
CAPÍTOL 15: El viatge a Suïssa i a altres indrets 

Curs 92-93. Canviem el viatge que es feia a Mallorca pel viatge a Suïssa.  

Ho hem parlat amb en Lluís, el director, i ara ho plantejaré als meus alumnes a l’hora de classe. 
Estem a les primeres setmanes de curs i encara no els caic del tot bé......ho faré amb una mica 
de malícia... 

- Aquest any no fareu el viatge a Mallorca. -  dic amb posat seriós 
- Nooo,  
- No hi ha dret 
- Havia de venir un profe nou per amargar-nos l’any.... 

Aquestes, i altres frases no reproduïbles, sonen per tota l’aula. El xivarri organitzat fa que des 
de l’aula del costat vingui la professora Sagrario a veure si necessito ajut... les feres de la  
classe es calmen. 

- Hi ha algun problema? 
- No passa res Sagrario, gràcies... estem contraposant punts de vista... 

Quan tanca la porta tornen les protestes. Jo dic impassible:  

- Havia pensat que podíem anar a un altre lloc.... 

Tornen els crits i protestes. Un nom sona per sobre del xivarri.... Mallorca...Mallooorcaaaa.. 

Els observo tot intentant no se m’escapi el riure. 

Entre les veus se sent la de l’Ivan: 

- Deixem-lo que s’expliqui. 
- Què et penses que ens dirà? Una casa de colònies pels voltants o alguna cosa  similar. 

Nosaltres volem el viatge a Mallorca, com cada any. 

És el moment que esperava. 

- Bé, ja veig que no hi ha res a fer... llàstima perquè havia pensat que aquest any podíem 
anar a Suïssa i Alemanya... però si no us agrada.... 

Es fa un silenci expectant.  

- Ho diu de broma, oi? – exclama una alumna 
- Jo no parlo quasi mai de broma... ja m’anireu coneixent... 

Des d’aquell moment el viatge de fi de primària a França, Suïssa i, alguns anys, també a 
Alemanya, serà l’esdeveniment que esperarà amb il·lusió  tot l’alumnat del darrer curs.  

Hi haurà dues excepcions, amb motiu de la desaparició del vuitè d’EGB, coincidint amb els dos 
primers anys que el final de l’escola era amb els de sisè de primària. El primer any vam anar a 
Cantabria, el segon a Carcassone i al tercer any vam reprendre el viatge a Suïssa 

Al llarg dels cursos el viatge anirà agafant característiques i normes pròpies 



Volem que l’alumnat sigui conscient del cost del viatge i l’esforç que suposa, per tant cerquem 
fórmules per aconseguir que ells també aportin part del cost mitjançant les activitats i el seu 
esforç de col·laboració. Això els fa sentir grans i els ajuda a madurar. Fer-los encarregats de la 
Diada de Sant Jordi i del Carnestoltes és també una manera d’ajudar-los a agafar més 
responsabilitats. 

Cerquem fórmules perquè cap alumne quedi exclòs del viatge per motius econòmics. Tan sols 
males actituds personals o acadèmiques seran motiu de no poder anar al viatge, i això serà en 
molt poques ocasions. 

El treball de recerca sobre els llocs a visitar fa augmentar, gradualment, l’emoció i la tensió 
esperant el dia de l’inici del viatge.  

Suïssa, i alguna vegada també Alemanya, rebran la visita de vint-i-tres promocions.  

Una setmana intensa que cada any es repeteix amb petites variacions. Després de tot un curs 
preparant-ho, finalment, amb gorra, identificatiu i dossier de viatge arriba el moment de trepitjar 
els llocs que tots hem estat esperant.  

El sopar al castell de Carcassonne a la primera parada del viatge, les pujades al Pilatus i al 
Shiltorn amb telefèrics, les visites a les cascades del Rhin i de Trümmelbach, els museus del 
transport de Luzerna i de la Ciència a Munic, el castell de Neuschwanstein, els formatges i 
xocolates, i el sopar del darrer dia: una pizza a Genève o Chamonix,... i molts més llocs formen 
part del record de més de mil alumnes que viuen l’experiència al llarg dels cursos. 

Alguns albergs de Suïssa es converteixen en punts fixos de pernoctació, especialment el de 
Zug, on la senyora Mònica  i el seu marit ens tracten amb una especial delicadesa, és com 
estar a casa. 

Durant tots els darrers anys el conductor de l’autocar és l’Antonio, que es converteix en un més 
del grup i que ens és de gran ajut. 

Els dies del viatge són dies intensos amb moltes anècdotes i vivències personals, gratificants 
en molts moments però també  amb moments en què la paciència s’acaba.... 

Ha estat un matí de pluja. Això fa que tots estiguin més moguts... Estem passejant a la vora del 
Rhin. Ja no plou, però algú es dedica a jugar fent servir el paraigua com espasa.  L’avisem... 

- Estiguis quiet, que pots fer mal. 

No sembla que faci gaire cas.. 

- Estàs molestant als companys. 

Segueix igual. 

- Si segueixes així, aquest paraigua acabarà al riu.. 
- A què no s’atreveixen? 

Els peixos del Rhin tenen un nou company....i la cara del noi és un poema.... 

Més anècdotes dels viatges..... tema del pròxim capítol... 
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