
 
Recordant la Victòria Garcés 

 
Era filla del poeta Tomàs Garcés. Esposa d'en Jaume Coll. Mare de 
tres fills. Mestra de centenars i centenars de noies d’aquells Col�legis 
Nous on la quitxalla dels anys cinquanta i seixanta apreníem les 
primeres passes de la vida. 
 
Sempre ben arreglada, amable, entregada a la seva tasca de dotar-
nos del millor dels recursos per fer front a la vida: el coneixement. No 
era fàcil ser mestra aleshores. Tampoc ara, però hi ha més mitjans. 
La Victòria Garcés tenia mals dies —com tothom—. Setanta criatures 
en una aula provoquen situacions de perdre la calma en algun 
moment, però sempre va ser agradable amb nosaltres. 
 
El passat diumenge 9 de gener va morir a Barcelona a l’edat de 91 
anys. Com sempre que se’n va una persona que estimes, tens la 
sensació que t’han quedat converses pendents, converses profundes 
sobre tot el que mou i es mou en el món. El món d’abans, el de les 
estufes de llenya per escalfar-nos, els penellons a les mans, les 
classes de nens i les de nenes, separats. El món d’ara, que ha canviat 
tant en pocs anys. 
 
Passava de puntetes sobre les obligades biografies dels fundadors del 
“Movimiento” i la Falange. Reia per sota el nas quans ens veia amb 
els obligats bombatxos —perquè la moral de l’època no es podia 
permetre el luxe que alcéssim una cama i se’ns veiés més amunt dels 
genolls— i ens parlava sempre que podia en català, tot i estar 
explícitament prohibit. 
 
Arribaren els anys seixanta de la destrossa urbanística, del 
creixement demogràfic desmesurat... i de la mestra que s’adaptava a 
tot i ens ensenyava a sentir l’alegria del descobriment diari, a sentir 
el desig infinit de saber. 
 
La darrera vegada que va venir a Mollet del Vallès, els Col�legis Nous 
complien 75 anys. Tres quarts de segle d’una escola que va veure la 
República, la Guerra Civil, la postguerra, que va portar-nos a bons 
mestres desterrats de la capital per haver simpatitzat amb la segona 
República. 
 
Avui reprodueixo, a tall de petit homenatge, un escrit que em va 
donar quan li vaig comentar que quan fos gran m’agradaria ser 
mestra com ella i que he guardat tots aquests anys. 
 

Si tens pressa per veure el fruit, 



fes-te pagès i planta verdura; 
la temporada que ve ja podràs collir. 

 
Si tens una mica de paciència, 
fes-te llenyataire, planta arbres; 

d’aquí a deu anys en tindràs la fusta. 
 

Però si tens molta paciència, 
fes-te educador, ja que no veuràs el fruit 

fins la propera generació. 
 
Després, la vida em va portar a ser metgessa i a ocupar càrrecs de 
responsabilitat pública, però encara sento cada dia l’alegria del 
descobriment de coses noves que ella em va ensenyar. Descansi en 
pau, senyoreta Victòria. 
 
 
 
Montserrat Tura i Camafreita 
 
Barcelona, 12 de gener de 2004 


