou una trentena d’antics alumnes (20,69 %) que 
es va distribuir per diferents indrets de la geografia espanyola, especialment a les Illes 
Balears (8), Andalusia (7), València (4) i Madrid (4). 
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L’Index Seminum: un tresor 

La majoria d’universitats, jardins botànics i d’altres 
institucions científiques editaven un catàleg de lla-
vors de les espècies cultivades o naturals de la 
zona on estan ubicats i després l’intercanvien amb 
les edicions que es fan en d’altres indrets del món. 
El catàleg, i tota l’activitat d’intercanvi gratuït que 
l’envolta, es coneix com a Index Seminum i es fona-
menta sobre una finalitat d’investigació científica, 
col·lecció de llavors i plantes vives i banc de ger-
moplasma.

L’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí tenia el seu 
Index Seminum: Joan Pañella el va posar en marxa 
l’any 1948.

Els espais de recol·lecció habituals eren els diferents jardins de Barcelona i les 
col·leccions cactàcies, suculentes i palmeres de Pinya Rosa, a Blanes, i Ses Salines, 
a Mallorca. Les llavors es conservaven i es preparaven per a ser subministrades a 
quatre-cents centres del món: 

“A l’Escola hi havia un despatxet amb un senyor que tot el dia només triava lla-
vors. Era una cosa fantàstica! A vegades, anant cap a l’escola el senyor Pañella 
havia vist que havia florit tal planta i, pel color, decidia que la llavor ja es podia 
collir. Llavors, deia: ‘Vés al parc, allà darrere de no sé què hi ha la jacaranda que 
ja té les llavors a punt”. Normalment hi anava el seu ajudant, però a vegades ens 
hi enviava a nosaltres. Les llavors es collien, es baixaven a l’escola i es posaven 
en unes capsetes al sol, a la finestra, perquè maduressin bé. Tota l’entrada era 
plena de capsetes de llavors... Bossetes, etiquetats, era un gran rebombori de 
feina i a vegades ens hi convidava: ‘Vés a donar un cop de mà a les llavors...’ 
Sempre et feien netejar les que punxaven, també t’ho he de dir, però... osti, era 
un moment molt especial, una mica màgic i tot!”

Flora Miserachs
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Text explicatiu peus de foto
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Uns anys després del que explica la Flora, Lluís Abad va ser contractat, just en acabar 
els estudis, per a gestionar l’Index Seminum. Ell recorda aquell treball com una gran 
oportunitat de formació:

“Cada setmana, depenent de l’estació, anàvem tres cops a voltar pels jardins 
de Barcelona a recollir les llavors. La persona amb la qual treballava ja ho tenia 
tot molt apamat, controlava quan maduraven les plantes, què s’havia de recollir 
en cada moment... Era una feina bonica, perquè em permeté adquirir un coneixe-
ment extens i profund dels jardins de la ciutat. Després de la recol·lecció, venia 
el netejar els fruits i conservar cada llavor. A moments, era una feina una mica 
monòtona, per repetitiva, però en realitat cada any passaven coses noves. De ve-
gades, confirmaves aviat la pertinença d’aquella llavor a una espècie determina-
da; però en d’altres ocasions et sorgia algun dubte sobre la varietat o l’espècie 
tipus... I això comportava una recerca extra a la biblioteca o fins i tot la consulta 
amb d’altres professionals del ram.”

Lluís Abad explica molt bé com funcionava l’intercanvi posterior:

“L’objectiu era obtenir plantes de vegades rares, difícils, amb un cost relativa-
ment baix. No era un intercanvi necessàriament recíproc: tu mostres la llista 
de llavors que tens disponibles i consultes les llistes dels altres centres. Si en 
trobes una que t’interessa, la hi demanes, encara que aquell centre no necessiti 
res del que tens tu. Ara, les tècniques de conservació i els mercats de plantes 
han evolucionat molt, però fa trenta anys, amb uns mercats molt més restringits, 
l’Index Seminum era una oportunitat esplèndida per a cultivar plantes diferents. 
La feina de recol·lecció ocupava tot l’any, perquè tot l’any hi ha plantes amb lla-
vors madures: es recollien, es netejaven, es condicionaven i s’emmagatzemaven. 
Cap a finals d’any, es preparava el catàleg de les llavors que havies recollit en el 
darrer període, i aquests catàlegs s’enviaven en paper, naturalment, als quatre-
cents centres d’arreu del món associats a l’Index. I ells feien el mateix, de ma-
nera que rebies quatre-cents catàlegs i el senyor Pañella, que era el gestor del 
laboratori, se’ls mirava un per un i marcava les llavors que havíem de demanar 
les persones que hi treballàvem..”

Lluís Abad
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Lluís Abad va fer aquesta feina des de desembre de 1982 fins a l’any 1989, i l’Index 
Seminum va funcionar encara fins a finals de 1993. Llavors, el gerent de Parcs i Jardins 
va decidir cessar les activitats d’aquesta dependència, amb l’argument que el Jardí 
Botànic de Barcelona ja alimentava un índex del mateix tipus. 

La projecció internacional de l’Index de l’Escola, però, era ingent. Poc abans del ces-
sament, l’any 1992, el catàleg incloïa 870 espècies i es feia arribar a 650 institucions 
de 100 països de tot el món. Se servien al voltant d’unes 300 comandes l’any, la qual 
cosa representava l’enviament d’uns 3.000 sobres de llavors de cactàcies i suculen-
tes i uns 2.300 sobres d’altres tipus d’espècies. I és que la col·lecció de llavors de 
palmeres, cactàcies, suculentes i plantes subtropicals conferia un valor molt important 
a l’Index de l’Escola. 
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L’espai de les senyores:  
els cursos d’afeccionats

L’any 1947 Joan Pañella va emprendre un nou projecte en el marc de l’Escola de Jar-
dineria: els cursos per a afeccionats. La iniciativa va néixer com un mitjà d’ajudar el 
Servei de Parcs i Jardins a finançar l’Escola, i aviat les aules es van omplir de senyores 
de l’alta burgesia catalana que cercaven consells i coneixements per a mantenir els 
jardins de casa seva.

Qui les recorda explica que eren classes molt nombroses: potser en una aula de vui-
tanta o noranta persones n’hi encabien força més, perquè l’important era fer una bona 
matrícula. Però, al mateix temps, eren una activitat divertida, de tipus pràctic i que 
impartia el mateix Pañella amb tot el seu savoir faire. La seva filla, Mercè Pañella, en 
té aquest record:

“Acabats de sortir de la guerra, qui podia anar a les classes d’amateurs? Doncs 
l’alta societat de Barcelona. O sigui, les senyores, filles i d’altres parentes del 
senyor Porcioles, del comte de Godó, dels Rivière de Caralt..., la flor i nata, vaja. 
Dissabtes, diumenges, això ja envaïa tota la seva vida.”

Mercè Pañella

Els cursos es van iniciar als anys quaranta, però un temps més tard, cap a la dècada 
dels setanta, tenien el mateix ressò i èxit. 

“Eren les classes de les seves nenes, totes l’adoraven. Arribaven a classe amb 
la bossa plena de fulles: ‘Senyor Pañella, miri, que tinc aquesta planta que el 
jardiner no sap què li passa...”. I amb aquella fulla, ell ho resolia tot. Tant era que 
passés mitja hora de classe o tot un matí; a ell el temari no se li acabava i les 
tenia a totes bocabadades. Allà no s’aixecava ningú.”

Flora Miserachs

I hi tornaven. El nivell de continuïtat també era molt gran. Al cap del temps, quan Pañe-
lla va començar a necessitar ajut, Lluís Abad (que llavors ja era professor de l’Escola) 
es va fer càrrec d’aquestes classes. Era el final dels anys vuitanta i ell ho explica així:  
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“Recordo uns alumnes molt agraïts, perquè es-
taven molt motivats. El tema els agradava molt, 
eren fàcils d’ensenyar i jo m’ho passava molt 
bé descobrint els jardins, la pràctica, els proce-
diments, les maneres de fer... Comparties ex-
periències, coneixements, i tot això en un clima 
molt agradable. I no és que hi hagués un con-
tacte molt personal, perquè amb grups de 120 
persones... Les classes s’impartien els dimarts 
i els dijous. Total, cada tongada incloïa uns 250-
300 alumnes. I l’índex de permanència era alt: 
els qui començaven, acabaven.”

Lluís Abad

En certa manera, els cursos per a afeccionats es van anar convertint, també, en una 
mena d’altaveu o de gran porta d’entrada al món de la jardineria. Montse Rivero, exa-
lumna i també exprofessora del centre, explica el seu primer contacte amb l’Escola:

“Vaig acompanyar una amiga a demanar informació sobre els estudis de jar-
dineria: ella en va sortir inscrita a l’itinerari reglat i jo matriculada als cursos 
d’afeccionats. Van ser només uns mesos, però suficients per a entendre que em 
volia dedicar a la jardineria. Jo havia acabat la carrera d’Història, en l’especialitat 
d’Arqueologia, però després d’aquells cursos vaig decidir matricular-me als estu-
dis reglats de l’Escola. El cap d’estudis d’aquell moment em va dir: és igual que 
tinguis estudis superiors; si vols estudiar el mòdul professional de jardineria, ho 
hauràs de seguir absolutament tot. Ni que tinguis química, o física o geografia i 
història; no convalidarem res’. I em va fer un gran favor perquè, si no, segur que 
m’hauria perdut quelcom.”

Montse Rivero

A Artur Bossy li va passar alguna cosa semblant:

“El meu primer contacte amb l’Escola va ser decebedor, perquè en aquell mo-
ment la meva edat superava els drets d’admissió. Però sortint de l’oficina vaig 
veure anunciats els cursos d’afeccionats del gran senyor Pañella. En vaig sortir 
matriculat i a la tarda ja era a l’aula, acompanyat de moltíssimes senyores d’upa. 
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Quan acabàvem les classes, jo anava a buscar en Pañella i ampliava coneixe-
ments i propostes. Vàrem establir una gran relació, amb un tracte de franque-
sa i respecte que sempre recordaré. Va ser ell que, en aquells cursos, em va 
transmetre la passió per la jardineria i em va animar a estudiar a l’Escola. Els 
coneixements tècnics i humans que em van inculcar a la Rubió i Tudurí són els 
que m’han permès fer jardins arreu del món.”

Artur Bossy

D’aquests cursos d’afeccionats en va sorgir l’Associació dels Amics dels Jardins, un 
grup de persones interessades per la jardineria, i en certa manera vinculades a l’Escola, 
que fundaren l’entitat amb l’objectiu de protegir i conservar els jardins, parcs, zones 
verdes i espais naturals del país. En el transcurs dels anys, l’Associació ha dut a terme 
una tasca de difusió molt important a través de cursets i conferències i visites a llocs 
d’interès botànic i publicacions.

L’any 1993 els cursos per a afeccionats van ser transferits al Centre de Formació del 
Laberint, que endegà tota una línia de formació contínua en el ram.
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Un aparador efímer: activitats 
singulars

Un aspecte que es va potenciar molt en aquesta etapa de 
l’Escola fou la participació dels alumnes i professors en expo-
sicions i certàmens de jardineria. Aquest tipus d’activitat no 
solament representava unes pràctiques excel·lents en un en-
torn plenament professional, on sovint s’havien de construir 
jardins o ornamentacions florals efímers sota molta pressió, 
sinó que alhora suposava un mitjà de propaganda i difusió 
dels ensenyaments del centre. 

L’Escola participava d’una manera o altra en tots els esdeve-
niments ciutadans que s’organitzaven entorn de la jardineria i 
l’horticultura ornamental. El 1958 es va ser a la I Manifesta-
ció Floral de Tardor, que es va organitzar al Saló del Tinell i la 
Plaça del Rei de la ciutat de Barcelona.

A partir de 1960 i de manera continuada, alguns alumnes van participar a l’Exposició 
Nacional de Roses de Sant Feliu, on aquell any l’alumne Josep M. Camprubí va guanyar 
el trofeu que atorgava la Diputació de Barcelona. El 1962 van guanyar el premi Agustí 
Casasús Batlle i Joan Escardívol. També hi ha constància de la competició entre els 
alumnes de l’Escola, els anys 1968, 1971, 1976 i 1977, que optaven a un premi creat 
expressament per a ells. 

L’any 1962 es va participar en l’Exposició de Roses de Sabadell, on l’alumne Jordi Ven-
tura Vilagrau va obtenir el premi especial “Rosa de Plata”. I més tard, l’Escola va ser 
present a les exposicions de Roses de Reus (1977) i Calella (1980).

L’any 1970 es va iniciar una nova activitat, la participació de l’Escola a l’Exposició Floral 
de Girona, que actualment porta el nom de “Girona: Temps de Flors”. En la dècada dels 
setanta, els alumnes de quart curs s’ocupaven d’enjardinar algun espai de la ciutat, 
com una part del claustre de Sant Pere Galligans o el convent de Sant Domènec. Això 
representava una setmana de treball intens i els motius de treball podien ser diversos: 
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la reproducció d’un jardí japonès, la contraposició en-
tre jardí humit i jardí sec, etc. Aquesta participació 
durà fins a l’any 1990.

L’embranzida social presa en les dècades dels seixan-
ta i els setanta es va perllongar durant els vuitan-
ta i primers dels noranta. L’any 1984, per exemple, 
l’Escola va commemorar el 50è aniversari amb dues 
jornades de conferències, un sopar als jardins del Pa-
lauet Albéniz i l’exposició “La vida de la Escuela, en 
documentos gráficos”. 

L’any 1990, amb motiu de l’Exposició organitzada per 
l’Olimpíada Cultural de Barcelona sobre el Modernis-
me, els alumnes de tercer curs van elaborar un parte-
rre figuratiu amb plantes de flor, seguint les tècniques 
de la mosaicultura, inspirat en la papallona de tren-
cadís existent en un edifici del carrer de Llançà. El 
projecte, ideat per l’alumna Àngels Martínez Cardilla, 
fou dirigit per Salvador Pi i Lluís Abad i es va plantar al 
Parc de la Ciutadella. El 1992 es va ser present amb 
un estand a Hortimostra’92, a Vilassar de Mar.
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Certàmens estatals i internacionals
L’abril de 1960 es visqué la primera experiència internacional a la Mostra de Fiore In-
ternazionale de Trieste, a Itàlia, i el juny de 1961 es viatjà a la I Exposició Nacional de 
Jardineria, que es va celebrar al Parque del Retiro de Madrid.

L’any 1964 es va muntar un estand a les Floralies de París. Entre el 24 d’abril i el 3 de 
maig, tres alumnes acabats de graduar (Josep Tallardà, Josep Figueres i Juan M. Codi-
na), l’arquitecte Antoni M. Riera, Viguesca, el professor Pañella i l’enginyer José Carrillo 
(que encara no era director) es van desplaçar a París per construir un enjardinament 
efímer de 130 m2 que portava el títol de “Barcelona: dues èpoques”. Una part del mun-
tatge reproduïa un enjardinament medieval i feia una síntesi entre el paisatge natural 
mediterrani i una horta cultivada, amb oliveres i tarongers. Al fons, un gran plafó amb 
una foto panoràmica de les antigues muralles de la ciutat. L’altra part del muntatge, 
com a contrast, tenia una foto de la plaça de Cerdà, acabada d’inaugurar, amb un en-
jardinament que configurava l’ordenació del trànsit a la plaça. Pel que sembla, el jardí 
construït a París no va agradar a José Mª. de Areilza, llavors ambaixador a França, que 
va informar a Madrid que l’estand donava “una imagen africana de España en Europa”. 
Va anar d’un pèl que el director Riudor no fos represaliat i expulsat de Parcs i Jardins.      

L’any 1987 l’Escola es presentà al Concurs Internacional de Mosaicultura de Brighton 
(Regne Unit) i va merèixer el primer premi. Un any després, el 1988, els alumnes parti-
ciparen en un concurs de projectes organitzat per la University Arboretum- University of 
California Davis. El projecte presentat fou supervisat pel professor Carles Casamor. Els 
anys 1989 i 1991 es viatjà a Frankfurt, Colònia i Dortmund per visitar l’Exposició Nacio-
nal d’Horticultura (Bundesgartenschau) que tenia lloc en aquestes ciutats.

Per estimular l’activitat jardinera i el rendiment acadèmic, a partir de 1962 l’Associació 
d’Amics dels Jardins va instituir un premi adreçat als alumnes del darrer curs de l’Escola 
amb l’objectiu “de col·laborar en la formació de tècnics en jardineria”. Es tractava de 
premiar els millors  treballs o projectes fets a partir d’un tema proposat pel tribunal. El 
premi va rebre el nom de Joaquim Renart, en homenatge a aquest dibuixant i pintor que 
havia mort el 1961 i que era un gran afeccionat a la jardineria. El guardó consistia en 
dos premis de 1.000 i 500 pessetes, respectivament. En el quadre adjunt es pot con-
sultar les persones premiades en les disset edicions que tingueren lloc, fins al 1978.
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Premi Joaquim Renard

 Any Tema Premiats
1 1962 Cultiu de plantes d’interior 1. Josep Farràs Rovira 

2. Josep Cerdà Tosas

2 1963 Decoració jardinera en els vestíbuls moderns de 
Barcelona

1. Xavier Queraltó Castañé 
2. Josep Figueras Ramia

3 1964 Liliàcies bulboses, el seu conreu i aplicació en els 
jardins de la nostra regió

1. Lluís Guardia Massó 
2. Jaume Torrents Romero

4 1965 Rocalles mediterrànies 1. Jaume Tremolosa Faura 
2. Antonio Pastor Dueñas

5 1966 Els arbres de fulla persistent apropiats al clima  
mediterrani i la seva aplicació

1. Jose Ramón de la Peña Enrique 
2. Antoni Mestres Cortés

6 1967 Les plantes aquàtiques 1. Jordi Raventós Isart 
2. Antonio Mestres Cortés

7 1968 Plantes industrials, medicinals i domèstiques 
d’aplicació en la jardineria

1. Andres Anastasio Climent 
2. Joaquim Olivé Creus

8 1969 Les orquídies 1.Miquel Coll Sastre 
2. Jaume Calvera Pí

9 1970 Palmeres i palmàcies 1. Pere Brasó Pujol 
2. Miquel Coll Sastre

10 1971 Plantes vivaces per a jardins mediterranis 1. Pere Brasó Pujol 
2. Eusebi Torrent Serra

11 1972 Les coníferes naturals i les adaptades a l’àrea  
mediterrània

1. Alexandrre Puig Coll 
2. Flora Miserachs Vidal 
3. Pere Ramoneda Noves

12 1973 Els jardins alpins 1. Flora Miserachs Vidal 
2. Francesc Buscallà Ponce

13 1974 Les falgueres 1. Antonio Osorio Bolivar 
2. Antoni Falcón Vernis

14 1975 Gespes i plantes entapissants 1. Antoni Falcón Vernis 
2. José L. Ascacibar Alonso

15 1976 Arbres i arbusts de flor per la zona mediterrània 1. Mª Otilia Colóm Esmatges 
2. Francesc Coll-Vinent Benavent

16 1977 Els arbusts sarmentosos i les seves aplicacions 1. Enric Omella Andreu 
2. Josep Oriol Soler Casas

17 1978 Jardineria en una terrassa de la zona urbana de 
Barcelona

1. Antoni Cardona Brull 
2. Jesús Zambrana Cascados

Temes proposats pel concurs i relació dels premiats (1962-1978)
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En les primeres edicions el lliurament dels premis es feia en un acte públic amb presèn-
cia d’algun regidor de l’Ajuntament, per donar-hi la màxima solemnitat i fast, i la premsa 
se’n feia ressò. Els fills del pintor Renart van obsequiar l’Escola amb diversos dibuixos 
de jardins, que encara es conserven. 

L’any 1963 es va instituir un altre premi, aquest cop de la mà de l’empresari i enginyer 
industrial Fernando Rivière de Caralt. El seu interès per les plantes crasses i els cactus 
el va dur a comprar el 1945 uns terrenys entre Blanes i Lloret on creà el Jardí Botànic 
Pinya de Rosa, que donà nom al premi. El professor Pañella va col·laborar molt inten-
sament en les plantacions del jardí. El premi Pinya de Rosa estava dotat amb 1.000 
pessetes i s’atorgava al millor alumne del centre. Es va lliurar fins al 1975.

El 1968 es creà el premi Servicio de Parques y Jardines per guardonar el millor treba-
llador de Parcs i Jardins que havia fet els cursos de formació laboral. Estava dotat amb 
2.000 pessetes i es concedí vuit vegades entre 1969 i 1976.

Al llarg dels anys s’han convocat d’altres premis de caràcter puntual. Els anys 1967, 
1968 i 1970, per exemple, es va atorgar el premi D. Pilar Mata de Bassó, dotat amb 
1.000 pessetes al millor alumne de la promoció.

El 1968 s’atorgà el premi Mercè Pañella, dotat amb 1.000 pessetes, al millor alumne 
en idiomes i el 1970 l’empresa Cultius Viure va oferir tres premis de 1.000, 500 i 500 
pessetes als millors treballs fets sobre l’empresa.

A la dècada dels seixanta també s’instaurà el premi Nicolau Rubió i Tudurí, que reco-
neixia la figura de millor mestre jardiner i del qual se celebrà una sola edició.

Finalment, en el transcurs dels anys la Fundació Nicolau Maria Rubió i Montserrat Ru-
bió i Tudurí Pla ha convocat diversos premis per als millors treballs dels alumnes de 
l’Escola. La seva presidenta, Margarita Rubió de Rispal, destaca la vàlua d’aquests 
joves:

“Any rere any, ens han sorprès els treballs carregats de curiositat i de creativitat, 
tant els que premiem com els que ens veiem obligats a descartar, senzillament 
per pura obligació material. Els alumnes de l’Escola de jardineria mostren sem-
pre una vitalitat i dedicació que ens omple d’orgull i tranquil·litat”.

Margarita Rubió de Rispal
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L’Associació d’Exalumnes: relació i intercanvi

A mitjans dels anys setanta neix l’Associació d’Exalumnes de l’Escola de Jardineria: 
probablement la seva creació formal fou l’any 1975, però les reunions havien començat 
un temps abans, a l’empara de la dinàmica de projecció exterior de la mateixa Escola.

L’Associació duia a terme diferents activitats:

-  Conferències o classes magistrals sobre temes concrets de l’ofici (se n’organitzaven 
deu o dotze a l’any).

-  Edició d’un butlletí de difusió d’aspectes tècnics de la professió i de la vida dels socis.

-  Suport a l’edició i distribució d’alguns llibres. Els més emblemàtics foren Las plantas 
de jardín cultivadas en España (el famós “Pañella”) i Calendari de floració de les plan-
tes de jardí, una magnífica classificació elaborada per Joaquim Soler i Soler, exalumne 
de l’Escola. 

-  Petita borsa de treball per a donar suport a les pràctiques dels alumnes en empreses 
i a la seva posterior incorporació al món laboral.

En uns temps en què els contactes a distància eren només postals i telefònics, 
l’Associació representava un espai de confluència i de formació compartida. Joan Bor-
das en recorda, sobretot, els cursos de reciclatge:

“Portàvem experts de qualsevol matèria relacionada amb la jardineria 
en general. Quan en coneixíem un de bo, ens avisàvem els uns als 
altres: ‘Ep, vine, que hi ha un professor en gespes que t’agradarà...’ 
I allà apreníem del mestre i també de nosaltres mateixos, perquè 
dissertàvem sobre plantes, conreus... Allà es va generar un ‘caldo de 
cultiu’ increïble, que és el que més endavant ens va animar a aplegar-
nos en la Federació d’Horticultura Ornamental i a organitzar els certà-
mens Jardinova”.

Joan Bordas

l’esplendor d’una escola emergent (1945-1985)
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Josep M. Vendrell, que fou president de l’Associació durant uns anys, des-
taca que, més enllà de l’activitat formal, l’Associació era un espai de rela-
ció i intercanvi professional que, de ben segur, va fer progressar l’ofici:

“El dia de l’assemblea anual, ens retrobàvem companys de 
l’Escola i del sector de tot Espanya. Al matí visitàvem algun viver 
o jardí, a la tarda fèiem l’assemblea per a aprovar els comptes i 
decidir els projectes de futur i a la nit anàvem a sopar. Era una 
jornada per a intercanviar informació i compartir experiències 
relacionades amb el comportament de les plantes, la gestió de 
l’empresa o els clients. Una de les majors satisfaccions era 
quan viatjaves per Espanya i podies comptar a tot arreu amb 
algun antic alumne que t’explicava com s’estava desenvolu-
pant la jardineria a la seva zona. No sabrem mai quin volum 
de negoci van propiciar aquelles reunions, però el que és se-
gur és que tots aquells contactes feien progressar el nostre 
coneixement. I és que la jardineria és un ofici sense límits 
en el qual contínuament estàs aprenent alguna cosa”.

Josep M. Vendrell

L’Associació es va extingir l’any 1996.
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El curs 1985-86, d’acord amb l’Ordre de 14 de juliol de 1986, es van homologar de-
finitivament els estudis de l’Escola de Jardineria com a segon grau de Formació Pro-
fessional (FP) i el centre va quedar inscrit a l’IFP La Guineueta. La capacitat s’establí 
en 240 places i s’aplicaren els programes aprovats provisionalment pel Ministerio de 
Educación y Ciencia el 1979. S’aconseguia, doncs, un vell repte en què la direcció de 
l’Escola, amb José Carrillo i Joan Pañella al capdavant, i la comunitat educativa que els 
envoltava (mestres, exalumnes, etc.) havien esmerçat molta energia.

La transformació havia arrancat força anys abans. El Decret de 14 de març de 1974 
sobre Ordenació de la Formació Professional havia obligat a emprendre una remode-
lació del currículum, es van implantar noves assignatures i, en conseqüència, es van 
haver de reajustar els horaris. La nova FP obligava a l’ensenyament de Religió, Educació 
cívico-social, Cultura universal, Llengua espanyola, Legislació i Seguretat i higiene en el 
treball. Aquesta ampliació va comportar un afegit colossal a un pla d’estudis que ja per 
si mateix suportava molta càrrega lectiva. 

La nova implantació de la formació professional va ser efectiva a partir del curs 1974-
1975 (sense cap reconeixement oficial, aleshores). El nombre d’assignatures va arri-
bar a quaranta-vuit i va comportar l’ampliació de la plantilla docent, amb nombroses 
incorporacions de professors amb titulació superior. 

La reforma dels estudis afectà també la metodologia d’ensenyament-aprenentatge, que 
va concedir un major protagonisme a la participació activa de l’alumnat. Es va fomen-
tar l’assistència al claustre docent dels alumnes delegats de curs, que participaven 
en l’anàlisi del contingut científic de les assignatures i en la valoració de les aptituds 
personals del professor. Òbviament, en aquests claustres oberts també es parlava de 
l’actitud dels alumnes. Paral·lelament, es van reformar les pràctiques.

L’any 1977 (concretament, el 24 de març) es proposà el reconeixement de la titulació 
oficial al Ministeri d’Educació i aquesta fou acceptada per una Ordre ministerial (de 26 
de juny de 1979) publicada al BOMEC amb un caràcter experimental i provisional. 
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Però la transició democràtica endarrerí el procés d’homologació 
dels estudis professionals de l’Escola de Jardineria. I no va 
ser fins a finals de 1984 que es redactaren alguns informes 
sobre aquesta possible homologació. Atenent el caràcter sin-
gular de la jardineria, en aquests informes se sol·licitava un 
tracte especial: es demanaven uns estudis de formació pro-
fessional de segon grau que mantinguessin els quatre cur-
sos tradicionals de durada, reduïssin la formació comuna i, 
en canvi, seguissin oferint una important franja de formació 
pràctica.

Però no s’aconseguí un reconeixement a la singularitat. Finalment, els estudis 
s’adaptaren rigorosament a la llei i es va reduir la durada a tres cursos, amb trenta 
hores setmanals de classe. En la distribució de matèries, es produí un increment molt 
gran de l’àrea Formativa Comuna (deu hores a la setmana, de mitjana), l’àrea de Co-
neixements Tecnològics quedà establerta en deu hores setmanals i l’àrea de Coneixe-
ments Pràctics va quedar en nou hores. Les pràctiques passaren a ocupar sis hores 
setmanals.

La retallada a les pretensions inicials fou ingent, però el curs 1985-86 l’Escola de 
Jardineria de Barcelona començava a impartir l’ensenyament oficial de formació pro-
fessional de segon grau en dues especialitats: Jardineria i Horticultura Ornamental. 
Poc després, concretament el 2 de març de 1987, es batejà l’Escola oficialment com 
a Escola de Jardineria Rubió i Tudurí. S’organitzà un acte acadèmic sota la presidència 
de l’alcalde del moment, Pasqual Maragall, que va comptar amb la presència del tinent 
d’alcalde Josep M. Serra i Martí. L’acte consistí en una conferència sobre la figura de 
Nicolau M. Rubió i Tudurí, a càrrec de l’arquitecte municipal Josep Bosch i Espelta.

Aquells van ser uns anys clau no solament pel tema de la titulació, sinó també perquè 
havien de ser els d’una transició des de quelcom que ara podríem anomenar “l’escola 
d’en Pañella” cap a una institució més propera a la societat d’aquell moment. Ricardo 
Simonneau, que impartia algunes classes teòriques a l’Escola, va ser nomenat cap 
d’estudis l’any 1984, quan Pañella ja estava jubilat però seguia intensament vinculat al 
centre. Ara, amb la visió de conjunt que sol donar el pas del temps, Simonneau recorda 
així el repte del moment:
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“L’objectiu era aconseguir fer una transició suau, còmoda, que permetés articular 
la retirada de Pañella sense que ell pogués sentir-se ferit. Vaig proposar-me no 
ser mai un obstacle per a les seves activitats ni interferir mai en la seva manera 
de fer les coses, perquè jo no tenia ni els coneixements ni les habilitats de Joan 
Pañella. Mai no el vaig voler substituir ni treure’l del mig: al contrari, vaig entendre 
que m’havia de recolzar en la seva saviesa com si es tractés d’una crossa. I no 
només en ell, també en tot l’equip de persones que ell havia format al seu redós. 
I en vull esmentar una especialment: el Lluís Abad, una persona admirable i me-
ravellosa. Sense la seva col·laboració, aquesta tasca de canvi hauria estat molt 
més difícil. Igualment, he de dir que va ser decisiva la col·laboració de moltes 
altres persones. Tantes, que seria llarg de ressenyar: des dels tècnics de Parcs 
i Jardins (Jordi Vidal, Jesús de Juana, Antonio Peláez, Lluís Gil o Joan Ramos, 
entre d’altres), que en els primers moments em van oferir la seva col·laboració 
i em van animar a seguir amb el procés de transformació, fins a totes les noves 
incorporacions. Va ser gràcies a l’equip humà que vam aconseguir l’objectiu”. 

Ricardo Simonneau

La tasca de Simonneau va tenir un cavall de batalla important, la gestió de les pràc-
tiques, que en aquella època feren un tomb cabdal. D’una banda, es va vetllar per 
mantenir més hores de les que establia el Ministerio. Però, d’altra banda, es va regular 
un sistema de pràctiques lligades al treball i, alhora, perfectament programades i ade-
quades a un pla d’estudis predeterminat:

“Fins llavors, havia prevalgut la visió renaixentista de l’aprenent que aprèn tre-
ballant, seguint el dia a dia d’un professional de l’ofici. Amb l’entrada a l’FP, no-
saltres no volíem caure en les pràctiques ‘de laboratori’ que feien molts centres, 
sinó que volíem que aprenguessin a podar en l’ambient d’una poda real, però 
d’una manera programada. No ho vaig fer sol, evidentment, sinó amb l’equip 
docent del centre, amb persones com Ramón Jiménez, o Josep Selga, o d’altres. 
I he de dir que aquesta combinació de pràctica de treball programada ens va fer 
estar en molt bona sintonia, per exemple, amb els responsables de formació 
professional de la Generalitat, que ja tenia transferides les competències. I és 
que era el que ells estaven intentant dissenyar per a tot el territori, les pràctiques 
a empresa”.

Ricardo Simonneau
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Ramón Jiménez, un dels professionals que cita Simonneau i que, uns anys després, el 
substituiria com a cap d’estudis de l’Escola, recorda aquesta època en els mateixos 
termes:

“La formació no reglada era una formació que havia estat dissenyada per un jardi-
ner: el més important era aprendre el nom de les plantes i saber com cultivar-les. 
L’homologació a l’FP va comportar que, en acabar els estudis, aquells joves fossin 
més tècnics, o sigui que, a part de tenir un coneixement de les plantes, també sa-
bessin redactar un informe, dominessin qüestions econòmiques, temes de malal-
ties, etc. Per això, al quadre de docents s’hi van incorporar persones amb alta 
formació, com biòlegs, arquitectes... I és cert que el nombre d’hores de pràctiques 
es va reduir, però eren pràctiques més ben definides: per exemple, tots els alum-
nes havien de passar pel Viver de Tres Pins i fer tota una sèrie d’aprenentatges. 
Així t’asseguraves una formació molt uniformitzada i més ben aprofitada”.

Ramón Jiménez

El pas a estudis reglats no va comportar solament els retocs del currículum i una 
nova orientació de les pràctiques, sinó que, en certa manera, també va modificar les 
relacions amb la institució titular del centre: el Servei de Parcs i Jardins. Josep Manel 
Ballestero va ser director de l’Escola de 1994 a 1999, i ho explica així:

“L’Escola sempre havia estat dirigida, en 
objectius i manera de fer, per Parcs i jar-
dins. Quan els estudis es van convertir en 
reglats, va entrar en joc un tercer element 
de decisió: els currículums oficials. I això 
va crear tensió. D’una banda, es veia lò-
gic i necessari que l’Escola fes aquest 
camí i s’integrés en un itinerari normal de formació. Però, d’altra banda, l’Escola, 
com totes les escoles del món, tenia uns nous condicionants (hores de classe, 
vacances dels professors, hores lectives i no lectives...) difícils d’entendre de 
la mentalitat empresarial. Compaginar la idiosincràsia pròpia d’una escola dins 
d’un organisme més gran i amb poder jurisdiccional sobre aquesta va ser el prin-
cipal objectiu funcional, no pas pedagògic, que vam haver d’afrontar”.

Josep Manel Ballestero

els estudis reglats
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Un claustre que combina títol i ofici 

Un dels primers dilemes que sorgiren en el moment d’implementar un itinerari d’FP 
reglada fou la qualificació dels docents, sobretot dels que impartien les matèries de 
caràcter pràctic. Lluís Abad, que llavors ja era professor del centre, explica el seu cas:

“Jo m’havia format a la mateixa Escola i, finalitzats aquells estudis, el que havia 
fet com a molt era acabar el batxillerat. Per tant, d’una banda, no podia exercir 
de professor perquè no complia les condicions fixades per l’Administració. Però, 
d’altra banda, no hi havia gaire professionals titulats i amb coneixements per 
a ensenyar matèries tècniques de jardineria, o la nomenclatura de les plantes 
cultivades, o d’altres aspectes. Les autoritats educatives eren conscients d’això. 
En el meu cas, jo no podia ni tan sols fer de professor de pràctiques, perquè per 
a ser-ho era imprescindible tenir una titulació, com a mínim, del mateix nivell que 
la que impartia el centre, que en aquell moment passava a ser de segon grau 
d’FP. Llavors em van recomanar que em presentés per convocatòria lliure a un 
institut de formació professional agrària. El més proper era a Mollerussa i allà 
vaig haver de superar uns exàmens d’història dels jardins, de tècniques de jardi-
neria, etc. Foren exàmens dissenyats expressament per a mi, perquè a l’institut 
de Mollerussa no impartien aquelles matèries, tot i que els professors sí que els 
coneixien i més o menys podien avaluar-me. Així vaig aconseguir el meu títol: en 
definitiva, puc dir que vaig ser el primer titulat de formació professional de segon 
grau com a Tècnic Especialista en Jardineria a la història d’Espanya!”

Lluís Abad

És evident que l’Administració necessitava docents amb titulació, però al mateix temps 
prou qualificats tècnicament. I, curiosament, el cas de Lluís Abad recorda una mica el 
del mateix Joan Pañella, a qui l’Ajuntament de Barcelona l’any 1950 atorgava un títol a 
mida de Tècnic Botànic.

També Lluís Abad fou un docent molt valorat pels qui estudiaren a l’Escola Rubió i Tu-
durí d’aquells anys. Montse Rivero, que va ser primer alumna seva i després companya 
al claustre de professors, parla així d’ell i dels altres mestres:
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“Jo crec que Lluís Abad era un dels professors més emblemàtics. Només im-
partia les matèries tècniques (ni anglès, ni llengua, ni cap comuna) i, en aquell 
moment, era una mica l’ànima de l’Escola. És un veritable apassionat de la 
jardineria i, a més, un molt bon professor. En tinc un record magnífic, d’ell. I 
és clar, també recordo el cap d’estudis, en Ricardo Simonneau, una persona 
molt estricta; en José Carrillo, el director, un tècnic seriós i rigorós; la Margarita 
Fuertes, que ensenyava Geografia; la Maria Soriano, que feia Català, i la Teresa 
Casasayas, amb la Botànica. L’Albert Marjanedas impartia Història dels jardins. 
La Maria Alba Fransi feia Fitotècnica, una matèria molt complexa i a vegades li 
havia de demanar que tornés a explicar alguna cosa. I també hi havia el Carles 
Casamor, fantàstic! El Carles era fill del Joaquim Maria Casamor, l’arquitecte 
que havia dissenyat l’edifici de l’Escola i que també hi havia fet de docent, cap 
als anys seixanta. El Carles era un arquitecte amb un profund coneixement de 
l’espai verd: ens parlava de paisatgisme i d’una sèrie de conceptes artístics que, 
sincerament, feien pujar el nivell”.

Montse Rivero

Quan Montse Rivero va estudiar, Joan Pañella estava jubilat, ja no impartia classes 
però mantenia un petit despatx. Ella, a qui no podríem pas definir com a “generació 
Pañella”, admet la forta petjada que va impregnar aquest home a l’Escola i al sector 
en general:

“Jo no hi vaig tenir mai cap mena de relació directa, fins i tot em semblava una 
mica esquerp. Però és evident que allà s’havia establert un intercanvi genera-
cional molt ric i que havia estat gràcies a en Pañella. Fèiem visites i viatges 
d’estudis als vivers d’antics alumnes seus i tothom el recordava amb veneració. 
Una vegada vam anar de viatge de final de curs a Mallorca amb el Lluís Abad i 
vam poder visitar el jardí de cactus dels March, una meravella. Allà hi havia la 
mà de Pañella, és clar, com que ell era l’assessor d’aquell jardí... I això convertia 
l’Escola en un espai totalment entranyable. En Pañella hi era cada dia, amb mil 
fitxes i mil diapositives de plantes cultivades que emprava per actualitzar ‘el Pa-
ñella’. És el llibre bàsic per excel·lència, i això que ara està molt antiquat perquè 
han canviat els noms de totes les plantes. Però és igual, si ho diu el Pañella, va 
a missa”.

Montse Rivero
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De la seva pròpia experiència com a docent de l’Escola, Montse Rivero en guarda un 
record feliç: 

“Vaig tenir molta sort i el mateix any que vaig acabar els estudis vaig començar 
a treballar a la biblioteca del centre i, a més, em van oferir substituir el professor 
d’història dels jardins, que marxava. Recordo una època superfeliç, perquè just 
era la matèria que més m’agradava. Era fantàstic: els alumnes seguien el mateix 
pla d’estudis que havia fet jo, amb dues hores d’Història dels jardins a segon i 
dues més a tercer. Això permetia fer una revisió exhaustiva dels diferents estils 
al llarg de la història. Quan arribàvem al Renaixement, per exemple, passàvem 
hores i hores mirant diapositives de vil·les d’aquella època, perquè entre el meu 
marit (que també és jardiner i havia estat professor de l’Escola) i jo hem anat 
recopilant una bona col·lecció d’imatges. Van ser anys intensos en què l’Escola 
i tots els professors hi dedicàvem un munt d’hores, però valia la pena, perquè jo 
crec que els alumnes van aprendre moltes coses”.

Montse Rivero

Ningú no posa en dubte el nivell de coneixements que adquirien aquells alumnes en la 
formació professional. Albert Marjanedas, que havia estat professor de Montse Rivero, 
confirma aquest diagnòstic:

“Jo ensenyava història de la jardineria, però crec que, en realitat, el que feia 
que l’Escola fos tan eficaç eren les pràctiques: van aprendre a tocar plantes, 
a multiplicar-les, a saber com viu cadascuna, com es planta i es trasplanta. Un 
home preparat així després pot muntar una empresa i sortir-se’n divinament. 
D’aquí que tots els grans jardiners de Barcelona hagin passat per l’Escola Rubió 
i Tudurí.”

Albert Marjanedas
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Els alumnes: ajudeu-vos!

Dels seus anys d’alumna, Montse Rivero recorda també el gran contrast que hi havia 
entre els estudiants més joves (a vegades una mica esvalotats, sobretot quan les ma-
tèries eren espesses, com Adobs, Regs o Fitotècnia) i els qui, com ella, s’enfrontaven als 
estudis amb els vint-i-cinc anys complerts i, per tant, mostraven una major concentració.

“I després hi havia també una relació curiosa amb un grup de treballadors de 
Parcs i Jardins que es preparaven l’examen per lliure. Com que ells, treballant, 
no podien assistir a classe, un parell de tardes quedàvem a la biblioteca i els 
passàvem tots els apunts del que havíem treballat durant la setmana. No et diré 
que féssim de professores, però era quelcom atípic.”

Montse Rivero

Tot i que no va coincidir amb la promoció de Montse Rivero, Àngela Romeu fou una 
d’aquestes estudiants “a distància”. Eren a mitjans dels anys vuitanta, s’acabava 
d’aplicar el nou estudi reglat d’FP i l’Àngela treballava a Parc i Jardins:

“Coneixia l’Escola perquè, a la feina, ens hi enviaven a fer cursos de formació 
interna sobre tècniques de jardineria: fitopatologia, cultius, nomenclatura botà-
nica... I jo, a poc a poc, em vaig anar adonant que no en tenia prou amb aquells 
cursos de tres mesos i amb el que m’ensenyaven els companys. Perquè, a vega-
des, els preguntaves: i això, per què ho fem així? I només et responien: doncs 
perquè s’ha fet sempre. Tenia trenta anys i un fill, però vaig decidir matricular-me 
a l’itinerari d’FP”.

Àngela Romeu

L’Àngela explica que, efectivament, a l’Escola va trobar el que cercava. En primer lloc, 
formació, “i amb escreix”, diu ella. En segon lloc, el contacte i l’entusiasme de les per-
sones que ensenyaven, que creien en el que feien i que ho sabien transmetre: “perquè 
per a mi, això és fonamental”. El que més li agradava era la botànica sistemàtica, els 
cultius i la producció. Potser era perquè a la feina treballava amb vells jardiners que co-
neixen molt bé les plantes i que, per tant, li havien sabut transmetre l’estructura bàsica 
de la nomenclatura. En canvi, el dibuix era el seu punt feble i per aquesta raó intentava 

els estudis reglats
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no perdre-se’n cap classe. I és que de classes en va poder seguir poques: com que al 
matí treballava, a la tarda quedava amb alguns companys que li passaven els apunts 
de les classes d’aquell dia. I l’hora que Parcs els concedia per a desplaçaments i dinar, 
la concentrava en un matí per poder cursar dibuix i nomenclatura.

Poc després d’acabar els estudis, l’Àngela va entrar a l’Escola a fer la substitució 
immediata d’un mestre pràctic que marxava. Confessa que li va costar molt, “perquè 
posar-te a ensenyar quelcom fa molt de respecte”, però ho devia fer prou bé perquè s’hi 
va quedar. Avui és professora de producció de plantes al Viver de Tres Pins, l’espai on 
els joves de primer van a fer les pràctiques de planterisme. 

“Sóc molt conscient que, sense aquelles noies que em deixaven els apunts, 
no hauria pogut estudiar. I això, encara ara, els ho dic molt sovint als alumnes: 
ajudeu-vos, sobretot, ajudeu-vos! Perquè una cosa la dominaràs tu i una altra ell: 
plegats podreu arribar més lluny. I, sincerament, penso que això de fer pinya no 
s’ha perdut. Almenys aquí al viver. “

Àngela Romeu

Àngela Romeu i Montse Rivero, dones totes dues, emprenien als anys vuitanta el camí 
que havia obert, als setanta, la insistència de Flora Miserachs. Avui, molts anys des-
prés, fan una valoració diferent del que va suposar per a elles ser dona en un entorn 
masculí. Montse Rivero, que després va ser professora d’Història dels jardins, assegu-
ra que ella no va detectar mai cap tracte diferent pel fet de ser dona. En canvi, Àngela 
Romeu, que va ser la primera dona jardinera del Servei de Parcs i Jardins i que ha 
seguit una trajectòria de major contacte amb la terra, ho veu d’una altra manera: 

“A mi, d’entrada, ser dona potser em va afavorir i tot, perquè vaig estudiar en 
aquell temps social de ‘tots som iguals, homes i dones’ i perquè la Flora ens 
havia obert el camí. Però al viver, en realitat els companys ens veien com a intru-
ses. I es va generar una història que il·lustra molt bé com era la mentalitat dels 
homes. Vaig començar a treballar al mateix temps que una companya que era 
enginyera tècnico-agrícola i jo, en canvi, no tenia cap formació. Aparentment, ella 
hauria hagut de ser més respectada, però tot altrament: era ella a qui burxaven 
més. De fet, s’hi barrejava tot: dona i universitària. Perquè als universitaris, els 
feien agafar l’aixada per veure com se’n sortien. És clar, mai no ho feien tan bé 
com ells, perquè no tenien els seus anys de pràctica i llavors ells s’inflaven com 
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a galls dindis. A mi potser em tenien una mica més de consideració, perquè era 
mare i gran, ‘y esta chica como trabaja’: o sigui, en mi era mèrit. Però això no vol 
dir que no ens veiessin una mica com unes ‘barrudes’: per què no érem a casa 
nostra amb el marit i els fills? I encara el més complicat és quan les dones vam 
començar a assumir comandaments: contínuament havies de guanyar-te el res-
pecte demostrant el que sabies fer. Però era així a tot el món laboral, no? 

Àngela Romeu

Quant de temps es va necessitar per a començar a superar aquesta situació? L’Àngela 
apunta decidida: “Em sembla que hi va haver qui no ho va superar mai”.
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Del viver als projectes

Com en temps pretèrits, malgrat la retallada horària que es va patir en el moment de 
sol·licitar els estudis reglats, l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí seguia mantenint el 
seu tret més significatiu: l’enorme importància que es concedia a tot l’ensenyament 
pràctic.

El nou sistema de formació professional incloïa pràctiques uns dies de la setmana 
al matí i uns altres dies a la tarda. El contingut d’aquestes pràctiques anava can-
viant segons el curs: a primer, es feia horticultura; a segon, manteniment; i a tercer, 
t’especialitzaves en implantació de jardins o horticultura ornamental. 

Les feines s’adaptaven a la temporalitat de la jardineria (quan tocava fer allò, tocava fer 
allò), al pla d’estudis marcat i també a les necessitats del Servei de Parcs i Jardins. 

“Això vol dir que, quan arribava gener, que és quan es poden els rosers, anaves 
al roserar a fer bates i, al final, segur que n’havies après, perquè havies passat 
un mes podant sense parar. Quan tocava retallar tanques, cap al parc d’Horta a 
retallar el laberint. I quan tocava escombrar, doncs tocava escombrar. I de repi-
car, en vam aprendre un munt. Encara a vegades riem perquè llavors dèiem que 
aquells arbustos del jardí d’aclimatació tenien peus. Repicar és trasplantar un 
arbust amb el tallantó d’un lloc a un altre. I per a donar-nos feina a tots, un any 
el plantaves aquí, però darrere teu, l’any següent, un altre alumne se l’enduia cap 
allà. I tu tornaves al jardí i ja no el trobaves on l’havies plantat. I és que el viver i 
aquell jardí es movien per a tu, perquè tu aprenguessis. Era molt divertit: activitat 
a l’aire lliure, en equip, ens ho passàvem molt bé, de veritat.”

Montse Rivero 

A segon i tercer, es feia manteniment de jardins i implantació, i això representava un 
ventall de pràctiques molt més extens i també més autèntic. 

“Els professors eren els qui tenien el problema de trobar-nos objectius i necessi-
taven molt bona coordinació amb Parcs i Jardins. Que s’havien de fer unes obres 
i calia treure uns baladres, doncs cap allà. Que s’havia de refer un parterre, 
doncs cap al viver a buscar les plantes, dissenyar com col·locar-les i plantar-les. 
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Tocava sembrar, rasclonar, plantar grups de flor de temporada, que era horrorós... 
I és que algunes feines eren complicadíssimes, com rasclonar bé un parterre. A 
mi em quedava ple de solcs, però hi havia gent molt traçuda, que treia les pedres 
i rasclonava amb un resultat fantàstic. Això quan feies pràctiques, i quan no, els 
dies que anaves a l’escola al matí i a la tarda, eren més avorridets.”

Montse Rivero

Al darrer curs, aquestes pràctiques d’implantació consistien a enjardinar algun parc de 
la ciutat, o remodelar-ne algun de ja existent. En molts casos, la implantació es feia en 
algun espai de la muntanya de Montjuïc. Des de l’Escola, per exemple, s’ha remodelat 
la zona australiana (1987) i la zona japonesa (1988) del Jardí d’Aclimatació, es va fer 
l’enjardinament de la plaça d’Amargós (1988), els manteniments de la Recta de l’Estadi 
i les Piscines Picornell, l’enjardinament del Polvorí (1987), la restauració de la pèrgola 
dels Jardins de Costa i Llobera (1992), la creació dels jardins de Petra Kelly (1992), 
la plantació i el traçat de camins del Mirador del Poble-sec (1995) i l’enjardinament 
d’alguns espais del Viver de Tres Pins (1995). A partir de l’any 1997, les actuacions es 
van diversificar per d’altres jardins de la ciutat i es va anar a fer pràctiques al Roserar 
del Parc de Cervantes, al Parc de la Pegaso, al del Bon Pastor o al de Sant Martí.

A més a més, sobre tot en els anys 80, es continuava participant en projectes externs, 
com el pessebre de la plaça de Sant Jaume de Barcelona o la Fira de les Flors de 
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Girona, amb els enjardinaments del claustre de Sant Domènec o del de Sant Pere de 
Galligans.

L’objectiu de participar a la Fira de Girona era desenvolupar amb els alumnes un projec-
te integral a tall de crèdit de síntesi. Ramón Jiménez i Rosendo Font, els dos professors 
coordinadors de l’activitat a finals dels anys vuitanta, expliquen com s’organitzava la 
feina.

“A l’assignatura de Projectes, es desenvolupaven 
avantprojectes d’enjardinament. Es duien a terme 
en grups i es preparaven les presentacions a clas-
se per triar-ne un entre tots els elaborats. A partir 
d’aquell moment, tothom treballava en el projecte 
escollit. 

“A les classes de Selecció d’espècies i Aplicació 
al jardí, es decidien les plantes més adients, se-
gons el disseny inicial i també tenint en compte 
la disponibilitat al Viver de Tres Pins, on algunes 
espècies havien estat reproduïdes pels mateixos 
alumnes.

“A Pràctiques de jardineria, els alumnes calculaven el nombre necessari de plan-
tes, les eines i els diversos materials que calien per a realitzar totes les tasques.

“Els docents implicats (de pràctiques i de projectes) es desplaçaven fins al convent 
de Sant Domènec per a exposar el projecte als responsables de l’espai. Si sorgien 
necessitats externes, eren els responsables de la Fira els qui s’encarregaven de 
resoldre-les.

“El professor de Pràctiques organitzava amb els alumnes les qüestions logísti-
ques, com el transport del material fins a Girona o el trasllat de persones, que es 
feia en vehicles particulars. Tot l’equip s’allotjava en una residència d’estudiants, 
molt a prop del convent de Sant Domènec.

“Es començava la feina un dilluns, carregant les plantes, eines i materials del 
Viver de Tres Pins. Després, alumnes i monitors sortien amb els vehicles dispo-
nibles cap a Girona, deixaven les maletes a la residència i es dirigien al convent 
a descarregar els camions. 
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“A la tarda, es començava el replanteig del projecte. El treball, organitzat en 
grups, durava fins a la tarda del divendres, poc abans de la inauguració. Durant 

la setmana, l’horari depenia del ritme d’execució de l’obra i, de fet, molts dies 
es treballava fins al vespre. La nit de divendres se celebrava la finalització del 
projecte amb un sopar conjunt dels alumnes, monitors i professors.

“En el transcurs de la setmana que l’exposició estava oberta al públic, només 
dues persones es quedaven a Girona, per a fer-ne el manteniment. La resta 
tornava a la rutina de les classes. Finalitzada l’exposició, el dilluns es pujava 
a Girona amb els camions, es desmuntava el jardí, i eines, materials i plantes 
iniciaven el retorn cap al Viver de Tres Pins.

“El principal atractiu d’aquest muntatge era el fet d’assumir un projecte des de la 
seva gestació fins al manteniment final, amb la possibilitat de conviure tot l’equip 
de treball les vint-i-quatre hores d’aquella setmana”.

Ramón Jiménez i Rosendo Font

Els professors de pràctiques eren 
treballadors de Parcs i Jardins que 
estaven adscrits a l’Escola en deter-
minades hores. Alguns, com Ramón 
Jiménez, Rosendo Font o Josep Selga 
Casaramona, estaven alliberats del 
treball a Parcs i dedicaven el 100% de 
la jornada  a l’Escola. Hi havia també 
molts altres monitors, que treballa-
ven a l’Escola només en els horaris i 
dies precisos en què tenien assignat 
algun grup i la resta d’hores laborals 

feien de jardiners al servei municipal. Amb aquesta política laboral, tal com succeïa des 
dels inicis de l’Escola, s’intentava garantir que l’alumne tingués contacte de primera 
mà amb professionals que exercien la jardineria a peu d’obra. 

A més a més, per a Ramón Jiménez, que va ser cap d’estudis des del 1992 fins al 
2000, aquesta circumstància augmentava l’excel·lència dels equips docents: 
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“Quan pots triar un claustre de professors entre el ventall de professionals que 
té un Servei de 900 o 1.000 treballadors, et pots permetre el luxe d’escollir els 
millors de tots els camps”.

Ramón Jiménez

De totes maneres, no es pot obviar el perill que, com en els temps dels inicis, per-
seguia el tema de les pràctiques: el alumnes es queixaven de ser tractats com a mà 
d’obra barata. Ricardo Simonneau explica com hi intentaven fer front des de l’Escola: 

“És cert que volíem que aprenguessin la importància del treball in situ, però 
també vetllàvem perquè els caps de brigada no s’aprofitessin dels alumnes per 
a treure una punta determinada de feina. Com? Programant tot el que havien de 
treballar els alumnes i tutelant-los de prop”.

Ricardo Simonneau 

Maria Alba Fransi, en aquella època professora d’una matèria teòrica però també secre-
tària tècnica del centre, formula el problema en aquests termes: 

“Hi havia una certa incomprensió cap al tipus de pràctiques que es duien a ter-
me. Tradicionalment, les tasques s’aprenien com si et trobessis en una situació 
de producció real. I, és clar, costava entendre per què havien de descarregar un 
camió o fer 3.000 esqueixos. Tu els responies: ‘si no ho fas, mai no sabràs les 
dificultats que comporta ni el temps que es necessita. I no podràs ni fer-ho ni 
manar-ho a ningú altre’. És cert que, amb la reconversió a formació professional 
de segon grau, s’incloïen pràctiques de laboratori (edafologia, genètica...), però 
les pràctiques jardineres seguien sent repetitives i de molt d’esforç”.

Maria Alba Fransi

Tot i que aquesta era una vella queixa dels estudiants de l’Escola, probablement en 
la segona meitat dels anys vuitanta i tots els noranta, la protesta es va intensificar 
més. I és que, amb els nous estudis, el perfil de l’alumnat havia canviat i començaven 
a arribar nois provinents del batxillerat amb l’aspiració de ser dissenyadors de jardins, 
més que jardiners.

“Si et dediques a fer 3.000 esqueixos, acabaràs fent-los de pitiminí, és evident; 
però a partir d’un determinat límit ja ho hauràs après i no avançaràs. Jo crec, 
doncs, que potser no cal fer-ne 3.000; potser amb 500 (és un dir) ja has adquirit  
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aquell aprenentatge. Però és clar, les coses no són blanques o negres, i hi ha mol-
ta gent de la vella escola que segueix pensant que amb 3.000 s’aprèn millor. I, a 
més a més, cal ser conscients que aquí teníem la gran sort de disposar de tots els 
espais verds de la ciutat i dels seus vivers, enfront d’escoles que no tenen més 
que un quadrat reduït on fer les pràctiques. Aquí hi ha una jardineria, una manera 
de fer i un contacte directe amb els professionals, i això és una sort immensa. 
Però, és clar, potser s’hauria pogut aprofitar millor tot aquest bagatge pràctic”. 

Maria Alba Fransi
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Què es guanya i què es perd?

Quan a finals dels anys setanta la direcció de l’Escola negocia el reconeixement dels 
estudis com a formació reglada de Formació Professional (FP), s’esmercen molts esfo-
rços per a aconseguir un tracte singular. D’una banda, entén que, un dia, disposar d’un 
títol oficial serà un requisit ineludible per a exercir en segons quins àmbits, sobretot el 
públic. Però, d’altra banda, reivindica que el currículum i la gestió del temps responguin 
a la peculiaritat d’una disciplina que s’aprèn a poc a poc. Menys formació comuna i 
més d’específica, més pràctiques i quatre anys de durada.

No se’n surten: l’Administració educativa no està disposada a fer grans excepcions i el 
disseny de la formació reglada de jardineria es fa d’acord amb els paràmetres generals, 
una sèrie de requisits d’horaris, continguts, procediments i professorat, dins d’un marc 
força rígid. Això, al cap dels anys, ha desfermat un debat intens: què es va perdre i què 
es va guanyar en esdevenir estudis reglats? 

“Hem d’admetre que, almenys aquells primers anys, es va fer els ulls grossos en 
alguns aspectes, com el nombre d’hores de pràctiques, que seguia sent supe-
rior a l’establert. I, tot i així, vam haver-nos de doblegar a l’homogeneïtzació del 
sistema, a reduir pràctiques i assignatures tècniques i, en canvi, a incrementar 
les hores d’assignatures generals. Els nois que venien de batxillerat, per exem-
ple, només havien de cursar dos anys: i en dos anys no es forma un jardiner, és 
evident. Però també s’hi va guanyar. En primer lloc, en el sentit que les persones 
que han pogut estudiar a l’Escola i han acabat els estudis han tingut un títol 
reconegut, i això els ha obert portes per a fer d’altres coses. En segon lloc, per-
què es van incorporar una sèrie de professors de matèries generals (també molt 
necessàries, com l’anglès o les assignatures de segon grau d’FP) que tenien titu-
lació superior i procedien del món de l’ensenyament. A més, eren persones que 
entenien la singularitat de l’Escola, s’hi adaptaven i s’esforçaven per fomentar, 
dins la seva matèria, aquells aspectes més específics i de major utilitzat per a 
esdevenir un jardiner. Però vaja, si hagués de posar aspectes positius i aspectes 
negatius en una balança, crec que amb la distància del temps em decantaria per 
dir que es van perdre més coses que les que es van guanyar”.

Lluís Abad
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Aquells primers anys d’estudis reglats, Maria Alba Fransi era la secretària tècnica de 
l’Escola. Ella recorda una temporada molt moguda, un temps en què convivien els 
alumnes del pla antic amb els de formació professional. I s’havia d’atendre a tothom: 
seguir complint amb les hores de classes i, al mateix temps, preparar els programes 
reglats. Al contrari de Lluís Abad, per a ella el balanç final és positiu:

“Què es guanya i què es perd?, l’eterna discussió. D’entrada, penso que va variar 
el tipus d’alumnat que arribava a l’Escola. Jo ho vaig notar en la meva assignatu-
ra: fins llavors, els nois em seguien, atents, però sempre feia la sensació que no 
acabaven d’entendre les coses. En canvi, el nou alumnat d’FP mostrava una altra 
receptivitat respecte de determinats continguts o assignatures, tenia moltes ga-
nes d’aprendre. Hi havia els qui senzillament volien continuar amb l’empresa fa-
miliar i n’hi havia d’altres que es plantejaven reptes més enllà. Nosaltres teníem 
el coneixement i la pràctica i crec que vam poder respondre a les expectatives 
dels uns i els altres. Encara avui em sorprèn sovint de trobar-me exalumnes que 
han fet un interessant desenvolupament professional i que es mouen molt bé 
en el sector. I llavors penso: ‘Això vol dir que els vam donar una bona formació’. 
Jo crec que sí que hi havia aquest esperit de ser els artistes de la vegetació, de 
les plantes, del poder crear bellesa i crear un projecte o treballar els jardins amb 
aquests elements vius. Ho teníem ben interioritzat. És cert que es va perdre en 
el nombre d’hores de classe de les assignatures més pròpies de la jardineria, 
com les pràctiques o la nomenclatura; però, en balanç global, penso que hi vam 
guanyar, perquè es va donar un nivell superior als alumnes”.

Maria Alba Fransi

Per a Montse Rivero, en canvi, resulta complicat determinar si el còmput global és posi-
tiu o negatiu. I és que no hi ha fórmules matemàtiques per a fer una valoració que, en 
realitat, va molt lligada a la història de cada persona. 

“Es guanya que els alumnes tenen una titulació i, per tant, poden accedir a de-
terminats llocs de treball on, sense aquesta titulació, no podrien fer-ho. I això 
avui en dia és molt important. En canvi, es perd professió, manera de fer, perquè 
hi ha tota una sèrie d’assignatures generals (geografia, història, català, física, 
química...) que són necessàries per a la categoria de mòdul professional, però 
que no ho són per a l’àmbit de la jardineria i li resten temps. Abans es dedicaven 
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quatre anys intensament a la jardineria i l’horticultura, i ara se n’inverteixen tres 
i amb moltes més matèries generals. La jardineria requereix molta pràctica, i 
aquesta pràctica no l’assoleixes amb tres hores de treball, perquè és una feina 
lenta que requereix temps. Si ens posem en el lloc d’un jardiner, és clar que com 
més coses pures i dures de la jardineria aprenguis, millor. Sembla, doncs, que de 
cara a la professió s’hagi perdut. Però el que passa és que els mètodes d’estudi 
han canviat i ara hi ha moltes noves maneres de treballar a nivell educatiu que 
permeten assolir uns coneixements amb menys temps del que es feia abans. És 
que a vegades es perdien moltes hores amb les dissertacions dels professors, i 
ara potser vas més per feina. Amb tot plegat, es guanya o es perd? Depèn de la 
història i del recorregut posterior que segueixi cadascú.”

Montse Rivero

Teresa Casasayas, professora del centre des d’aquella època d’implantació de l’FP, 
adverteix que:

“Efectivament, es van perdre moltes hores de pràctiques, perquè es va passar 
d’uns estudis de quatre anys a tres anys. A més, tot i ser uns estudis reglats, 
teníem molta flexibilitat per a organitzar els continguts i les classes i hi havia un 
equip docent esplèndid, amb en Ricardo Simonneau com a cap d’estudis”.

Teresa Casasayas

Àngela Romeu, que va estudiar el títol reglat, opina que segur que es perdé temps de 
contacte amb gent professional, però es guanyà en estandardització: “Tot i que no sé si 
és bo, perquè la diversitat és riquesa”, confessa. I també es guanyà a nivell pedagògic, 
però això l’aboca a un cert dilema intern:

“Sempre he pensat que la gràcia està en el fet que el docent sigui professional 
no tant de la pedagogia com de l’ofici que ensenya. El mestre és aquell que et 
fa de tutor i et transmet el seu coneixement; el professor em sembla més aviat 
aquell que entra a l’aula, explica i se’n va. Reivindico, doncs, la figura del mestre 
que coneix l’ofici i és capaç d’ensenyar-lo. Però, i si l’ensenya sense ganes? Lla-
vors, aconseguirà transmetre’l? I, a vegades, a aquest saber fer pedagògic no hi 
arribes per la formació, sinó per l’experiència, com m’ha passat a mi”.

Àngela Romeu 
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D’altra banda, Josep Manel Ballestero, director durant els anys noranta, en fa una lec-
tura més àmplia:

“Positiu o negatiu està en relació amb l’objectiu que es planteja l’Escola. L’Escola 
neix per formar treballadors de Parcs i Jardins; per tant, el que els interessava 
era simplement ensenyar el que després necessitarien per a fer el manteniment 
de la jardineria pública de la ciutat. En passar a estudis reglats, potser es perd 
en aquest sentit (les necessitats del servei), però s’obre el ventall de possibi-
litats de l’estudiant, que surt no només amb un títol, sinó amb més sortides 
laborals”.

Josep Manel Ballestero

els estudis reglats
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El mes de setembre de l’any 2000, l’Escola de Jardineria va deixar de pertànyer orgà-
nicament a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, l’entitat hereva d’aquell 
vell Servei de Parcs que l’havia fet néixer amb l’objectiu de formar professionals per a 
un sector emergent. Deixava un paraigua per a aixoplugar-se sota un altre de la ciutat, 
l’Institut Municipal d’Educació, i ho feia seguint la política de l’Ajuntament d’agrupar en 
una dependència única totes les escoles que havien crescut a l’empara de diferents 
regidories. També va canviar el nom i va passar a anomenar-se Institut d’Educació Se-
cundària Rubió i Tudurí.

Antoni Falcón, exalumne de l’Escola i, en aquell moment, gerent de Parcs i Jardins, 
recorda com va viure ell l’ordre de traspassar el centre:

“Durant tots aquells anys, crec que l’Escola havia anat funcionant d’una manera 
molt autònoma i jo m’havia centrat en reptes més grans del servei, com ara ar-
ticular tot el canvi que va viure la ciutat pel que fa a zones verdes abans del 92. 
Quan a finals dels noranta va arribar l’ordre de traspassar l’Escola, senzillament 
la vaig haver d’acatar, però he d’admetre que em va doldre: no compartia la deci-
sió, no em semblava que fos el millor per a l’esdevenir de l’Escola. Amb el temps, 
però, aprens a no ofuscar-te amb les teves pròpies idees“.

Antoni Falcón

La nova organització de centres conferia una major coherència al projecte de l’Institut 
d’Educació i resolia, de retruc, la diferència de pertinença a un altre centre educatiu 
de jardineria, l’Escola Viver Castell de Sant Foix. Aquesta escola va néixer a finals dels 
anys setanta amb l’objectiu d’oferir una teràpia horticultural a persones amb discapa-
citats. Estava ubicada —i encara ho està— a Santa Maria de Martorelles, a la comarca 
del Vallès Oriental, en un entorn natural magnífic, proper al Parc Natural de la Serra de 
Marina. Malgrat trobar-se fora de la ciutat, l’Escola era de titularitat municipal (com la 
Rubió i Tudurí), però sempre havia estat dependent de l’Institut d’Educació i no pas del 
Servei de Parcs. 
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Temps convulsos

El traspàs no resultà gens fàcil: foren temps convulsos, de discussions, d’incomprensió, 
de debat i de postures oposades. La decisió política afectava de ple els fonaments de 
l’Escola i, en certa manera, la desestabilitzava, la feia trontollar. És cert que una escola 
municipal ha d’estar amb les altres escoles municipals, però també ho és que aquest 
centre havia estat creat específicament per a ensenyar una professió a la gent que 
havia de mantenir els jardins de Barcelona. Durant tots aquells anys, molts alumnes 
havien abocat el treball i la personalitat al Servei de Parcs i ara es trencava el llaç.

Maria Alba Fransi, que ara és directora del Centre de Formació del Laberint, va assumir 
la direcció de l’Escola poc temps abans que es produís el traspàs. I, per tant, enganxà 
de ple tot el rebombori:

 “Vaig entrar-hi amb molta il·lusió, amb ganes de millorar les coses, de donar res-
posta als alumnes, d’emprendre projectes nous. I és que hi havia un bon equip 
humà; sempre hi ha hagut un bon equip, a l’escola, malgrat algunes opinions 
contraposades... Però llavors, en un moment donat, em criden per indicar-me 
que s’han iniciat converses amb l’Institut d’Educació per a traspassar l’escola 
i que cal recaptar la informació i fer inventari de tot per avaluar si el traspàs és 
factible. Però allò ja estava decidit des de dalt i no hi havia res a dir”.

Maria Alba Fransi

La decisió estava presa, però, segons explica Maria Alba Fransi, encara es va poder 
treballar en la redacció d’un conveni que acompanyés el caminar de l’Escola en els pri-
mers anys de pertinença a l’Institut d’Educació. El conveni incloïa un aspecte molt im-
portant: l’acord que l’alumnat de l’Escola seguís fent pràctiques als espais verds de la 
ciutat i, en concret, al Viver de Tres Pins, que seguia sent propietat de Parcs i Jardins.

La intenció inicial era formar un claustre docent en equilibri, amb sis professors de 
l’equip de l’Escola (per tant, de Parcs i Jardins) i sis professors provinents de diferents 
centres de l’Institut d’Educació. L’equilibri, però, no es complí i el claustre fou constituït 
amb sis docents d’Educació i nou de Parcs i Jardins. 

de l’institut de parcs i jardins a l’institut d’educació 
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La primera directora de la l’Escola en aquesta nova etapa fou Anna Febrero. Fins poc 
abans, Febrero havia estat professora a la Facultat de Biologia, però acabava de supe-
rar un procés d’oposicions a Parcs i Jardins. Febrero, que mai no havia tingut relació 
amb Rubió i Tudurí, recorda així la seva arribada:

“Jo venia d’un món més teòric, el de la universitat, amb un discurs fonamentat 
en les diferents condicions de la planta però entesa des d’una perspectiva aca-
dèmica. Aquí, en canvi, trobo la visió aplicada d’aquells coneixements, una es-
cola viva, alimentada per professors que combinaven la docència amb l’exercici 
de la jardineria. Això comportava l’entrada i sortida constant d’aquells tècnics i 
algunes dificultats de gestió. Però era un entorn molt enriquidor”.

Anna Febrero

Avui es fa inevitable repassar la sensació de dicotomia entre els dos equips, profes-
sors provinents de Parcs i professors provinents d’Educació:

“Sincerament, no crec pas que m’encomanessin cap funció d’arbitratge. Jo més aviat 
em sentia a mig camí entre els uns i els altres. Venia de Parcs i Jardins però hi acabava 
d’entrar; la trajectòria que portava, tot i ser una altra, també era acadèmica. Ells eren 
dos col·lectius força blindats, i és lògic, quan no entens què passarà d’ara endavant, et 
poses a la defensiva. Uns dels moments més delicats foren el procés de repartiment 
del fons de la biblioteca (delicat i conflictiu) i també l’enderroc de la part d’edifici que 
fins llavors havia ocupat Parcs i Jardins. 

“Tot plegat era com una mena de divorci. El tema de la biblioteca, per exemple, 
es va viure molt malament: es repartia —amb cert dolor mutu— un fons biblio-
gràfic preciós, valuós, i nucli embrionari del saber que propugna aquesta casa. 
Imagina’t, el Pañella, un llibre que tots sabíem exhaurit i que és el teu ABC per 
a fer les classes...”

Anna Febrero

Els dos col·lectius tenien una manera singular d’entendre l’Escola i, amb el canvi, 
haurien d’afrontar reptes diferents. Als que provenien de Parcs i Jardins, els va tocar 
complir amb uns protocols als quals no estaven avesats, com plasmar per escrit aspec-
tes organitzatius burocràtics més enllà dels continguts que impartien i que tenien per-
fectament interioritzats i automatitzats. Els docents que venien de l’Institut d’Educació 
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s’haurien d’enfrontar, en alguns casos, a especialitzacions noves, amb continguts i 
matèries que es van preparar “amb un zel i una dedicació exemplars”, explica Anna 
Febrero. I conclou: “En aquell moment, la situació semblava de vulnerabilitat pel repte. 
Avui, vist amb la distància del temps, ja no m’ho sembla tant; em penso que era més 
una qüestió de repte vist com a oportunitat de millora, de canvi en positiu”.

Anna Febrero fou directora dos cursos i l’any 2002 la succeí en el càrrec Antoni Trepat, 
que assumí la direcció del centre fins al curs 2008-2009. Trepat fa un dibuix de la si-
tuació molt semblant al de la seva antecessora:

“Era cert que existia una gran tivantor entre els dos col·lectius, però penso que 
en realitat es tractava només d’una síndrome de canvi de peixera: els uns, per 
incorporar-se a una nova escola, els altres, per veure arribar els nous companys. 
Jo provenia de l’Institut d’Educació i, alhora, tenia una bona relació amb tot el 
professorat d’assignatures pràctiques, perquè jo impartia Mecanització, i entenia 
molt bé que estàvem en una escola d’FP. 

De fet, per a Trepat, el tema dels continguts va ser un dels cavalls de batalla d’aquella 
època: 

“Claustre darrere claustre, havia d’anar imbuint a la gent la idea que érem una 
escola d’FP i que el que es fa en un centre d’FP és ensenyar una professió. Amb 
un bagatge teòric, sí, però un títol de grau mitjà no pot generar una elit en geome-
tria, disseny per ordinador... De cada trenta alumnes d’una promoció, potser un 
o dos farà de dissenyador de jardí; la resta comencen gairebé tots per ser peons 
de jardineria o només jardiners. De fet, l’escola hauria d’estar en contacte amb 
el sector per entendre què necessita el mercat laboral, perquè potser cada curs 
es llança un nombre de professionals que el mercat no pot assumir. Però ha de 
ser un contacte realista, no en taules de reunions per a vendre fum”.

Antoni Trepat

Trepat recorda aquella etapa com una època de molta feina i, alhora, com un temps de 
consolidació: les diferències entre els dos col·lectius es van anar llimant amb el dia a 
dia, coincidint en treballs i juntes d’avaluació, en claustres, etc.:

“A part del litigi de la biblioteca, que resultà molt dur, es va consolidar una es-
cola més sòlida, potent i de feina feta. La gent es va situar en el nou entorn i 
es va superar la dicotomia Parcs i Jardins/Institut d’Educació. Potser llavors en 
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va sorgir una altra, de dicotomia: la dicotomia entre gent entregada a la feina i 
gent més panxacontenta. Però aquesta dicotomia ja és pròpia de tots els centres 
educatius i, fins i tot, de totes les empreses.”

Antoni Trepat

Jordi Cartañà, l’actual director del Rubió i Tudurí, era un dels professors que provenien 
de l’Institut d’Educació i fins llavors havia fet de secretari acadèmic i administrador a 
l’Escola-Viver Castell de Sant Foix. Ell recorda també aquell temps com una etapa de 
difícil encaix:

“Avui, sortosament, formem un sol equip. Però no podem negar que en aquell 
moment hi havia una mena de divisió entre dos bàndols. Els d’Educació estàvem 
perduts, no sabíem gaire bé com col·locar-nos. Els de Parcs, no ho sé, ells tenien 
companys dels cursos anteriors que no havien pogut seguir, que Parcs havia 
decidit destinar a d’altres ocupacions. I nosaltres ocupàvem el seu lloc, com qui 
diu. Potser pensaven que nosaltres arribàvem per donar lliçons i que no sabíem 
agafar una aixada. Però ni era cert que no la sabéssim agafar ni tampoc que 
pretenguéssim donar lliçons. Nosaltres érem uns subordinats, com ells. A més, 
jo crec que els treballadors de Parcs i Jardins i els de l’Institut d’Educació vivien 
cultures empresarials diferents, i això, vulgues no vulgues, afecta els treballa-
dors que en formen part”.

Jordi Cartañà

Teresa Casasayas era un dels professors provinents de Parcs i Jardins i ja feia molts 
anys que era a l’Escola quan es va fer el traspàs a l’Institut d’Educació. Ella té aquesta 
visió de la manca d’acord entre ambdós col·lectius:

“Alguns directius de l’IMEB venien amb la idea que ells eren els pedagogs i sem-
blava que nosaltres no havíem fet mai una classe. I no era així, és clar: coneixíem 
bé la nostra feina i com anava millor fer cada activitat o proposta. Nosaltres par-
làvem de ‘l’escola’, i els professors que venien de l’IMEB parlaven de ‘l’institut’, 
com si escola fos poca cosa. A poc a poc ens hem anat acoblant i també ens 
hem acostumat a tenir-ho tot més regulat i programat. Però aquest, al final, no 
és un tema de l’Institut d’Educació, sinó de la reglamentació del currículum i de 
la paperassa que demana el Departament”.

Teresa Casasayas
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Casasayas, com abans Anna Febrero i també Antoni Trepat, valora el tema de la biblio-
teca com un dels episodis més difícils del procés de separació de Parcs i Jardins: 

“Per a nosaltres, que fèiem servir aquells exemplars per a impartir les nostres 
classes, quan se’ls van endur es va produir un greuge importantíssim, que vam 
viure francament malament. Per sort, vam insistir molt i van tornar alguns llibres; 
a més, l’IMEB ens va donar uns bons pressupostos per a comprar-ne”.

Teresa Casasayas

Tots els canvis comporten moments difícils i en el cas d’un centre educatiu no pot ser 
d’una altra manera. Però el pas dels anys sempre dóna una perspectiva àmplia de 
balanç que cal tenir en compte. Serveixin d’exemple les paraules de Maria Alba Fransi, 
directora de l’Escola en el moment precís del traspàs però que ara ho mira tot des de 
fora:

“Amb la distància, crec que podem dir que es va guanyar en aspectes d’atenció 
del professorat, d’atenció als alumnes, d’ordre a les pràctiques... Des de fora, 
la sensació que em transmet l’escola és bona: d’ordre, de visió, de tranquil·litat, 
de saber portar les coses bé. I si anem més enllà: l’escola prepara de veritat 
per al mercat? Jo això no ho puc respondre, però és que probablement no ho 
pugui respondre cap escola de formació professional. Per a abordar això, caldria 
que centres educatius i gremis professionals es posessin d’acord i debatessin 
quines necessitats té el sector. I que després els centres tinguessin prou flexi-
bilitat per a adaptar la formació que ofereixen. Tot plegat és molt complex. Bé, 
qualsevol plantejament s’ha de fer des de la consciència que aquesta escola té 
una història, que no va sorgir del no-res l’any 2000”.

Maria Alba Fransi

de l’institut de parcs i jardins a l’institut d’educació 
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El pla d’estudis actual

L’Institut Rubió i Tudurí imparteix actualment dos cicles de formació professional: el 
Cicle de Grau Mitjà de Jardineria (en la línia més continuista de la història de l’Escola) i 
un Cicle de Grau Superior de Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics. El currículum 
actual d’ambdós cicles és encara l’establert pel sistema LOGSE, com a la resta de for-
mació professional del país. El pas al sistema LOE es durà a terme quan ho decideixin 
les autoritats educatives.

Àngels Linde és l’actual cap d’estudis del centre i ella explica molt bé la composició 
singular d’aquest moment:

“El global del centre inclou els dos cicles: és cert que els estudis de jardineria 
tenen un pes important, per tota la història de l’Escola, però també ho és que el 
cicle de gestió és una oferta important, de qualitat, que valorem moltíssim”.

Àngels Linde

El Grau Mitjà de Jardineria
L’objectiu d’aquest cicle, repartit en dos cursos escolars, és adquirir les capacitats, co-
neixements i habilitats pròpies d’un tècnic jardiner. Això inclou portar a terme tasques 
de planterisme i de conservació i implantació de jardins. S’adquireix, d’una banda, la 
vessant més instrumental, mecànica i manual, i d’una altra, tota una sèrie de coneixe-
ments previs: quines plantes es poden implantar en determinats llocs, segons el clima 
o segons l’orientació; quin manteniment requereix aquest jardí en cada època de l’any, 
en funció de les plantes de què es disposi, etc. 
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Pla d’Estudis Cicle Formatiu Mitjà de Jardineria

Curs Crèdits Subcrèdits Hores  
setmanals

1r Conservació i millora de jardins i zones verdes Teoria 2

Pràctiques de 1r al jardí 3

Producció de plantes Teoria 2

Pràctica al viver 5

Mecanització agrària Teoria 1

Pràctica Taller 2

Pràctiques de 1r al jardí 2

Agrotecnologia Fitotècnia 2

Botànica 2

Nomenclatura I 2

Geometria 1

Relacions en l’equip de treball R.E.T. 1

Ecologia 1

2n Organització i gestió d’una explotació agrària 

familiar

Empresa 2

Ambiental 1

Implantació de jardins i zones verdes Teoria 2

Pràctiques de 2n al jardí 4.5

Història 1

Mètodes de control fitosanitari Teoria 2

Pràctica 1

Instal·lacions agràries Teoria 1

Pràctiques de 2n al jardí 4.5

Jardineria d’interiors i ornaments florals Teoria 1

Pràctica 1

Nomenclatura II 2

Formació i orientació laboral Teoria 1

Síntesi Síntesi 3

Formació en centres de treball 
- hores totals repartides en els dos cursos -

410
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El disseny del currículum es concreta en un mosaic d’assignatures que donen respos-
ta a les qüestions específiques de la jardineria, totes amb uns trets comuns, com el 
respecte a les mesures de seguretat i l’estímul d’actituds i valors necessaris per a la 
incorporació al món laboral:

•  Conservació i millora de jardins i zones verdes. Tècniques i procediments professio-
nals referents a la conservació i restauració d’espais enjardinats.

•  Producció de planta. Propagació i manteniment de la planta i control d’instal·lacions 
de protecció dels cultius.

•  Mecanització agrària. Determinació de les màquines necessàries per a cada tipus 
d’operació i la seva preparació i manteniment, fent-ne les reparacions bàsiques i les 
operacions de neteja habituals. Es dóna molta importància als riscos associats a 
cada una i a la detecció de les avaries més comunes. 

•  Agrotecnologia. És un crèdit que inclou un ventall de coneixements molt ampli al vol-
tant dels processos naturals lligats amb les plantes i la seva relació amb el món de 
la jardineria. Inclou l’estudi del sòl i les seves propietats, l’aigua i la meteorologia i la 
seva relació amb el món vegetal i la identificació de les espècies més utilitzades en 
jardineria, classificant-les segons les seves característiques botàniques i aplicacions 
ornamentals.

•  Implantació de jardins (a segon curs). S’aprèn el procés que cal seguir en l’execució 
d’un jardí de nova creació: l’estil, els sistemes de plantació, l’equipament, mobiliari i 
plantes necessàries, tot relacionant-lo amb les característiques topogràfiques, edàfi-
ques i climàtiques del sòl, així com l’ús final de l’espai enjardinat.

•  Instal·lacions (també a segon curs). Juntament amb l’assignatura anterior, conforma 
els crèdits més pràctics de segon curs. Els alumnes aprenen a identificar les xarxes 
(reg, electricitat, etc.) i estructures (camins, empedrats, escales, etc.) que es poden 
trobar en una àrea enjardinada, a fer-ne la instal·lació i a determinar-ne les opera-
cions de manteniment. 

•  Mètodes de control fitosanitari. Identificació i posterior tractament de plagues i malu-
res més comunes de les plantes del nostre entorn. En aquest cas, és especialment 
important el seguiment estricte de les normes de seguretat i de protecció, tant de les 
persones com de l’entorn, a l’hora de fer els tractaments fitosanitaris.
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•  Jardineria d’interior i ornamentació floral. S’interpreta i s’elaboren projectes de de-
coració d’espais interiors i edificacions, relacionant els elements decoratius i les 
característiques del material vegetal i els substrats. Es tenen en consideració tant 
les necessitats i condicions ambientals on les plantes es desenvolupen com les di-
ferents tècniques de composició.

•  Organització i gestió d’una explotació agrària i familiar. A l’Escola l’anomenen sim-
plement Gestió d’empresa, i respon a la decisió de l’administració de fomentar 
l’autogestió i l’emprenedoria com a treballadors autònoms. La matèria inclou aspec-
tes tant de gestió ambiental com de gestió econòmica.

A aquestes assignatures pròpies de la disciplina jardinera cal afegir-hi un parell més 
genèriques, establertes obligatòriament a tots els cicles de formació professional. Són 
les Relacions en l’equip de treball i la Formació i orientació laboral, que tenen l’objectiu 
de preparar els alumnes per al món laboral. És molt important la part dedicada a la 
seguretat i la higiene del treball.

En tot aquest programari, confirmant la línia històrica de l’Escola, el pes de les pràcti-
ques segueix sent molt important. El contacte amb la terra i la vegetació constitueixen 
el primer banc de proves d’aquests futurs professionals. 

Àngels Linde, actual cap d’estudis de l’Institut Rubió i Tudurí, explica algunes singula-
ritats:

“El ‘tocar planta’ in situ és important i es planteja de manera diferent segons 
cada assignatura. Als crèdits de Conservació i millora de jardins i zones verdes 
i Producció de planta, es fan dues hores de teoria a la setmana i cinc de treball 
al jardí o al Viver de Tres Pins a Montjuïc. La Mecanització agrària es du a terme 
al jardí, a vegades coincidint amb hores de Conservació per a fer servir la ma-
quinària. Si cal canviar alguna peça o fer algun altre manteniment, es trasllada 
la màquina a un petit taller que tenim al centre on els alumnes fan aquesta part 
de la feina”.

Àngels Linde
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Unes altres assignatures s’imparteixen principalment a l’aula, com la Gestió d’empresa 
o la Formació i orientació laboral. Un tercer grup les podríem qualificar de mixtes, com 
els Mètodes de control fitosanitari, per exemple, que, tot i tenir una part important de 
continguts teòrics, amb molts conceptes nous, en té una altra de tan important o més 
que es du a terme al laboratori, per fer l’observació i l’anàlisi de mostres vives —malu-
res i insectes— que el professor cerca durant tot l’any. S’observen al microscopi i els 
alumnes elaboren fitxes sobre el seu comportament i la manera de controlar-les. 

La Jardineria d’interior inclou una part d’ornamentació floral que es realitza en un aula 
especial de l’Institut. Allà s’aprenen les tècniques de composició necessàries per a fer 
un ram, un guarniment nadalenc o un ikebana.

La identificació de plantes, inclosa als crèdits de Jardineria d’Interiors i d’Agrotecnologia, 
es fa al carrer i als parcs de la ciutat. Dels inicis de l’Escola, els antics alumnes expli-
caven com el professor Pañella se’ls enduia a “veure planta” i a identificar tot el que 
trobessin pel camí. Les coses, doncs, no han canviat pas tant: 

“Som a Montjuïc i només aquí ja tenim una gran disponibilitat de material vege-
tal, però és que, a més a més, es volta per tots els parcs de Barcelona per mirar 
plantes, identificar-les i donar-los un nom. Els alumnes les han de memoritzar, 
perquè és importantíssim per a un jardiner reconèixer-les, identificar les caracte-
rístiques bàsiques de cada una i poder decidir sobre les seves aplicacions i si és 
viable o no la seva implantació en una zona determinada”.

Àngels Linde

Com ja hem dit anteriorment, les matèries d’Implantació de jardins i Instal·lacions agràries 
són eminentment pràctiques i consisteixen en l’enjardinament d’un espai nou. A on?

“Aquesta és, probablement, l’assignatura més complicada a nivell d’organització: 
no és fàcil disposar d’un espai enjardinable i tampoc no ho és assumir el cost 
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de fer-ho. Evidentment, nosaltres posem la mà d’obra, però hi ha el cost de la 
planta, les instal·lacions i totes les estructures. A més, hi ha tota la feina del 
coordinador per a buscar possibilitats diferents, institucions que vulguin enjar-
dinar un espai nou i amb les quals puguem firmar un conveni de col·laboració. 
Darrerament, s’ha treballat molt en els jardins de les escoles del mateix Institut 
d’Educació que sol·liciten tasques manteniment. També es manté la col·laboració 
amb Parcs i Jardins. És complicat trobar dos o tres espais nous cada curs, però 
hi persistim, és clar. De fet, seria molt més senzill i còmode jugar a implantar un 
jardí nou cada any al nostre pati, però no seria real. I el cert és que la necessitat 
ens ha fet espavilar: cada vegada parteixes de nou i així generes una situació 
laboral real per als alumnes”.

Tan real que comporta algun dels desavantatges del món laboral:

“L’alumne no pot aprendre de l’error. Allò és un parc obert al públic i no es pot 
deixar inacabada o mal feta, perquè és el públic qui n’ha de fruir. Si tinguéssim un 
espai tancat, potser seria convenient deixar-los fer malament una poda per veure 
què passa després. En els espais públics això no és possible, per descomptat”.

Àngels Linde

Després hi ha la matèria de Síntesi, en la qual els alumnes elaboren dos o tres projec-
tes consistents en el disseny d’un jardí o terrassa i això inclou sortides per a visitar es-
pais ja implantats. També s’intenta dur a terme sobre supòsits reals: un pati d’escola, 
un concurs d’enjardinament d’una zona... L’alumne visita el lloc i dibuixa el croquis de 
l’espai i del projecte que hi duria a terme:

“L’ideal seria que l’alumne que acaba el cicle dissenyés el projecte de síntesi i 
els alumnes de l’any següent poguessin enjardinar-lo de veritat. És car i difícil 
d’aconseguir, però ho anem intentant. Ara, per exemple, estem en contacte amb 
Mercabarna Flor i també amb la Universitat Catalana d’Estiu de Prada del Con-
flent per trobar llocs”.

Àngels Linde

A tot aquest ventall de pràctiques lligades a les diferents assignatures, cal afegir-hi la 
Formació en centres de treball (FCT), regulada en tots els cicles de formació professio-
nal i establerta en el currículum en 410 hores en total.
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“Això representa sis setmanes d’immersió en una empresa a final de primer i sis 
setmanes més a final de segon curs. L’alumne, orientat pel seu tutor, tria una 
empresa entre les que tenen conveni de pràctiques amb nosaltres. El tutor fa 
el primer contacte, pacta els terminis de col·laboració i després, quan l’alumne 
ja és allà, en fa el seguiment mitjançant diverses entrevistes personals. L’últim 
mes i mig de curs l’alumne no ve a classe, va directament a l’empresa i hi tre-
balla un màxim de set hores diàries. És la manera de fer una immersió laboral 
autèntica: l’alumne se sent part de l’empresa, n’agafa el ritme, l’empresari el co-
neix i veu com treballa i, si necessita personal, és molt probable que el contracti. 
En l’àmbit de la formació professional existeix el debat de si és millor fer l’FCT 
repartida durant tot el curs o concentrada al final: a nosaltres aquesta fórmula 
ens funciona”.

Àngels Linde

El Viver de Tres Pins: banc de proves per a aprendre  
a estimar la planta
Generacions i generacions de jardiners han après en aquest viver a fer esqueixos i 
podes, a carretejar substrat o a endevinar el que li passa a una planta. Amagat al bell 
mig de la muntanya de Montjuïc, molt a prop de l’estació del funicular, quan hi entres 
oblides que ets a Barcelona, però quan t’asseus en una de les seves bancades, la vista 
sobre la ciutat te’n fa revenir.

Si el comparéssim amb aquell viver on van carretejar els alumnes més antics, com 
Andreu Massoni o José Elias, o més endavant Flora Miserachs i fins i tot Lluís Abad, 
potser no el reconeixeríem. Als anys trenta a la ciutat hi havia dos vivers més, el de 
Miramar i el de l’Estadi (també a Montjuïc), i els alumnes de la Rubió i Tudurí anaven 
a fer les pràctiques a tots tres. Cada viver estava especialitzat en un tipus de planta i, 
per tant, cada un eren espais més uniformes. 

Avui, el Viver de Tres Pins és un viver atípic per la seva diversitat, ja que conté molts 
tipus de plantes i en fases diferents. Si es tractés d’un viver de producció comercial, 
no resultaria gens rendible. Però el Viver de Tres Pins cobreix funcions logístiques per a 
l’Institut de Parcs i Jardins (organisme al qual pertany) i també assumeix una producció 
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singular, d’experiment, per exemple conreant plantes que no es troben al mercat i es 
volen recuperar. Ha mantingut, això sí, el seu estil rústic.

I existeix encara una altra gran diferència amb el viver d’antany. Mentre que abans l’espai 
complet estava a disposició de l’Escola i la producció convivia amb l’ensenyament (i 
és que Escola i Parcs eren una sola cosa), ara l’Institut té adscrita una zona concreta 
i l’organitza de manera independent de la resta del viver. Àngela Romeu, professora de 
pràctiques del Rubió i Tudurí, explica com es gestiona aquell espai:

“En la nostra zona, nosaltres decidim quina planta fem, com la reguem. I quan la 
tenim acabada l’oferim al viver: ‘té, disposa’n’. A vegades, els preguntem què els 
interessa que preparem i, si ens resulta factible pel nostre pla d’estudis, ens hi 
adaptem: ‘Doncs mira, sí, te’n puc fer una partida’. Potser un dia els arriba un ca-
mió de tal cosa i a nosaltres ens sembla que han d’aprendre a descarregar allò 
de la manera més eficaç, aleshores suggerim al viver si hi podem col·laborar...”

Àngela Romeu

Els alumnes de primer curs del cicle de jardineria fan totes les pràctiques de la matèria 
de Producció de plantes al Viver de Tres Pins. Les classes estan compostes de trenta 
estudiants, però el grup es desdobla per a les pràctiques i, per tant, els equips de tre-
ball al viver solen ser de dotze o quinze alumnes. 

“A començament de curs, no saben fer res i resulta una mica difícil atendre un 
grup de quinze alumnes. A més, arribem a un viver que acaba de passar l’estiu. 
No et diré que estigui abandonat, perquè el professorat hi hem anat de tant en 
tant, però sí que està ple de males herbes. Per tant, en primer lloc s’han de fer 
seu l’espai, netejar-lo d’herbes (que és una cosa que no agrada a ningú però que 
també cal aprendre), descobrir què és un viver, quines zones té i quines coses 
s’hi fa. I després comencem les tècniques de propagació i manteniment, i anem 
acumulant tot el que aprenem. Perquè, de fet, cada dia tornen a la feina del dia 
anterior: si avui hem fet un esqueix, demà l’hem d’anar a controlar, a veure les 
constants d’aquella criatura que acaba de néixer”.
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Àngela Romeu recorre contínuament a expressions i vocabulari més propis de la medi-
cina que de la jardineria. No és en va:

“Dels que treballem amb éssers vius n’hem d’esperar, com a mínim, que els trac-
tem com si fóssim un metge. El jardiner, doncs, ha de mirar i escoltar la planta, 
entendre què li passa i ajudar-la a superar-ho, a trobar-se millor. També és això 
el que han d’aprendre aquí. I la Nuria i el Carles, els altres professors del viver, 
ho saben fer molt bé: els ensenyen a estimar aquells esqueixos fins que un dia 
arriben aquí i et diuen: ‘Espera Àngela, que hem d’anar a veure com estan les 
nostres plantes’. Ja està: ja les estimen”.

Àngela Romeu

A més, al Viver de Tres Pins també s’hi duen a terme algunes de les pràctiques fixades 
a Conservació i manteniment de jardins, de primer curs, i a Implantació, de segon. Això 
vol dir un tràfec important de joves que proven in situ què vol dir ser jardiner.

Pràctica? Teoria? Malgrat que la graella del pla d’estudis defineix una certa divisió entre 
ambdues modalitats, Àngela Romeu reivindica que les coses no són ben bé així i que, 
al Viver, la pràctica s’imbrica inevitablement, i sortosament, amb la teoria:

“En realitat, aquí posem en acció tot el que aprenen a l’Escola: quan fem es-
queixos, estem veient teixits, que és el que es treballa a Fitotècnica i a Botànica. 
O potser en un altre moment els fem que es fixin en el tipus de substrat: ‘veieu 
que és més esponjós?, o dens, o pesat; recordeu el que comentàveu a classe?’ 
I no és només que hi estigui relacionat, que això és evident, sinó que nosaltres 
ho fem explícit, fem mencions de la teoria aquí perquè la puguin entendre millor. 
I tot i així, a vegades els costa fer l’abstracció.”

Àngela Romeu

A l’etern debat sobre si abans es feien més pràctiques que ara, Àngela Romeu hi apor-
ta un element decisiu:

“Rotundament sí, abans es feien més pràctiques, com també es feia més clas-
se a l’aula. Però moltes d’aquelles pràctiques eren amb les brigades de Parcs i 
Jardins i a aquells nois els passava una mica el mateix que a mi amb els meus 
companys de feina: no sabien explicar-los el perquè de les coses. Ara sí que ho 
podem fer perquè som docents preparats per a fer-ho”.
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I aquesta dona tan vitalista resol un altre dilema gairebé històric:

“Als alumnes, no els agraden les feines repetitives. No els han agradat mai, però 
ara encara els costa més assumir-les. Jo els dic: ‘Podràs deixar de fer esqueixos 
quan els facis de tal manera que ni tan sols hi pensis i quan ja no et carregui 
fer-los”.

Àngela Romeu

I encara hi afegeix: “T’hem donat uns recursos, t’hem obert unes portes; ara ets tu qui 
les has de traspassar”.

El Grau Superior de Gestió i Organització de Recursos  
Naturals i Paisatgístics
Es tracta d’un cicle de grau superior, de 2.000 hores de durada, que s’imparteix al llarg 
de dos cursos acadèmics. S’atorga una titulació de Tècnic Superior, a qui correspon la 
competència general de gestionar els recursos naturals i paisatgístics i organitzar les 
dotacions humanes i materials i els treballs necessaris, amb el fi d’assolir els objectius 
de producció i de protecció del medi natural. 

Teresa Casasayas, que va participar en el disseny d’aquest cicle a la Rubió i Tudurí, 
explica com es va fer la selecció de continguts:

“Per una banda, vam estudiar els temes que marcava el currículum oficial, vam 
seleccionar quins interessava més treballar aquí, en funció del nostre entorn, i 
també vàrem establir contactes amb altres centres per contrastar com ho feien. 
Després, vam encabir-hi un altre tipus de matèries que, tot i no estar al currícu-
lum, consideràvem que necessitarien. I, finalment, vam muntar moltes sortides 
tècniques i conferències d’experts per a ampliar punts de vista”.

Teresa Casasayas
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Cicle Formatiu Superior de Gestió i Organització de Recursos  
Naturals Paisatgístics

Curs Crèdit Subcrèdit Hores
setmanals

1r Organització i gestió d’una empresa agrària Empresa 3

Documentació - projectes 1

Representació 2

Gestió dels aprofitaments cinegètics  
i piscícoles

Gestió dels aprofitaments  
cinegètics i piscícoles

1

Ecologia 2

Gestió silvícola Gestió silvícola 4

Gestió de l’ús públic del medi natural Gestió de l’ús públic del 
medi natural

Gestió i organització de la producció de 

plantes

Producció T 2

Producció P 2

Botànica I 2

Nomenclatura I 2

Relacions en l’àmbit de treball R.A.T. 2

2n Gestió dels aprofitaments forestals Gestió aprofitaments forestals 1

Botànica II 2

Nomenclatura II 2

Protecció de les masses forestals Protecció masses forestals 3

Prevenció i extinció d’incendis 
forestals

1

Instal·lació i manteniment de jardins  
i restauració del paisatge

Tècniques de jardineria 4

Història de la jardineria 2

Mecanització i instal·lacions en  
una empresa agrària

Mecanització 2

Instal·lacions 3

Formació i orientació laboral F.O.L. 2

Síntesi Síntesi 3

Formació en centres de treball  410  
Hores totals
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El programa actual es desplega en el següent ventall de crèdits o matèries:

•  Gestió d’aprofitaments cinegètics i piscícoles. A l’Institut s’imparteix des d’una ves-
sant ecològica, de coneixement de la fauna dels ambients naturals.

•  Gestió silvícola. Tracta de l’ordenació de boscos i riberes i comprèn totes les actua-
cions que es fan en un bosc, com els càlculs de la massa forestal, la replantació, etc.

•  Gestió de l’ús públic del medi natural. Estudia la regulació de l’ús dels espais natu-
rals que són visitats pels ciutadans.

•  Gestió i organització de la producció de planta. Comprèn el coneixement de les plan-
tes i del procés de cultiu de cara a organitzar i gestionar un viver destinat a la produc-
ció de plantes ornamentals, forestals o autòctones. 

•  Gestió d’aprofitament forestal. Organitza i fa el control de l’explotació dels recursos 
del bosc (tòfones, bolets, suro, etc.).

•  Protecció de masses forestals. Estudia les característiques dels grups biològics im-
plicats en els problemes fitosanitaris de les masses forestals, coneixent la metodo-
logia per a identificar els símptomes, danys i els agents causals.

•  Instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge. Està lligada a les 
assignatures de Mecanització i Instal·lacions agràries i aprofundeix en les principals 
tècniques professionals de gestió i organització usades en els camps de la implanta-
ció i la conservació de jardins i d’àrees verdes, així com en feines de restauració del 
paisatge i la correcció d’impactes ambientals. Es distingeixen, també, els diversos 
estils de les obres de jardineria i d’intervenció del paisatge en funció de cada època 
històrica i els corrents artístics.
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La mateixa singularitat de totes aquestes matèries confereix al cicle un estatus especial: 
en realitat, no deixa de ser curiós impartir en un entorn eminentment urbà una formació 
que tracta de parcs naturals, recursos i zones paisatgístiques allunyades de la ciutat. 
Però l’Institut venç aquesta particularitat amb una bona organització de les pràctiques:

“La pràctica no pot ser contínua, com en el cicle de jardineria, sinó que es fa de 
manera intensiva en dies concrets. Primer es treballa un bloc de teoria i després 
es concentra en un dia complet la pràctica relativa a la teoria ja explicada, o les 
visites d’observació a diferents espais naturals.

Àngels Linde
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L’assignatura de Síntesi dóna les eines per a interpretar i crear un projecte d’enjar-
dinament. En alguns casos, algun treball s’ha presentat a la convocatòria d’un concurs 
de projectes.

A tot plegat cal afegir-hi, evidentment, les matèries comunes a tots dos cicles for-
matius: una és Gestió d’empresa, que intenta despertar la cultura empresarial de 
l’alumne per fomentar l’autoocupació a través de la realització d’un pla d’empresa i 
dels coneixements necessaris per a crear i legalitzar l’activitat d’una empresa, dins el 
camp agroforestal i ambiental. Aquesta matèria es complementa amb la RAT (Relacions 
en l’àmbit de treball) i la FOL (Formació i orientació laboral), que introdueixen l’alumne 
en la cultura i la normativa del món laboral, i la seguretat i la higiene en el treball.

Finalment, hi ha la Formació en centres de treball (FCT), que ocupa un total de 410 
hores, repartides entre final del primer curs i final del segon. 

“La feina del coordinador d’FCT és trobar empreses i institucions on els alumnes 
portin a la pràctica el que han après a l’Institut. No és senzill i la majoria són 
lluny de Barcelona: Pirineus, Serra del Cadí, Delta de l’Ebre, Ports de Tortosa... 
Això implica que l’alumne s’ha d’instal·lar allà el temps que dura la formació. Per 
tant, l’FCT es realitza el darrer mes i mig de curs i el període lectiu es concentra 
tot abans”.

Àngels Linde

Les sortides laborals del Tècnic Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals 
i Paisatgístics són aquelles vinculades al món dels espais naturals com a agent de 
medi ambient, encarregat en tasques d’explotació forestal, espais naturals, prevenció i 
extinció d’incendis, maquinària forestal, piscifactories i empreses d’impacte ambiental; 
col·laborador en laboratoris de recerca i control, i responsable d’obres i manteniments 
de jardineria i floristeria.
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Una amalgama sorprenent d’alumnes

L’any 1933 l’Escola neix de la mà de Nicolau Maria Rubió i Tudurí amb l’objectiu de 
formar jardiners, “a poc a poc, com creix l’arbre”. Avui, l’Institut segueix fidel al mateix 
principi i així ho il·lustren les paraules del seu director:

“Queda allò fonamental: som un centre que forma jardiners i m’atreviria a dir que 
això no ha canviat, ni ara, ni en cap altra època de la història de l’Escola. I encara 
hi afegiré quelcom: abans que jardiners, formem persones. Ho crec de debò”.

Jordi Cartañà

La declaració d’intencions del director no ha d’amagar, però, que l’oferta educativa del 
centre ara és més àmplia i que, per tant, el perfil d’alumnat s’ha anat diversificant fins 
a arribar a una amalgama espectacular. La raó és doble. D’una banda, s’universalitza 
l’accés a l’ensenyament i, en conseqüència, l’Escola perd aquell caire una mica elitista 
que l’havia caracteritzat en una certa època, sobretot quan molts dels alumnes eren 
els fills dels empresaris del ram. D’altra banda, l’oferta d’un Cicle Superior de Gestió i 
Conservació de Recursos Naturals i Paisatgístics obre el ventall de tipus d’estudiants. 
L’alumne model és aquell que cerca exactament el que ofereix el cicle (sigui de Jardi-
neria, sigui de Gestió de Recursos Naturals): persones que han decidit conscientment 
estudiar aquesta disciplina i, per tant, mostren molt d’interès. Però a ells cal afegir-hi 
un munt de joves que arriben a l’Institut amb expectatives diferents. 

En primer lloc, hi ha els estudiants que ja treballen en l’àmbit de la jardineria, en ser-
veis de parcs i jardins municipals o en empreses privades. Es matriculen al centre 
amb la intenció d’aconseguir una titulació oficial que els ajudi a prosperar laboralment. 
S’esforcen molt, perquè han de complir amb una jornada laboral i també amb la jor-
nada d’estudi. Un cop superats els estudis, però, s’enduen molt més que un títol: tot 
un llegat de coneixements que potser inicialment havien titllat de massa teòric, però 
que, en realitat, els ajuda a entendre el perquè de les coses que fan habitualment a 
la feina:

“Explicant botànica, m’he trobat amb alumnes que em diuen: ‘Ostres, ara entenc 
per què ens fan fer allò d’aquella manera!”, i és senzillament per alguna reacció 
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bioquímica de les cèl·lules de la planta. Per què he de podar en determinada 
època? Doncs no és perquè sí, és perquè fisiològicament la planta ho permet en 
aquell moment i no en un altre. Un dia lliguen caps i els ho notes en la mirada. 
Sí, sí, sí. Com a professor, és un moment tan plaent... Tens davant vint alumnes, 
amb cara de seguir el que expliques amb una certa..., no sé, perquè toca. I de 
cop i volta, pim!, una brillantor en la mirada. Han entès exactament el que volies 
explicar. I això a tots els nivells, en qualsevol classe... És això el que captiva de 
ser professora.

Àngels Linde

Després hi ha, en tots dos cicles (jardineria i gestió), aquells alumnes que vénen a 
aquest Institut simplement perquè els agrada la natura i treballar a l’aire lliure, però 
que no tenen molt clar què volen fer. Alguns d’ells xoquen amb una disciplina, la jar-
dineria, que és dura, que requereix un cert esforç físic. A vegades ho assumeixen; 
d’altres, no.

Un altre grup d’estudiants és el dels qui enarboren una idea excessivament romàntica 
o bucòlica de l’ecologia, que amaga, en realitat, un cert desconeixement de la natura:

“Jo diria que tenen una visió ‘disneyficada’ de l’entorn natural. Alguns aterren i 
d’altres no, senzillament descobreixen que això no és el que s’imaginaven. S’ha 
de dir que pel mig hi ha el fet que han d’estudiar força”. 

Àngels Linde

Una altra tipologia d’alumnes és la dels titulats universitaris que decideixen aprofundir 
en l’àmbit de la jardineria per afició o, fins i tot, per fer un canvi radical a la seva vida.

“I no és anecdòtic, hem tingut molts alumnes així: periodistes, biòlegs, econo-
mistes, dissenyadors gràfics, infermeres..., de tot. Gent que té una professió 
clarament establerta i que de cop i volta decideix fer un canvi radical. No sé com 
aterren a l’Escola, però acostumen a donar uns resultats acadèmics extraordina-
ris. Després, en el món laboral, opten per treballs intermedis, entre la jardineria 
i l’àmbit del qual procedien. No sé, el periodista se les empesca per a dirigir una 
revista de jardineria, per exemple. Sí, els és útil, troben el seu lloc.”

Àngels Linde
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I, finalment, hi ha una darrera tipologia d’alumnes: aquells estudiants que han aprovat 
l’ESO amb uns resultats acadèmics no gaire satisfactoris, que mai no han mostrat cap 
interès per les plantes ni per la terra, però a qui el seu professor tutor ha recomanat 
fer un cicle de jardineria, probablement pensant que són uns estudis senzills, princi-
palment manipulatius, que l’alumne podrà superar sense dificultat. I res més lluny de 
la realitat.

És probable que el motiu d’aquestes recomanacions es trobi inherent en el que explica 
el mateix director:

“Està demostrat científicament que la jardineria és terapèutica, curativa, sobre-
tot per a persones amb dificultats d’aprenentatge. I d’alguna manera l’Escola-
Viver Castell de Sant Foix és un centre experimental basat en aquestes teories 
sorgides als Estats Units després de la II Guerra Mundial, per atendre els soldats 
que tornaven del front totalment desestabilitzats. No tenim cap mena de proble-
ma amb aquells joves que tenen necessitats terapèutiques i en són conscients. 
El problema sorgeix amb tots aquells altres a qui se’ls ha confós fent-los creure 
que els estudis professionals són senzills pel fet que es tracta d’una disciplina 
terapèutica. I no ho són.”

Jordi Cartañà

L’ideal per a aquests alumnes seria que poguessin accedir als programes de qualifi-
cació professional inicial (PQPI). Aquests adapten el currículum fins a un nivell molt 
bàsic de formació professional, i justament el curs 2010-2011 l’Institut Rubió i Tudurí 
n’ha impartit un d’Auxiliar de Viver i Jardí. El problema és que aquesta modalitat està 
pensada per als joves que no han superat l’ensenyament obligatori i no per a aquells 
que tenen l’ESO aprovada.

Per poder atendre adequadament a aquesta tipologia d’alumnes, a l’Escola es fan 
servir les primeres classes del curs per a repassar conceptes clau per a un jardiner i 
que no han estat assolits en l’ensenyament obligatori anterior; per exemple, assolir el 
domini de les unitats en què s’expressen les magnituds. La geometria i l’ecologia són 
casos especials i s’hi dedica una hora setmanal durant tot el curs. 

Així mateix, l’Institut Rubió i Tudurí ha plantejat accions específiques de reforç. El 2009 
es va endegar una acció tutorial intensa distribuïda en diferents passos. En base als 
resultats de les juntes d’avaluació, es detecta quins nois i noies poden necessitar un 
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reforç específic i se’ls convida a respondre un qüestionari. El document ha de servir per 
a definir un diagnòstic de les seves necessitats. Se’ls pregunta en quines matèries tenen 
més problemes, per què creuen que suspenen, quantes hores dediquen a l’estudi i què 
estarien disposats a fer per a aprovar el curs. Es tracta de detectar la seva voluntat de 
millora i fomentar que ells mateixos s’adonin que hi ha un problema. Llavors s’inicien les 
actuacions cap a aquell alumne, amb una tutoria setmanal de seguiment individual. Final-
ment, a tot plegat li correspon una avaluació continuada i també molt personalitzada.

L’objectiu final és atendre i ajudar aquest grup d’alumnes sense que el nivell del con-
junt de la classe se’n ressenti. 

“Estem impartint un cicle de tècnic i la major part d’alumnes responen perfecta-
ment. No pots baixar el nivell de tothom: tenim professionals asseguts a l’aula 
que vénen amb vuit hores de treball al cos i aprofiten les classes satisfactòria-
ment. No pots perdre el temps”.

Àngels Linde

El director conclou el mateix, però en clau de centre:

“Intentem mantenir el nivell per mantenir el prestigi: tenim fama de durs i 
d’impartir una formació de qualitat, i hi hem de perseverar. És cert que això gene-
ra certs problemes, com l’abandonament d’alumnes que no aguanten la pressió: 
és per això que hem posat en marxa aquestes mesures d’atenció personalitza-
da. I el que és clar és que el qui és tenaç acaba superant els estudis”.  

Jordi Cartañà

Àngela Romeu, professora de pràctiques al Viver de Tres Pins, també fa un dibuix de 
l’alumnat, però el seu no difereix tant del de fa uns anys. Ella ho explica així:

“Jo sempre he donat pràctiques i les pràctiques van a bé a tothom. Però, de 
totes maneres, crec que abans també hi havia nois que deixaven penjats els 
estudis i que no podien seguir. El que sí que és diferent és la manera de ser 
respectuosos amb l’entorn, però no són els nois els que han canviat, és tota la 
societat. Això que no puguin estar-se quiets quinze minuts, abans no era així. I 
aquesta rebel·lia de no voler atenir-se a les normes, típica del jovent, crec que 
ara és més intensa.
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Expectatives? Pretenen el mateix que abans: uns, continuar el negoci dels pares; 
d’altres, entrar a treballar a l’Administració, i d’altres, buscar-se la vida com a 
jardiners autònoms; pocs com a planteristes, però és que sempre n’hi hagut 
pocs, d’alumnes que tiressin cap al planterisme. Segueixen sent nois d’acció, 
de poc apunt i més feina amb la planta i la terra, encara que és cert que volen 
expressar-se i fer el jardí des del principi fins al final.”

Àngela Romeu

I ells, què en pensen?
Entorn de la mateix taula, seu un grup d’alumnes i d’exalumnes recents de l’Institut 
Rubió i Tudurí. Ells poden parlar del centre, de l’ensenyament que imparteix, del pro-
fessorat i de les expectatives amb què hi van entrar, des d’una posició molt propera i, 
per tant, sense que el temps desvirtuï gaire el record. Tracen un dibuix que s’assembla 
molt al que han fet els seus professors, però hi afegeixen matisos i peticions. A tall 
d’exemple, un extracte de les cites recollides:

“Feia molts anys que no estudiava i vaig decidir canviar el meu recorregut pro-
fessional i dedicar-me a la jardineria. Però he de confessar que no esperava uns 
estudis tan durs, ni haver d’estudiar tant. Me’n vaig sortint, però em resulta 
complicat.” (David)

“És cert que són uns estudis durs, però els professors t’ajuden. Jo he tingut 
alguns mestres que s’han ofert a quedar-se a la tarda, fora del seu horari, per 
ajudar-nos en el que no havíem comprès. I això té molt de valor.” (Javier)

“De totes maneres, això no és un batxillerat, no entenc per què l’exigència ha de 
ser tan i tan forta; provoca angoixa a molts estudiants. Moltes matèries, i cap 
professor no vol renunciar a res del que dóna. Excessiu.” (Yolanda)

“Els meus amics no es creien que hagués d’estudiar tant, però el cert és que 
tampoc no té el nivell d’un batxillerat i representa que hi arribes amb l’ESO apro-
vada, no? Doncs així, i tenint en compte que és un grau mitjà, està bé que siguin 
exigents.”(Eduard)
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“És dur, però jo prefereixo un títol amb més continguts que un de més ‘light’ i sen-
se tanta exigència. Perquè després, quan surts de l’Escola i t’enfrontes a muntar 
la teva empresa, tot el que t’han ensenyat et resulta tremendament útil. ”(Arnau)

 “A més, un títol amb prestigi t’ajuda a lluitar contra l’intrusisme professional. Si 
tens el títol, tens més possibilitats que et donin la feina a tu, perquè ara qualse-
vol es presenta per a jardiner.” (Eduard)

“T’ensenyen moltes coses que potser no són assignatures: ordre, puntualitat... 
És important!.” (Javier)

“I tant que és important: després entres a treballar a algun lloc i tots aquests 
hàbits resulten cabdals. Per exemple, saber calcular el teu temps.” (Arnau)

“Bé, ells incideixen en la puntualitat, però és un problema, perquè molts alumnes 
no són puntuals i llavors no es poden començar les activitats a l’hora.” (Javier)

“Que hi ha més teoria que pràctica? Doncs mira, a mi ja em sembla bé. Quan 
acabes els estudis, la pràctica l’adquireixes amb dos o tres mesos de feina. En 
canvi, la teoria i el perquè de les coses que no t’hagin explicat a l’Escola, des-
prés et costarà molt més temps adquirir-ho.” (Arnau)

“Jo crec que el currículum està massa carregat i que s’hauria d’alleugerir per 
donar cabuda a activitats complementàries, com xerrades o formacions especí-
fiques.” (Yolanda)

“L’Escola hauria de promocionar la jardineria i fer-la coneguda fins i tot fora del ram. 
Jo no sé res de cuina, però conec la Carme Ruscalleda, no? Doncs alguna cosa 
semblant. Cal donar prestigi a la jardineria, i l’Escola hi pot contribuir.”(Arnau)

“L’Escola s’ha de modernitzar en alguns aspectes: hauria de ser més present a 
Internet, com a mínim, i utilitzar les xarxes socials.” (Eduard)
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La Biblioteca: la joia de la corona

Des que l’any 1933 Nicolau Maria Rubió i Tudurí 
va fundar l’Escola de Jardineria, els successius di-
rectors, Joan Pañella, d’altres docents i també res-
ponsables del Servei de Parcs i Jardins havien anat 
aplegant una interessant col·lecció bibliogràfica es-
pecialitzada en jardineria. L’any 1988 la biblioteca 
disposava de més de 2.000 volums i diverses publi-
cacions periòdiques espanyoles i de l’estranger. El 
servei de consulta era públic i gratuït i anava adreçat 
no solament als estudiants del centre, sinó també a 
professionals i experts del ram. 

L’escassetat de llibres especialitzats, treballs de recerca o projectes d’enjardinament i 
la poca presència a Catalunya de biblioteques centrades en l’àmbit natural convertiren 
la biblioteca de Rubió i Tudurí en un punt de confluència de les persones interessades 
a formar-se i aprendre a ser jardiners.

Però, de qui era aquella biblioteca? De l’Escola? O del Servei de Parcs i Jardins? Men-
tre l’una i l’altre conformaven la mateixa institució, aquesta pregunta no tenia raó de 
ser. Però quan l’any 2000 l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí és transferida a l’Institut 
d’Educació, el Servei de Parcs i Jardins avalua que en el traspàs perd no solament un 
centre formatiu, sinó també el seu fons bibliogràfic.

La tasca de determinar la propietat dels fons de la biblioteca fou delicada i conflictiva, 
perquè l’Escola no els volia perdre i Parcs i Jardins els reclamava. Al final es va adoptar 
una solució salomònica que va permetre resoldre el litigi: uns volums van marxar cap a 
Parcs i Jardins i els que van quedar a l’Escola van emprendre una nova singladura. En 
aquell moment, l’IMEB va aportar 6.000 euros per a modernitzar l’envellit fons, que fi-
nalment va cedir a l’Escola. Àngels Blanch, responsable actual de la Biblioteca, exposa 
els detalls del nou projecte:
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“El curs 2000-2001 l’IMEB va endegar el programa BIBES (Biblioteques Esco-
lars) per als centres municipals de primària i secundària. Acollir-se al programa 
va comportar la reorganització interna del fons documental i una nova cataloga-
ció que permeté inaugurar el servei de préstec a casa. Fins aleshores els llibres 
només eren utilitzats com a suport a classe.

“La informatització del catàleg i la seva possible consulta des de casa, a través 
d’Internet, han facilitat l’apropament de la biblioteca als alumnes.

“Paral·lelament, es va ampliar el fons amb noves adquisicions de llibres i mate-
rial audiovisual i el gener de 2009 el fons ja comptava amb 3.446 documents.

“En el curs 2003-2004 es va ampliar la ràtio docent del centre per poder destinar 
una persona a dedicació exclusiva a la biblioteca. Aquesta persona treballa amb 
el suport tècnic i pedagògic del programa BIBES, interessant no només per al 
funcionament habitual, sinó també per a l’intercanvi de bones pràctiques entre 
biblioteques.

“Durant el període 2005-2008, la biblioteca es va acollir al PuntEdu, un projecte 
d’innovació educativa sobre biblioteques escolars del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aleshores, les fites que es proposa 
aquest servei són la dinamització de l’ús de la biblioteca i el seu fons, l’ampliació 
del préstec als exalumnes, l’ús de la biblioteca com a espai d’aprenentatge i con-
tinuar la catalogació dels nous exemplars. 

“Els dos cicles formatius que conformen els estudis d’aquest institut reque-
reixen una consulta bibliogràfica constant, tant d’alumnat com de professorat. 
Aquesta necessitat ha fet que el nostre Institut sigui un dels que més préstecs 
fan al llarg del curs. Ja ho diu l’escriptor Emili Teixidor: ‘Els llibres són com con-
serves de la vida que guardem a les biblioteques i a casa per alimentar el cervell: 
els pensaments, la fantasia, les emocions...’. N’hem de tenir cura”.

Àngels Blanch
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75è aniversari:  
el retrobament

El curs 2008-2009, l’Escola de Jardineria-Institut 
Rubió i Tudurí commemorava el 75è aniversari. I ho 
feia amb tres esdeveniments importants: el mun-
tatge de l’exposició “Jardins i jardiners. Art, cièn-
cia i ofici a Barcelona”; la plantada d’un taronger 
amb flor (a prop del lledoner que s’havia plantat el 
1984 amb motiu del 50è aniversari); un parell de 
conferències magistrals fetes per reconeguts pro-
fessionals del sector, i la celebració d’un sopar de 
germanor a la Sala Oval del Palau Nacional de Ca-
talunya, a Montjuïc. A més, coincidint amb el 15è 
aniversari del Centre de Formació del Laberint, es 
van proposar algunes activitats conjuntes, com una 
taula rodona i la mateixa exposició. 

La mostra va estar comissionada per Lluís Abad (exalumne i exprofessor), Jordi Carta-
ñà (actualment director, però en aquell moment professor del centre), Maria Alba Fransi 
(exprofessora i directora del Centre de Formació del Laberint), Alícia Pueyo (exalumna 
i professora de l’Institut) i Montse Rivero (exalumna i exprofessora). Vuit anys després 
que el centre quedés desvinculat del Servei de Parcs i Jardins, els cinc comissaris 
formaven un equip singular: en podríem dir un equip “de retrobament” entre persones 
que havien viscut una època passada de l’Escola i que en els darrers anys se n’havien 
mantingut allunyats (Lluís Abad, Maria Alba Fransi i Montse Rivero) i d’altres que se-
guien al peu del canó (Jordi Cartañà i Alícia Pueyo).

El resultat fou una valuosa mostra gràfica on una part del contingut fotogràfic era inèdit, 
tant per al públic en general com per als estudiosos del ram. L’exposició il·lustrava la 
projecció que va tenir l’Escola en la formació de jardiners professionals, en la divulga-
ció de l’art dels jardins i com a model formatiu exportat a d’altres municipis del país. 
Per expressar tot això, estava organitzada en quatre àmbits: 
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- Parcs i jardins de la ciutat.

- Professionals que els han fet possibles.

- Divulgació d’aquest art entre la població.

-  Formació de professionals a través de l’Escola de Jardineria i, a partir de 1993, també 
del Centre de Formació del Laberint.

El darrer lloc de Barcelona on es va poder visitar l’exposició fou la Sala Oval del Palau Na-
cional de Catalunya, en el marc del sopar de cloenda del 75è aniversari de l’Escola, avui 
Institut. Fou una ocasió de retrobament que va comptar amb l’assistència d’Imma Mayol 
(regidora de Medi Ambient, entitat que avui engloba l’Institut de Parcs i Jardins), Montse-
rrat Ballarín (regidora d’Educació) i Imma Moraleda (regidora de Sants-Montjuïc). 

Es va retre homenatge a antics 
professors i a algun exalum-
ne, es va tenir un record molt 
especial per a Joan Pañella i 
va parlar José Carrillo, director 
de l’Escola durant molts anys. 
Però, més enllà de tots els 
parlaments de les autoritats, 
els protagonistes de la vetlla-
da van ser els alumnes, exa-
lumnes i professors d’abans i 
d’ara, que tornaven a seure al 
voltant de la mateixa taula.
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En clau de futur

Quan un equip docent assumeix la direcció d’una escola o institut ha de presentar un 
projecte que defineixi les línees d’actuació que vol dur a terme. Jordi Cartañà explica 
les claus de futur per als propers anys.

La primera passa consisteix a dissenyar un projecte de millora de la qualitat (de quatre 
anys de durada), a fi d’aconseguir la ISO corresponent a centres educatius. Tot aquest 
enrenou servirà per a definir un pla estratègic de millora dels procediments i processos 
que es fan a l’Escola. Són processos de tipus administratiu (com el protocol de matri-
culació, per exemple), però també de tipus educatiu, és a dir, la millora del currículum 
i de l’acció tutorial, l’anàlisi de les activitats d’aula, els problemes a resoldre i, en de-
finitiva, aquelles actuacions concretes que s’han de dur a terme per a aconseguir-ho. 
Això inclourà, a mitjà termini, l’adaptació a la nova llei de formació professional i, en 
conseqüència, la remodelació del currículum i de les classes.

Tot plegat enllaça amb la segona clau de futur: millorar la comunicació interna del cen-
tre. I, de retruc, amb la tercera, cabdal: obrir-se a l’exterior.

“Hem de millorar els nostres propis canals de comunicació, d’intercanvi d’infor-
mació. Entre nosaltres i cap enfora, perquè cal imperiosament estar presents al 
sector. Hi ha persones que deuen pensar: ‘però si la Rubió i Tudurí era l’escola 
de més prestigi en el ram, què volen ara?’. I és evident que en un temps fou 
així, però nosaltres hem heretat una altra realitat, més tancada, i ara hem de 
reprendre el camí”.

Jordi Cartañà

Els bons propòsits es concreten en diferents propostes d’actuació, totes relacionades 
amb el currículum dels dos cicles. Algunes són imminents; d’altres, a mitjà termini:

•  Col·laboració amb la Universitat Catalana d’Estiu, tant per a impartir-hi un curs al 
mes d’agost com per a participar en l’enjardinament d’una nova seu a Prada de 
Conflent.
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•  Projecte d’enjardinament del Mercat de la Flor, de Mercabarna. Es tracta d’un pro-
jecte a tres bandes, entre el Mercat, el Gremi de Jardineria i l’Institut Rubió i Tudurí. 
A l’institut, els alumnes de segon curs han elaborat un treball de síntesi sobre els 
espais del Mercat a enjardinar i l’objectiu és que en els propers cursos una de les 
propostes es pugui implantar de veritat. 

•  Retorn a la Fira de Girona Temps de Flor: als anys noranta va cessar la participació 
de l’Escola per desavinences entre l’organització de la Fira i el Servei de Parcs i Jar-
dins. Ara es tracta de recuperar el contacte perquè és un dels actes jardiners més 
importants de Catalunya i el centre no hi ha de faltar. 

•  Impuls de l’Associació d’Escoles d’Art Floral i Jardineria, de la qual l’Institut és soci 
però feia anys que no es reunia. A través d’aquesta entitat, el centre pot recuperar 
la presència a la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), una 
mena de casa gran de tots els professionals relacionats amb el verd.

•  Represa del projecte d’enviar alumnes a estades professionals i de formació a 
l’estranger. De moment, han viatjat a Lisboa quatre alumnes i un altre ho ha fet a 
Suïssa. 

L’Institut Rubió i Tudurí encara té entre mans un altre projecte, més ambiciós: el trasllat 
a un nou edifici. La crisi econòmica ha paralitzat la construcció d’una nova instal·lació 
i ara caldrà esperar a la recuperació per a fer-la realitat.
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Hi ha una escola d’abans  
i una escola d’ara?

Sí i no.

José Elias, alumne de la segona promoció, la de la represa 
després de la guerra, deia en el sopar del 75è aniversa-
ri que semblava com si entre l’arquitecte Rubió i Tudurí i 
l’Escola d’avui no hagués passat res: “I sí que va passar, 
i molt; als anys cinquanta en Pañella ens acollí com a fills 
i ens vacunà amb una gran capacitat d’estimar les plan-
tes”. D’altres alumnes d’aquella època o de més endavant 
(anys seixanta, setanta i inicis del vuitanta) parlen en els 
mateixos termes: existí una escola única, amb un home 
irrepetible, uns projectes inigualables i una època genial.

Segur que ho fou. El segon capítol d’aquest llibre recull un 
extens mosaic de petites vivències i anècdotes que en do-
nen fe. Però, si tot allò va ser únic, què li queda a l’Escola 
d’avui?

És difícil determinar si la història pesa o ajuda. D’una ban-
da, és clar que el nom i el prestigi aconseguits en aquella 
època aporten grans coses a l’Escola d’avui. El centre, per 
exemple, no s’ha de basquejar per trobar alumnes i pot 
dirigir l’esforç de promoció, que sí que han de fer d’altres 
instituts, cap a activitats transversals i de contacte amb 
l’exterior. La història dóna seguretat: als alumnes, a l’hora 
d’enfrontar-se al mercat laboral; i al professorat, a l’hora de 
trucar portes per a establir convenis de col·laboració.
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L’única cosa que pesa de la història són els retrets i les 
comparacions. Els docents actuals estan cansats de sen-
tir dir que no es fan prou pràctiques: se n’imparteixen 
moltes més de les que marca la llei i si la normativa és es-
cassa amb aquest tema no és pas perquè ho hagin decidit 
ells. Ni l’Escola. Les comparacions, més que odioses, són 
impossibles: no es pot comparar l’Escola d’avui amb la 
d’ahir, perquè no es pot comparar la societat d’un temps 
i d’un altre. El món ha canviat i la tipologia d’alumnes 
també ho ha fet.

Jordi Cartañà, el director actual, apunta amb un somriu-
re que “les coses d’abans ens semblen millors perquè 
érem joves. És la joventut el que enyorem”. I afegeix una 
espurna de confiança: “Rubió i Tudurí crea l’Escola, però 
en realitat la confia a Miquel Aldrufeu, que n’és l’alma 
mater del moment. El deixeble d’Aldrufeu és Joan Pañella 
i aquest és el mestre que recorda tothom. I ell passa el 
relleu a Lluís Abad, encara que després se l’enduguessin 
cap a Parcs i Jardins. I què vull dir, amb això? Que sortirà 
algú altre que no serà un Pañella però serà, què sé jo, 
un Fernández, que estirarà de l’escola per fer-li viure una 
altre època daurada”.
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O és la mateixa escola?
Per damunt del currículum, les hores de pràctiques, el tipus 
d’alumnes, les turbulències socials, el moment del sector 
o la pertinença a un departament municipal o un altre, 
persisteixen uns trets d’identitat que fa que tots ells, els 
d’abans i els d’ara, parlin el mateix idioma.

José Elias: “L’Escola ens va inculcar l’estimació cap a les 
plantes i la sensibilitat per aprendre a tractar-les com si 
fossin éssers vius amb sentiments. I això ho mantens tota 
la vida”.

Flora Miserachs: “Ens fa jardiners la brillantor d’aquelles 
fulles. Ens flipen la bellesa, l’estètica de l’estètica, la pas-
sió per una flor. I tots al camp, som gent de terra”.

Antoni Falcón: “En aquell entorn tan tutelat vaig descobrir 
l’estima per les plantes, quelcom que no he abandonat mai 
i que marca tota la meva trajectòria professional i, en certa 
manera, vital”.

José Carrillo: “L’amor per la jardineria ens va marcar a 
tots. Per a mi, aquells anys foren els més feliços de la 
meva vida”.

Lluís Abad: “L’Escola perdura sobre tres fonaments: 
l’estima a la professió, la dignificació de l’ofici i un estrany 
fil conductor al llarg dels temps, més enllà dels canvis, les 
circumstàncies o les administracions. Les persones arri-
ben, maduren, caduquen i marxen. L’Escola perdura, com 
una mena de conservatori de la jardineria”.

Montse Rivero: “L’Escola t’insuflava la passió per la jardi-
neria i uns coneixements de nivell 10. Formava jardiners 
i els formava amb un respecte absolut per la planta i una 
gran professionalitat. Transmetia ordre, el treballar polit i 
endreçat”.
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Ricardo Simonneau: “L’Escola representa els millors anys 
de la meva vida professional, el record d’una etapa molt fe-
liç, caracteritzada pel treball en equip i un gran entusiasme 
per la nostra feina. S’impartia una FP amb un bon nivell, 
però sense perdre de vista la importància d’aprendre a tre-
ballar amb les mans, això que ara sembla que estigui tan 
mal vist i que per a mi és fonamental”.

Ramón Jiménez: “El major tret d’identitat de l’Escola era 
la passió per l’ofici, per la jardineria. La gent que era allà 
volia ser allà”.

Josep Manel Ballestero: “Sempre m’ha impressionat 
l’extraordinari sentiment de pertinença a un col·lectiu que 
mostraven els alumnes i les persones que han passat per 
l’Escola”.

Maria Alba Fransi: “A l’Escola s’adquiria un pòsit especial: 
el convenciment d’estar fent una cosa important i de tenir 
el coneixement per a fer-la bé. I saps què crec? Que la 
societat menysprea aquesta mena de coneixement. No és 
just, perquè es tracta d’un coneixement que s’aprèn a poc 
a poc. És el coneixement d’uns éssers vius que arriba un 
moment que són com familiars teus. És l’enamorament de 
la professió”.

Antoni Trepat: “És una escola que, des de sempre, ha 
format jardiners, jardiners. Aquest és el seu major tret 
d’identitat”.

Àngela Romeu: “Tenim un enorme sentit de pertinença a 
una institució valuosa. Ens sentim hereus d’una tradició, 
probablement capitalitzada per Rubió i Tudurí i lligada a la 
gent del sector. I aquest és un sector en contínua evolució, 
perquè l’integren persones que viuen de l’ofici de jardiner i, 
quan en vius, et poses al dia”.
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Anna Febrero: “L’Escola té una dinàmica pròpia, una mena 
d’essència que emana d’ella mateixa. Si et fixes en la ma-
nera de fer dels professors, en les activitats, en el diàleg 
amb els alumnes, notes quelcom comú que transpira de la 
mateixa escola. Aquest és el seu valor més gran”. 

Teresa Casasayas: “És un centre únic, un lloc relativament 
petit on ensenyar i aprendre és fruit d’un contacte molt di-
recte entre les persones (professors, alumnes...) i amb el 
món de les plantes. M’estimo molt aquesta escola.

Àngels Linde: “Els alumnes són feliços, l’ambient és agra-
dable i el dia a dia gratificant. Jo dono Control fitosanitari i 
estic convençuda que els alumnes estan enamorats de les 
plantes i dels pugons que les habiten. Potser és perquè jo 
també n’estic enamorada, dels pugons. Arriben amb una 
idea mediàtica de la natura, però en surten amb el respec-
te més absolut i profund que es pot tenir, el de la persona 
que cuida la terra”.

Jordi Cartañà: “La jardineria és professió i també és ofici. 
El jardiner s’embruta les mans amb la terra i treballa amb 
un ésser viu. I això és dur i agradable al mateix temps”.
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Què ha de tenir un bon jardiner? L’escola 
pot ensenyar-li-ho? Com es poden mante-
nir el prestigi i la qualitat dels seus es-
tudis? Què necessita el sector? Cap a 
on camina la jardineria actual? Un grup 
d’experts relacionats amb l’Institut Rubió 
i Tudurí intenta donar resposta a aquestes 
qüestions i d’altres, en clau de futur.

Quins estudis per a quina jardineria?

Jordi Cartanyà
Director de l’Institut Rubió i Tudurí.

Maria Alba Fransi
Exprofessora i exdirectora de 
l’Escola Rubió i Tudurí (anys 80-90).  
Actualment és directora del Centre 
de Formació del Laberint de l’Àrea  
de Medi Ambient (Ajuntament de 
Barcelona).

Arnau Martínez 
Exalumne de l’Institut Rubió i Tudurí 
(anys 90). Tècnic en Jardineria  
i director de l’empresa Asplènium.

Andreu Massoni
President del Gremi de Jardineria de 
Catalunya. Gerent de l’empresa  
de Jardineria Massoni SL i fill d’un 
dels primers alumnes de l’Escola, 
Andreu Massoni Martí.

Flora Miserachs
Exalumna de l’Escola Rubió i Tudurí 
(anys 70) i mestra jardinera. Fou  
la primera alumna dona admesa a 
l’Escola. Directora de l’empresa Art 
Floral Flora Miserachs i Vidal.
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Andreu Massoni: Vocació.

Maria Alba Fransi: Passió.

Flora Miserachs: Sensibilitat. Molta disciplina, esperit de 
treball, molta constància, hàbits. No pots dir “apa, me’n 
vaig de vacances”.

Jordi Cartanyà: Un jardiner és un home complet: un bon 
científic, un bon tècnic i també una persona amb una visió 
artística i històrica de la jardineria. Ha de ser de ciències 
i de lletres alhora. La jardineria és una tècnica interdisci-
plinària.

Arnau Martínez: És un professional que toca una mica de 
tot, però que, al mateix temps, cada dia es dirigeix més cap 
a l’especialització, perquè per davant té un camp immens, 
que no se l’acaba.

Maria Alba: Podríem definir dos nivells de jardiner: el que 
és capaç de crear un jardí i el que és capaç de mantenir-
lo.

Andreu: De fet, el millor que li pot passar a un jardiner 
és que et deixin fer el jardí que tu vols i te’l deixin mante-
nir tota la vida. Perquè quan l’acabes de plantar és quan 
comença tot. Per a fer un jardí necessites un tros de te-
rreny i l’eternitat. I el que ens falta a molts jardiners és 
l’eternitat.

Flora: I quan te’l deixen portar tota la vida, el que sorgeix 
és una història d’amor.

Maria Alba: El jardiner és un humanista, efectivament.
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Què ha de tenir  
una persona  
per ser un  

bon jardiner?

El jardiner
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Andreu: Requereix també el coneixement botànic i biològic 
de la planta, perquè no crees amb materials inerts. Si no 
tens aquests coneixements, ja pots anar fent invents, que 
no te’n sortiràs.

Jordi: És el problema de l’arquitecte, que no sap com fun-
ciona la planta.

Flora: Dura.

Maria Alba: Hi ha un divorci important. A l’arquitecte li cos-
ta apropar-se a la jardineria, per un problema de desco-
neixement de la planta. I la ignorància és molt atrevida...

Flora: Qualsevol diria que els traurem la feina.

Andreu: Hi ha un tema que els posa molt nerviosos. Fan 
un edifici i, si aquí ha col·locat un pilar, al cap de cent anys 
seguirà allà, potser enrunat, però allà. En canvi, una planta 
creix, canvia de forma... Si us hi fixeu, en els primers anys 
de la democràcia, quan es varen urbanitzar moltes places, 
què plantaven els arquitectes? Xiprers, pollancres o palme-
res, formes fixes.

Flora: Perquè els interessava que l’ombra que es projectés 
no es desviés ni un centímetre del seu disseny.

Andreu: Nosaltres juguem amb volums, textures, colors..., 
i tot això es belluga en el temps. I els únics que sabem 
preveure què passarà som nosaltres, els jardiners. Ningú 
no ens pot fer ombra en temes de vegetació, és la nostra 
eina principal i l’hem d’utilitzar.

Jardiners o  
arquitectes? 

Com és la relació 
d’aquests dos  
professionals?
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Flora: Tu pots visualitzar aquest jardí en el futur, si tot va a 
l’hora. I si no, ja rectificaràs. Ells, per contra, ho veuen tot 
fix: mai no podrem combregar junts, perquè nosaltres som 
evolutius.

Maria Alba: Però s’ha de dir que les coses estan can-
viant.

Andreu: Les noves generacions d’arquitectes cada vegada 
tenen més clara la funcionalitat del verd en l’espai públic. 
S’adonen que, en la relació amb el medi ambient, els convé 
aproximar-se més a nosaltres i cada vegada són més els 
despatxos d’arquitectura que incorporen especialistes en 
jardineria als seus equips. Assessorant externament o tre-
ballant en el despatx.

Flora: A mi m’havien dit: “Vosaltres, els jardiners, sou la 
mà d’obra dels perits”.

Arnau: Hi ha arquitectes que es creuen déu: “Jo vull això 
aquí”. I ja els pots fer entendre que aquella planta, allà, 
no farà res... En canvi, n’hi ha d’altres que tenen més en 
compte la nostra opinió.



i ara, què? 162

Andreu: És que hi ha una cosa que no s’ensenya a l’escola 
i és molt important: l’orgull de la professió. Al primer curs 
d’arquitectura els ensenyen, tot justament, que ells són 
déus. En canvi, a nosaltres no se’ns ensenya la importàn-
cia de defensar un projecte i anar amb el cap ben alt. Et 
comencen a canviar coses i a modificar el projecte: “Aquest 
camí me’l col·loques per aquí, m’hi poses aquesta pedra...”. 
I tu, amb el cap cot.

Flora: I les sabates brutes. El problema del jardiner és que 
sempre anem amb les sabates brutes...

Andreu: Però hauríem de saber dir “i què”?

Arnau: És un tema social. Jo em fixo en el boom que ha 
viscut la cuina. Abans un cuiner era aquell senyor que et 
feia un plat combinat, paelles, i d’aquí no el treies. La gent 
sabíem que la cuina era allò. Però avui el cuiner és l’hòstia: 
temps de cocció, sabors, mil productes... En canvi, per a la 
gent, el jardiner és el qui talla la gespa i recull fulles, no els 
vinguis amb floritures ni romanços...

Jordi: En Pañella deia: “El jardiner ha de saber anar amb 
espardenyes, però també s’ha de saber posar la corbata”. 
I això ho transmetem als alumnes.

Andreu: És cert, el meu pare anava a veure els clients ves-
tit de vint-i-un botons: sabates llustrades, mocador de coll i 
americana. Impecable. Inferia respecte. I això, nosaltres no 
ho hem sabut fer gaire bé. Això s’ha d’ensenyar.

L’orgull de la professió
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Andreu: Les dues coses, i tant l’orgull com el reconeixe-
ment són qüestions que hem de treballar des de la pro-
fessió. 

[Tothom assenteix].

Andreu: El primer problema és que nosaltres mateixos no 
ens n’ocupem, tothom va a la seva.

Maria Alba: Un dels objectius del Centre de Formació del 
Laberint és, tot justament, difondre aquesta cultura del jar-
dí. Que la gent aprengui a fruir del que té, a entendre el pa-
trimoni verd i el que li ofereix per a gaudir-ne i apreciar-lo.

Flora: És un tema cultural i, com a tal, s’hauria d’impartir 
des de la base, des de l’escola primària.

Maria Alba: Parcs i Jardins, i actualment l’Àrea de Medi Am-
bient, des de fa molts anys que dóna a conèixer els parcs i 
organitza activitats per a escoles, però costa, és cert.

Jordi: He de dir que, des de l’Escola, això de vendre orgull 
ho fem. Mai no hem jugat el paper de “sou la mà d’obra 
dels altres”.

Flora: A mi m’ho van dir així mateix.

Jordi: Eren uns altres temps, Flora. Nosaltres transmetem 
aquest orgull: una altra cosa és que cali entre els alumnes 
i que quan el jove arribi al mercat de treball el contractin de 
peó i l’orgull se li esgoti aviat.

Tot plegat  
és un problema 

d’orgull o de 
reconeixement 

social?

I com s’ha  
de fer, això?  

Qui ho ha  
de liderar?
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Flora: És que ha d’anar acompanyat de tocar de peus a 
terra.  

Jordi: Tenim una assignatura que es diu Gestió d’empresa, 
en la qual animem els alumnes a muntar la seva pròpia 
empresa. És difícil i complicat, però possible... Transme-
tem aquest orgull.

Arnau: Jo he acabat fa poc temps i és cert que t’ho remar-
quen sovint: sereu tècnics en jardineria. Jo he muntat em-
presa i així consta a la meva targeta: Tècnic en Jardineria. 
A mi m’ha calat.

Arnau: En el dia a dia. Fins que no surts a la tele, la gent 
no ho entén. De la Ruscalleda o el Ferran Adrià, ho sabem 
tot.

Andreu: A més, pel que fa a associacionisme, no fem la fei-
na. Estem massa atomitzats: molt autònom i empresa peti-
ta, i tothom fa la viu-viu per a sobreviure. A Catalunya, hi ha 
tres gremis de jardineria: sempre ho hem intentat unificar 
i no ens n’hem sortit. No hi ha prou esperit col·lectiu. I, al 
final, això del reconeixement i el nom s’arregla amb diners.

Arnau: Però hi ha molts associats. Jo mateix m’agremio 
per a això.

Andreu: Som un sector encara molt lligat a la pagesia i 
costa trobar un camí comú. Hem de buscar la solució per 
nosaltres mateixos.

Maria Alba: I vèncer les ganes de protagonisme. S’hauran 
de sacrificar aquestes individualitats en pro del conjunt.

On es perd, 
doncs?

164
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Andreu: El tema més important és que l’escola no estigui 
allunyada de l’empresa, perquè al final tots hi aniran a rau-
re. Fa molts anys, la majoria d’alumnes de la Rubió i Tudurí 
eren o fills de jardiners o persones vinculades al Servei de 
Parcs i Jardins de Barcelona. I, per tant, faltava mà d’obra 
qualificada. Avui, amb la crisi i amb la creació de noves 
escoles, això ja no passa. En canvi, ens arriba gent que ha 
passat per la formació professional i, moltes vegades, els 
acabes formant tu. Cal que l’escola conegui bé què neces-
sita l’empresa.

Andreu: Jo, al nou jardiner que arriba a l’empresa, voldria 
donar-li un plànol i dir-li “ves fent”: interpreta’l, fes el replan-
tejament topogràfic, defineix l’espai que s’ha de construir, 
comença a fer el moviment necessari de terres i acaba’l 
com cal.

Arnau: No, sincerament, no.

Maria Alba: Doncs fa anys ho sabien fer.

Arnau: Si abans no has treballat, quan surts d’aquí et fa 
por incorporar-te a una empresa o muntar-te pel teu comp-
te. I, quan ho fas, descobreixes que el camp és molt més 
ampli que el que pintaven a l’escola.

Flora: Al meu temps, nosaltres ho teníem claríssim: llegies 
les cotes dels plànols amb facilitat. La meva primera feina 
va ser a autopistes: et donaven un plànol i et deien “a 3 
kilòmetres, comences..”.

I què 
necessita?

I això,  
els alumnes  

que surten ara, 
ho saben fer?

Quina escola vol el sector
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Jordi: Jo, quan sento allò de “l’escola no ensenya prou”, vull 
puntualitzar una cosa important: existeix un currículum oficial 
que nosaltres hem anat canviant de dalt a baix per aconse-
guir fer més pràctiques, per exemple. En canvi, la nova llei 
de formació professional que preparen ara ho farà totalment 
impossible. No podrem bellugar ni un centímetre. L’excusa 
és la uniformització: que l’alumne que estudiï, per exemple, 
a la Corunya tingui els estudis convalidats allà i aquí.

Jordi: La llei s’està dissenyant a Madrid i és cert que en 
els consells assessors hi ha mestres del sector, però no els 
deixen canviar ni una coma!

Flora: Es fa als despatxos...

Arnau: Hi hem de fer front en bloc: el sector i les escoles de 
jardineria units, potser al final ens faran cas.

Jordi: I també s’hi barreja la política. Per exemple, no es va 
crear un cicle superior de jardineria a causa de la pressió 
dels pèrits agrícoles, que tenen por que aquests futurs jardi-
ners amb titulació superior els prenguin la feina. I així es van 
descafeïnant els estudis. 

Andreu: Caram, és que es tracta, justament, del contrari, 
d’augmentar el nivell: la Rubió i Tudurí forma els millors jar-
diners d’Espanya?, doncs qui vulgui venir, que vingui. Ah, no, 
el que s’ha fet és baixar el nivell i desprestigiar una formació 
professional que estava reconeguda no només a nivell esta-
tal, sinó a nivell europeu.

Flora: Això ha passat sempre: recordeu el prestigi de l’Escola 
Massana?, en sortien i tenien les portes obertes a tot arreu. 
Ara tot ha canviat. Ens convé ser diferents, aquesta és la 
gràcia; però, per contra, anem a amoltonar-nos...

Jordi: Aquells anys, l’Escola era privada. Però hi ha un mo-
ment que passem a atorgar un títol oficial, públic, i això tam-
bé representa alguns avantatges importants.

Què ha d’ensenyar aquesta escola
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Maria Alba: I cal recordar que es va tractar d’una pressió 
dels mateixos alumnes.

Jordi: L’Escola es va dirigir al ministeri i va demanar “aproveu-
nos el que estem fent”. I el ministeri va respondre: si voleu el 
títol, us heu d’adaptar. És clar, va guanyar el ministeri.

Flora: Jo recordo que en aquella negociació, el Sr. Carrillo 
va tenir un punt molt bo: va renunciar a tot ajut econòmic a 
canvi de mantenir l’autonomia de la programació.

Maria Alba: Sí, Flora, però al final...

Andreu: El que s’ha de fer és dir al professor: t’agrada la 
jardineria? Vols contribuir al prestigi de l’Escola? Doncs, si 
pots, organitza intercanvis amb l’estranger. Per a ell, com a 
docent, també serà molt enriquidor.

Jordi: Al Departament d’Ensenyament, tot el que siguin pro-
postes extres els agraden molt. Sempre que compleixis 
amb la formació que toca, organitza totes les conferències 
d’experts que vulguis. I, d’alguna manera, és el que estem 
fent des del nou equip directiu: contacte amb el Gremi, en-
jardinament de diversos espais, col·laboracions amb dife-
rents institucions com el Jardí Botànic, Mercabarna Flor, Ce-
mentiris de Barcelona, concurs de l’Ajuntament de Manlleu, 
alumnes a l’estranger... En teníem ganes. El plus de qualitat 
l’aconseguirem millor actuant d’aquesta manera.

Flora: Però això no és just: estàs demanant al teu equip de 
mestres un sobreesforç que l’Administració no li agrairà, 
però, en canvi, se’n posarà les medalles. La gent es cansarà 
de fer el préssec.

Andreu: A més, si fas tot aquest esforç i després els contin-
guts tracten sobre la vaca, ja em diràs!

Arnau: Jo opino que una part perfectament abolible de la 
programació de l’Escola és Producció de planta. Quin tant 
per cent es muntarà un viver?
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Tècnica i habilitat

Flora: Bé, però és una especialització, està bé dominar-la.

Arnau: No fas altra cosa que esqueixos.

Flora: He passat hores fent esqueixos, amb un tall al dit 
permanent.

Maria Alba: A més, tinc entès que el conveni del planterisme 
té pocs avantatges per al treballador. Hi ha molts alumnes 
que hi han anat i després ho han deixat.

Arnau: I als que hi vagin, quan arribin els diran “això ho agafes 
per aquí, ho talles així i aixà”. I ja està, és tot el que aprendrà.

Andreu: Sabeu què ha de fer l’Escola? A l’inici dels estudis, 
portar els alumnes a veure un concurs de jardiners a Aleman-
ya o a d’altres llocs d’Europa. Així, estimularíeu els profes-
sors i els alumnes al mateix temps, i els joves reclamarien: 
“ostres, m’heu d’ensenyar això, us heu de posar les piles”.

Maria Alba: Poden coexistir diferents nivells. A França, per 
exemple, han delimitat molt les especialitats i han definit quin 
perfil convé a cada lloc de treball. No podem pretendre que 
un jardiner sàpiga fer de tot: senzillament, cadascú estarà 
especialitzat en la seva matèria. El de reproducció sabrà com 
s’han de fer els empelts..., perquè, d’empelts, se’n fan!

Arnau: Quants dies necessites per a aprendre a fer empelts?

Flora: Necessites la tècnica, però també l’habilitat. En un dels 
viatges que vaig fer amb en Pañella a Andalusia, a la zona del 
Guadalquivir, vam visitar els vivers del Meilland. Allà, els que 
empeltaven anaven a 1.000 per hora, ajupits a terra tot el dia. 
Però no cobraven fins al cap d’un any i només cobraven els 
empelts que havien agafat. Tothom tenia la seva renglera mar-
cada i així sabien què havia de cobrar cadascú. Imagina’t!

Maria Alba: En cada bloc, heu d’adquirir uns coneixements 
bàsics.

Arnau: Sí, bàsics, però no programis les mateixes hores de 
producció que, per exemple, de manteniment.
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Jordi: A mi, el que em preocupa és que em diguis que als 
alumnes els fa por anar a l’empresa i planificar un parterre. 
Això a l’Escola s’explica, és evident, però si no arribem a 
transmetre la seguretat necessària...

Andreu: Aquesta seguretat, l’adquireixes el segon dia 
d’estar plantant. A mi em van ensenyar a fer càlculs de 
reg: el primer dia que n’havia de fer un de debò no vaig 
dormir, vaig fer uns càlculs i unes integrals increïbles i al 
final el problema va raure en un difusor de baixa qualitat 
que perdia. Vet aquí la dificultat.

Flora: Però en vas aprendre perquè estaves acollonit i segur 
que et vas dir: “Tant se val, si no funciona, ja l’arreglaré”. 
I aquest orgull de dir “això ha de funcionar perquè no em 
puc permetre que no funcioni” és el que t’ha ajudat a ser 
on ets.

Andreu: Tots tenim aquesta por i el que no la té és ximple, 
per més que t’hagin ensenyat a l’Escola. T’indiquen que el 
límit de la gespa és aquí i que has d’omplir la resta amb 
tal flor. Deixo 8, 10, 20 cm de separació? Omplirà tot el 
parterre?

Flora: És clar, no saps si la sàlvia te’n cobrirà 30 o si la 
menta...

Jordi: La qüestió és que el cicle es compon de 2.000 hores 
lectives i en aquestes 2.000 hores ha de sortir un jardiner. 
I això a tots ens sembla insuficient. Un bon jardiner sortiria 
si hi hagués un cicle mitjà de jardineria i un de superior, 
amb dos anys per als aprenentatges bàsics i dos més per 
a les especialitzacions.

Seguretat
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Flora: Jo voldria saber si en aquest moment l’Escola té la 
programació de les escoles de jardineria franceses, ale-
manyes i holandeses. Com es mouen aquestes escoles? 
Quin escalat tenen? El detall del que fan...

Jordi: No, no; això no ho tenim.

Flora: Vas a les exposicions internacionals i penses: això 
ho ha fet un jardiner? Què ens està passant, a nosaltres? 
Què deu canviar d’un lloc a l’altre? Que ells poden treballar 
amb arces i nosaltres amb plataners? Bé, anem a veure 
com conceben el seu programa, estripem-lo i analitzem el 
perquè de la gran qualitat dels jardiners d’Europa, molt di-
ferent de la d’aquí.

Flora: Totes les trampes que li convinguin per a adaptar-hi 
la seva programació i manera de fer.

Jordi: Doncs he de dir que, en aquest sentit, anem endarre-
re. Però, en certa manera, s’entén: en tot el sistema educa-
tiu, hi ha uns certs abusos, eh?: amb aquesta història que 
tothom adaptava els continguts com volia, hi havia profes-
sors que vivien treballant molt poc.

Flora: D’aquests, n’hi ha sempre...

Jordi: Una de les grans discussions actuals a l’Escola és 
el tema dels nivells; no sé si passava a la vostra època. 
Posem els nivells massa alts?

Flora: Mai, mai...

Jordi: O els posem massa baixos? Aquesta discussió és 
eterna.

Nivells de qualitat i prestigi

Què hi podrà 
fer l’Escola?
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Maria Alba: Jo crec que el professor té tendència a ex-
plicar el que sap i es pot donar el cas que imparteixi uns 
coneixements massa elevats perquè ell s’hi troba còmode. 
I potser és excessiu.

Jordi: L’inspector ens adverteix que aquesta és una discus-
sió amb difícil solució que tenen tots els centres, no només 
nosaltres. I ens diu: “La nova llei us resoldrà aquest pro-
blema, perquè tot està molt definit”. I segur que sí: “Punt 
1: l’alumne ha ser capaç d’engegar una segadora. Punt 2: 
l’alumne ha de saber canviar el carburador”, i etc.

Jordi: Doncs baixarà el nivell, és clar.

Flora: Doncs cap aquí no hi hem d’anar.

Maria Alba: És que no et quedarà més remei, perquè et 
diran els coneixements i habilitats que ha de tenir cada 
persona.

Flora: Els mínims.

Jordi: Home, si tens temps de donar més coses i més con-
tinguts, en donaràs... En el pla d’estudis, hi ha una assig-
natura que es diu Síntesi; a la Rubió i Tudurí, l’orientem a 
explicar com es fa un projecte. És una assignatura que no 
es fa en d’altres escoles i que, aquí mateix, té força críti-
ques entre l’alumnat, pel seu nivell d’exigència i esforç. És 
una singularitat nostra, una trampeta, com aquell qui diu. 
Ja sabem que tots els alumnes no faran projectes, però si 
alguns aprenen a fer i llegir un plànol, tot això que tindran. 
Un altre tema és la matèria de Nomenclatura, que manté 
l’elevat nivell de sempre, tot i que no surt a la programació 
i a d’altres escoles no la fan.

I si el nivell  
establert és 
massa baix?
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Flora: No m’ho puc creure: com ha de treballar un jardiner 
si no sap llegir un plànol o no coneix el nom de les plan-
tes? És que és bàsic: com has de dir a un client: “Sap que 
aquella planta que fa així i aixà...?

Andreu: A mi, m’han arribat joves d’altres escoles a qui he 
hagut d’ensenyar jo els noms de les plantes.

Jordi: Històricament, Nomenclatura era un punt fort de 
l’Escola i procurem mantenir-ho.

Maria Alba: És un dels seus fets diferencials, un plus de 
diferenciació. L’empresari ho hauria de valorar i preguntar: 
d’on ve vostè?

Andreu: Home sí, i tant!

Flora: A veure, si Nomenclatura representa un fet diferen-
cial, anem malament. Perquè això hauria de ser bàsic en 
una escola de jardineria!

Jordi: Però tenim alumnes que els costa molt...

Flora: Ah, és igual...

Jordi: L’Escola Rubió i Tudurí té fama de dura...

Flora: D’acord, però si baixem el nivell, la gent en sortirà 
cada vegada pitjor preparada.

Maria Alba: El futur és aquest: jo he vist la programació 
Laboratori i el detall és absolut, sembla una programació 
que talla la iniciativa del professor.

Ho demanen, 
això,  

els empresaris?
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Andreu: Quin és el gran avantatge dels estudis d’arquitectura? 
Doncs que la majoria de professors d’aquesta disciplina 
són arquitectes en actiu. En canvi, això a l’escola de jardi-
neria no passa. La desvinculació amb Parcs i Jardins i amb 
la professió del dia a dia li va fer mal.  

Flora: Ai, aquells caps de brigada. Treballaven tot l’any amb 
les plantes i unes quantes hores les passaven amb nosal-
tres. I és clar, això transmet quelcom especial...

Jordi: Ep, l’exercici professional no va obligatòriament lligat 
amb la capacitat de transmissió. 

Andreu: És clar, és que el professional també ha de ser un 
bon professor. 

Jordi: Parlàvem d’orgull, oi? I de prestigiar l’ofici manual i 
també l’intel·lectual... L’orgull el pots transmetre si tu en 
tens. I puc donar fe que el 80% del professorat de l’Escola 
sent aquest orgull, tant si prové de Parcs i Jardins com de 
l’Institut d’Educació. Potser no som jardiners, sinó “jardi-
nistes”, que en dic jo, però tenim l’orgull de la professió i 
de l’escola, ens apassiona. Per això hi ha tan poca mobi-
litat entre el professorat, perquè la gent està orgullosa de 
treballar aquí. Tenim professors que han exercit de jardi-
ners, però cada vegada n’hi ha menys, és cert. Però heu 
de ser conscients que l’Escola no té l’opció de contractar 
professionals del ram sense titulació, ni tampoc de triar 
persones que hagin fet estudis aquí. Els docents hem de 
superar unes oposicions i estudiar un temari que inclou, no 
sé, per exemple, la vaca. I això és nefast.

Professorat
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Maria Alba: Durant un temps hi havia malestar per l’enorme 
quantitat de pràctiques...

Flora: A la nostra època, no. La programació estava molt 
ben determinada. El primer any, les pràctiques eren de vi-
ver: tocaves planta de temporada, feies esqueixos, repi-
caves, remputaves, bellugaves carretons de fems i d’aquí 
no sorties. A segon o tercer, anaves al carrer: per a mi va 
ser l’època més dura, pel tipus de professorat, amb al-
guns operaris de carrer bastos com el paper de vidre, i amb 
d’altres amb un tracte exquisit.

Andreu: Sí, sí, però això et va aguerrir, Flora... Jo crec que 
el que cal són bones pràctiques a empreses. 

Jordi: A l’empresa hi ha de tot: pràctiques excel·lents on 
aprenen molt i d’altres on no aprenen res.

Andreu: A veure, l’empresa és l’empresa i té uns ritmes 
que s’han de respectar. Si treballo deu hores i estic fent 
un jardí a 200 km de casa, el que no puc fer és enviar-hi 
l’alumne a fer cinc horetes i que plegui a les tres. I com 
que no el puc col·locar on tinc l’encàrrec, l’envio a escom-
brar el viver.

Jordi: Això està resolt: ens adaptem i van a brigada.

Andreu: És que és l’ideal: te l’enduràs a tot arreu i enten-
drà com neix i creix un jardí.

Arnau: Jo crec que és millor integrar les pràctiques en la 
realitat del dia a dia.

Flora: El primer any, es podrien fer pràctiques tema per 
tema, una a una. Perquè amb les tisores a la mà, sense 

Pràctiques

Pràctiques  
per temàtica  
o pràctiques  

globals, seguint  
la necessitat  

del jardí?
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conèixer prou bé la tècnica, es pot ser molt perillós. Des-
prés, has d’entrar a un jardí i detectar que l’heura s’està 
menjant la barana i has de saber a quin dia i a quina hora 
pots tallar allò. Jo els donaria una parcel·la i els diria: el 
15 de juny t’examines del que hi hagi aquí. Mentrestant, un 
professor va passant pel lloc i va controlant si t’has descui-
dat de les cotxinilles, què passa amb els fongs... Això és el 
que et prepara per a sortir.

Arnau: Aquesta és la clau.

Jordi: No, és difícil: per espai, per temps... A més, es pot 
donar el cas que en les pràctiques integrals quedin aspec-
tes per tractar?

Flora: Al llarg de l’any, es tracta tot.

Arnau: Jo vaig fer pràctiques per temàtica. Avui podàvem 
palmeres i, amb una mica de sort, a tu et tocava estar dalt 
la palmera cinc minuts. O feies gespa avui i, al cap de dos 
mesos, ja no recordaves res.

Andreu: I així no es dóna resposta al repte que formulàvem 
a l’inici: aquí tens un jardí, fes-ne el manteniment. El jardí 
és un conjunt, no és una gespa ni un arbre concret.

Flora: També es fomentaria la relació entre companys: tu, 
com tens la parcel·la? Què t’ha passat? Com ho penses 
rectificar? I el que tingui molt d’interès, aprofitarà el dis-
sabte per a anar a veure la parcel·la del company. Això és 
aprendre plegats i compartir.

És possible  
fer-ho?
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Andreu: Cal reclamar d’una vegada per totes una família 
d’estudis de Jardineria dins de l’FP. No pot continuar a la 
família agrària: les escoles fan el que poden per impartir 
més jardineria, amb trampetes... La jardineria té prou espe-
cialitats per a omplir una família ella sola: arboricultura, trac-
taments fitosanitaris, manteniments, instal·lacions de reg, 
construccions de jardins... Ara, molts d’aquests continguts 
estan bloquejats per deixar temps a continguts de la família 
agrària. I per més que convertim els cultius extensius en con-
reus de gespa, no és el mateix. És un repte complicat, però 
no l’hem de perdre de vista.

Jordi: Només en certa manera. D’una banda, els alumnes 
que vinguin del batxillerat podran entrar directament al ci-
cle superior, on faran podes d’arbres, per exemple, però, 
com que no hauran passat pel cicle mitjà, no hauran tocat 
terra. Jo no sóc empresari, però si ho fos, pensaria: com 
he de contractar un encarregat que no ha agafat mai un 
chapo? Això ja passa amb l’actual Cicle Superior de Ges-
tió de Recursos Naturals: qui ho estudia? Joves a qui els 
agrada molt la natura, però no volen ser jardiners (encara 
que després ho acabin sent). En canvi, la gent amb llicen-
ciatura, com biòlegs o semblants, que no senten que hagin 
de demostrar res de titulació, aquests fan tots el cicle mitjà 
de jardineria.

Arnau: És totalment injust que no existeixi el cicle superior 
de jardineria. 

Una família d’estudis de Jardineria

La nova llei  
camina cap 

aquí?
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Andreu: Era necessari: no ha estudiat res, però ha treballat 
sempre de jardiner? Porti el seu currículum, li farem un 
examen i li donarem un títol de qualificat. Per això ho tenen 
tot regulat.

Flora: Sí, sí; una cosa no impedeix l’altra.

Maria Alba: Fa anys i panys que es parla d’aquest tema: 
de la convergència que, per a arribar a la professionalitat 
autèntica, hi ha d’haver entre la via del treball i la via dels 
estudis.

Arnau: Però cal tenir clar que el rovell de l’ou segueix sent 
el reconeixement professional. Fas un pressupost i et 
diuen: això per recollir quatre fulles? 

Andreu: La gent encara està massa a prop de l’agricultura. 
Tothom té un pare o un avi que era pagès i els sembla que 
plantar quatre coses no té tant de valor.

Arnau: I busquen algú que ho faci per quatre duros.

Els programes de qualificació professional
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Flora: Una cosa és la jardineria pública, i una altra la pri-
vada.

Andreu: La jardineria de les ciutats depèn molt dels tèc-
nics municipals i els polítics que hi hagi al capdavant. Vas 
a Viladecans, per exemple, i trobes una jardineria que no 
està malament. I a Barcelona, que sempre havia estat un 
referent a tot Catalunya i Espanya, ara per un tema polític 
la jardineria s’ha espatllat: el verd gasta aigua, els adobs 
contaminen, no són ecològics... I la jardineria acaba estant 
en funció de les polítiques que es marquen. Com que el 
ciutadà no està format, no exigeix res.

Maria Alba: És que la jardineria de Barcelona és antiga i la 
d’aquestes ciutats que han anat creixent és moderna. Re-
cordo els primers cursos tècnics que fèiem des del Centre 
de Formació del Laberint per a aquestes poblacions i tot 
ho tenien nou: els sistemes de reg, les màquines... Actual-
ment, a Barcelona s’avança cap a la millora tècnica tenint 
en compte els aspectes mediambientals. 

Andreu: Sí, sí que hi ha revertit. Però els jardins pateixen 
un cert abandonament. I és que el manteniment és quel-
com molt important. Passa moltes vegades: jo construeixo 
un jardí i el primer any en faig el manteniment; potser el se-
gon també, però acabo resultant car. A més, hi ha una altra 
qüestió: tu dissenyes el jardí i la gent diu: “D’acord, això 
val mil, miro la butxaca, els tinc, me’ls gasto”. Però quan 
li dius que mantenir-lo li valdrà deu cada més, ja arrufa el 

La jardineria actual

Ja hem format 
el jardiner ideal. 
Li serà possible 
fer una jardineria 
modèlica a les 

nostres ciutats? 

Així doncs,  
l’esforç de l’Escola 
Rubió i Tudurí no 
ha revertit en la 
jardineria de la 
seva ciutat? 
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nas. I per al manteniment, s’hi hauria de destinar el millor 
professional, perquè ha de ser com un metge de la planta. 
En lloc d’això, moltes brigades municipals estan integra-
des per persones amb una formació mínima, a vegades de 
difícil inserció social o aturats que només han fet un petit 
curs a l’INEM. 

Maria Alba: Quan en realitat l’objectiu seria mostrar la jar-
dineria com un art, com qui té un quadre o un bé cultural 
que, a més a més, ofereix millora ambiental, social i de 
qualitat de vida a la població. En canvi, ara, en determinats 
casos, la percepció del jardí tendeix a ser negativa perquè 
és poc sostenible. En definitiva, és una qüestió cultural, de 
desconeixement dels seus valors i beneficis.

Andreu: Ens falta recorregut, temps; això és tot. Si com-
parem la jardineria d’avui amb la de fa trenta o trenta-cinc 
anys, podrem discutir la qualitat, però no pas la quantitat. I 
reconvertir tota la jardinera que s’ha fet malament en una 
jardineria més sostenible generarà un àmbit increïble de 
feina. Gespes diferents, sistemes de reg més eficients, no-
ves estructures de jardí, noves plantes... Hi va haver una 
època en què només importàvem els models anglosaxons 
i nòrdics, amb les seves gespes i coníferes.

Flora: Portaven pocs problemes i donaven un jardí molt ves-
tit en una època difícil. 

Andreu: Ara ens endinsem en models més mediterranis. El 
tema de la sequera haurà marcat un abans i un després i 
ens haurà fet reflexionar molt.
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Andreu: Segons un estudi sectorial, l’intrusisme és el pro-
blema número 1 dels agremiats. I si l’Administració no s’hi 
posa seriosament...

Maria Alba: Què hi pot fer l’Administració?

Andreu: L’Administració no s’hi abocarà fins que la profes-
sió no s’uneixi. Mireu, a Suïssa no hi ha intrusisme, perquè 
el primer que et denuncia és el veí. La gent ho té molt clar: 
vostè, per a exercir una professió, ha de pagar uns impos-
tos i estar format.

Flora: Ens cal un gremi més fort, que pressioni. Si no ets 
forner, no pots alçar la persiana i obrir un forn; l’Ajuntament 
no t’ho permetrà si no tens tots els permisos establerts. I 
qui ho controla, això? Doncs el gremi de forners. En canvi, 
jo puc alçar la persiana sense que ningú em pregunti res.

Maria Alba: Però el tema de l’alimentació és un tema molt 
regulat per qüestions sanitàries.

Flora: És clar, aquí hi ha el problema: en aquest país nos-
tre, l’art no té boca i no es pot queixar. De qualsevol ma-
marratxada se’n diu art floral o jardí. I no hi ha ningú que 
salti.

Maria Alba: Perquè no hi ha cultura, no hi ha criteri, i això 
s’ha de promoure.

Andreu: És cert, però també perquè no és quantificable. Jo 
crec que la solució pot arribar pel tema del medi ambient: 
gestió de residus i consum d’aigua. Si aquest jardí no te’l 
fa un professional qualificat, pots contaminar l’aqüífer; o 
pots arribar a gastar vint vegades més aigua del necessa-
ri, perquè el reg no està ben dissenyat; o potser generes 
seixanta vegades més residus del que convindria... Jo crec 
que si la nostra pressió s’exerceix per aquesta via, serà 
més efectiva.

Intrusisme
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Arnau: Recordo un full molt interessant que ens va enviar 
el gremi per a adjuntar-lo als pressupostos: s’hi informava 
al possible client que, si contractava algú no legal i es feia 
mal, li hauria de pagar tota la seguretat social del temps 
que havia treballat per a ell.  Està molt bé que la gent sà-
piga això.

Maria Alba: No: l’objectiu de l’Escola ha de ser formar bé i 
formar professionals competents.

Jordi: I aconseguir que quan l’alumne surt de l’Escola tin-
gui l’orgull de dir “jo sóc jardiner”.

L’Escola  
hi pot fer  

alguna cosa?





Librero López, José Ricardo • Llabrés Benasco, Olga • Llana Obeso, Marta María • Llano Touris, Luisa • Llaurador Boada, Elisa • Llaverias Valls, 
Marta • Llobet Bravo, Robert • Llopis Garrofé, Salvador • Llopis Tura, Lluís • Llorca Esmandia Puigoriol, Eduard • Lloria Martínez, Joan Leandro • 
Lluís Miquel, Carolina • López Castro, Beatriz • López Chaparro, Pablo • López Faro, M. José • López Juanes, Enesto • López Larios, Xavier • López 
López, Irene • López Martínez, David • López Molina, Rubén • López Morera, Sergi • López Musulen, Isabel • López Picart, Eduard • López Romero, 
Antonio • López Romero, Rafael • López Ros, Antonio • López Salamanca, Óscar • López Sánchez, Andrés • López Sánchez, Sergi • López 
Viñalonga, Violeta • Lorente Solivelles, Victoria • Lozano Jiménez, Rosa María • Lozano Palay, Francisco Javier • Luna Peralta, Pedro • Luque Muñoz, 
Zeres • Macià Sellares, Nuria • Madrona Pastrana, Roser • Magrans Anglés, Glòria • Main Olmedal, Montserrat • Majó Prats, Enric • Maldonado 
Bori, Sasha • Maldonado Martínez, Antonio • Malla Bonet, Ferran • Malla Mumbrú, Jordi • Mandri Paret, José • Manrique Encinas, Rafael • Manuel 
Claramunt, Josep • Manzanares Oca, Roberto • Manzanares Vilaplana, José Manuel • Mañas García, José • Marbà Bordalba, Laia • March Barbera, 
Enric • March Mascaró, Joan • Marchante López, Jesús • Marco Urgell, Mireia • Marín Fernández, José Manuel • Maristany Ara, Francisco de Asís 
• Marquès Almirall, Pere • Marra Martí, Elisa • Marrón Carmona, María Dolores • Martí Alonso, Xavier • Martí Boxader, Enrique • Martí Casas, Daniel 
• Martí Cortada, Nuria • Martí Inglada, Josep • Martí Ollé, Vicente • Martín Cárceles, Israel • Martín Corral, Juan Bernardo • Martín Díaz, Salvador 
• Martin JR, Dennis Ray • Martín Santaliestra, Basil • Martín Vergara, José Carlos • Martínez Andres, Antonio • Martínez Asensio M. Carmen • 
Martínez Balado, Juana • Martínez Benages, Isidre • Martínez Bernal, Rubén • Martínez Cadena, Arnau • Martínez Cardila, Àngels • Martínez Conde, 
Liborio • Martínez Conde, Luis • Martínez García, Isabel Maria • Martínez López, José Antonio • Martínez Massanet, Rosario • Martínez Morgado, 
Iván • Martínez Morlanes, Iván • Martínez Ortiz, Magdalena • Martínez Salvador, Gabriel • Martinoy Masjoan, Mónica • Martinoy Pericay, Lluís • 
Martorell Cortes, Jordi • Mas Castañé, Daniel • Masarnau Olive, Daniel • Maseda García, Miriam • Masferrer Tordera, Salvi • Masó Pages, Pere • 
Massoni Martí, Andres • Massuet Faidutti, Borja • Matavacas Arnó, Joaquim • Mateo Parera, Antonio • Mateu Bellé, Hilari • Mellinas Galmes, Lidia 
• Melón Vega, Lucía • Meneses Serrano, Maria Mercè • Mercadal Briansó, Christian • Merchán Parejo, Álvaro • Merino Costa, M. Roser • Mestres 
Cortés, Antonio • Meto García, Francisco José • Millán García, Carlos • Mimo Mas, Lluís • Minguell Llorens, Josep Maria • Mintegui Lacarra, Ángela 
• Mir Bonastre, Xavier • Mirabile Pomerol, Roberto • Miralles Alonso, Francisco Javier • Miret Casanovas, Pedro • Miserachs Vidal, Flora • Mitjans 
Archs, Andrés • Mitjans Cucurull, Jaume • Modamio Álvarez, M. Cruz • Modolell Ossandon, Ainhoa • Molà Fusté, Oriol • Molina Romero, Alejandro 
• Monfort Martí, Glòria • Montagut Pascual, Josep • Montferrer Tomas, Manuel • Montoriol Palmés, Enric • Montoy Ortuño, Oriol • Montoy Ortuño, 
Roger • Montsalvatge Espuña, Ramón • Montserrat Fornies, Roger • Montserrat Larrosa, Albert • Montserrat Prats, Josep • Moragas Moure, David 
• Moragrega Pallarols, Anna • Morales Fernandez, Ana Maria • Morales Muñoz, Cristian • Morata Martínez, Jordi Joan • Morató i Roig, Elisabet • 
Moreno Borondo, Eloy • Moreno Borondo, Valentina • Moreno Rivera, Jorge • Morera Estadella, Isidre • Moret i Sanjuan, Xavier • Moreta Valero, 
Xavier • Morte Guil, Xavier • Moyano Barrero, Jorge • Mozzi López de Opacua, Carolina Lucía • Munné Ferrús, Evaristo • Muñoz Carrasco, Francisco 
• Muñoz Carrasco, Manuel • Muñoz Ferres, Concepción • Muñoz Illa, Gerard • Muñoz Regne, Raquel • Muñoz Sandalinas, Joaquim • Mur Carmona, 
Norma • Murillo Agudo, Esther • Murillo Victoria, Cristina • Navarro Aldabo, Dúnia • Navarro Balauder, Miquel • Navarro Caballero, Juan • Navarro 
Valera, Enrique • Navarro Valera, Joan Carles • Navarro Valle, Juan • Navascués Molera, Anna • Nebot Morato, Susana • Neto García, Francisco 
José • Nieto Fernandez, David • Nogueras Coderch, Pedro • Novellas Gracia, María • Nuñez Riera,Joan • Obiols Augé, Jordi • Obrero Blázquez, David 
• Olano Leguina, Patrícia • Oliva Hernández, Delfín • Olivé Creus, Joaquim • Olivencia del Pino, Raúl • Olivera Roble, Miguel Ángel • Oller Durán, 
Marc • Omella Andreu, Enric • Ordóñez Jiménez, Inmaculada • Oriol de Nadal, Frederic • Orrit Brossa, Glòria • Ortega González, Augusto • Ortíz 
Bartra, Eulália • Ortíz Rodrigo, Vicens • Ortíz Vilallonga, Javier • Osorio Bolívar, Antonio • Padró Maneus, Josep • Padró Maneus, Pilar • Padrosa i 
Celma, Eduard • Páez Montserrat, Gloria • Pagan Palau, Pol • Palacios Pérez, Jesús • Palau Marquès, Marc • Palau Pastor, Ana • Palau Roig, Fracesc 
Xavier • Pallarés Fuentes, Miquel • Palomero Montes, Esperanza • Palomino Poblador, Martín Jesús • Pàmies Barniol, Guillem • Pañella Bonastre, 
Joan • Parada Torres, Javier • Parcerisas Portela, Hermínia • Parera Barbero, Joaquim • Pares Perera, Joan • Paret Suriñach, Eloi • Parra Mas, Xavier 
• Pascal Uranga, Lídia • Pascua Vila, Pere • Pascual Cuc, Sílvia • Pascual Martí, Clara • Pascual Olive, Mònica • Passada Casserres, Glòria • Passi 
Giralt, Josep • Passi Vives, Joaquim • Pastó Lorca, Josep M. • Pastor Bergua, Eduard • Pastor Dueñas, Antonio • Pastor Pons, David • Peinado 
Lupiàñez, Alicia • Peinado Toro, Mariano • Peiró Proudom, Juan • Peña Ceballo, Manuel • De la Peña Enrique, José Ramón • Pera Salmerta, Jaume 
• Perales Gómez, Margarita • Peralta Galera, Arena • Peralta Mas, Andreu • Peredo Cuesta, Ramón • Pérez Arranz, David • Pérez Ayala, Enrique • 
Pérez Bru, Francisco • Pérez Campdepadrós, Noemí • Pérez Conill, Sergi • Pérez Ferrer, Sandra • Pérez Gavaldà, Cristina • Pérez Majoral, Laura • 
Pérez Morell, Ramón • Pérez Sánchez, Joan Manel • Pérez Sanz, Daniel • Pérez Valencia, Gisela • Perramon Martínez, Jaume • Petit Gascón, Isaac 
• Pi Piñero, Salvador • Picó Cordo, Genís • Piera Sanchez, Jordi • Piera Valls, Jordi • Pinto Guilemany, Bàrbara • Piquer Caballero, Pilar • Planas 
Palahí, Josep M. • Polo i Nevado, Maria de l’Erola • Pomairol Serrano, Fernando • Pons Reyes, Alícia • Pons Romero, Pau • Porta Millas, Ana • 
Portell Garí, Antonio • Porter Huerre, Bernardo • Portero Robles, Antonio • Pous Piquer, Francisco • Prat Sala, Eulàlia • Pratginestós González, Ferran 
• Puertolas Verdaguer, Oriol • Pueyo Azuara, Alicia • Pueyo Azuara, Mónica • Puig Roures, Ricardo • Puig Albiach, Albert • Puig Coll, Alejandro • Puig 
Martí, Alberto • Puigdefabregas Sacristà, Josep • Puigmal Mascaró, David • Puigpinós Capell, Anna • Pujadas Muray, Silvia • Pujol Caus, Josep • 
Pujol Navarro, Lidia • Pujol Rubinat, Jordi • Pujolar Amoros, Roger • Punter Mataró, Enric • Queralto Castañé, Javier • Querol Giménez, Jordi • 
Quesada Siles, Alfonso • Quintana López, M. Pilar • Raja Molas, Fernando • Ramón Amate, Jordi • Ramón García, Tamara • Ramoneda Navas, Pere 
• Ramos Valverde, Ángel • Rando Corral, Carlos José • Raventós Castro, Pedro • Raventós Isart, Jordi • Raventós Morera, Núria • Reina Arroyo, 
Jordi • Rejón Pérez, Francisco Manuel • Rementeria Zamanillo, Ignasi • Renin Torres, Joan • Riba Moreno, Gemma • Riba Sans, Marc • Ribas Félez, 
Carlos • Ribas Moyà, Ignasi • Ribas Navas, Enrique • Ribera Alonso, José • Ribera Vila, Carla • Ricardí Sánchez, Antoni • Riera Herlín, Marian • 
Riera Puig, Pere • Riesco Mena, Julio César • Rigola Vilageliu, Miquel • Rigola Vilajoan, Miquel • Ripoll Cera, Ana • Ripollés Querol, Adolfo • Rivera 
Serra, Sergi, • Rivera Simón, Manuel • Rivero Matas, Montse • Robuste Ballester, Marc • Roca Font, Oleguer • Roca Rosell, Ana Rosa • Rocher 
Soto, Albert • Rodes Garriga, Jorge • Rodríguez Arjona, Lluís • Rodríguez Collado, Luis • Rodríguez Cuesta, Ignasi • Rodríguez Guillen, David • 
Rodríguez Magri, Raúl • Rodríguez Monje, Iván • Rodríguez Monje, Iván • Rodríguez Moya, José Antonio • Rodríguez Queirolo, M. Elena • Rodríguez 
Sosa, Rita del Carmen • Rodríguez Vendrell, Francesc • Rofín Gimeno, Susana • Roig Lorenzo, Ignasi • Rojas Gay, Sheila • Romagosa Sabat, 
Fernando • Romeo Peñalver, Eduard • Romero Cortiel, Abigail • Romero Expósito, Deseada • Romero Pajuelo, José M • Romeu Díaz, Àngela • Ros 
Riutort, Rafael • Rosales Navarro, Samuel • Rosas Contreras, Miquel Àngel • Roselló Marí, Antonio • Roselló Salvado, Maria • Roset Pujol, Josep 
Maria • Rosich Clúa, Cristian • Rovira Gras, Jordi • Rovira Trigo, Neus • Rubies Garrido, Josep M. • Rubio García, Javier • Rubio Morcillo, Elisabet 
• Rubio Panadés, Aureli • Ruiz García, Sergi • Ruiz Trujillo, Antoni • Ruiz-Navarro Barreras, Rosa Blanca • Rull Falcó, Carles • Sabanes Molins, Roser 
• Sabate Navarro, Marc • Sabater Coll, M. Josep • Sabater Faidella, Josep • Sabirón Aguilar, David • Sáez García, Moises • Sáez Tardá, Eva • 
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