
Capítol 16: Viatges a Suïssa. Segona part 

El funcionament de l’escola es basa en la confiança. Les famílies confien en l’escola i els hi 

deixa els que més entimen, els seus fills, per tal que aquesta els ajudi en la il·lusionant tasca 

d’educar-los. L’escola, basant-se en aquesta confiança, dedica els seus esforços a 

aconseguir ajudar a desenvolupar al màxim les capacitats dels qui li han estat confiats..   

La clau de volta de la institució escolar és la mútua confiança i el viatge de fi de primària era 

un punt culminant d’aquesta confiança. 

Recordo com l’any 92 els pares mostraven els seus recels a la proposta d’aquell mestre nou 

que volia endur-se els seus fills i filles  de viatge fins a Alemanya. Era normal, la confiança 

es guanya amb el temps i jo acabava d’arribar.  Però van confiar, i així ha estat al llarg dels 

anys.  

Cada any, en la reunió de presentació del viatge, hem agraït a les famílies la seva confiança; 

la seva resposta ha estat sempre similar: hem confiat en l’escola durant nou anys en el dia a 

dia, en les colònies anuals i ara no serà menys. 

Per això no és d’estranyar que.... 

Estic a l’hospital de Meiringen (Suïssa) tenim un alumne en observació per un fort cop al cap 

que s’ha fet tot jugant. Quedarà en observació varies hores. 

He de notificar-ho a la família. Els truco. Resumeixo ara la conversa: 

- Hola Josep. Què passa? 

- Estem bé, no us preocupeu.....però estem a l’hospital perquè el vostre fill s’ha 

donat un fort cop al cap i està en observació 

- S’ha fet molt mal 

- No, però està una mica atordit i desorientat i hem preferit.... 

- No et preocupis, confiem en el vostre criteri. Ja ens anireu informant. 

Finalment, no va ser res, però les paraules de confiança de la família van ser un bàlsam en 

aquells moments d’incertesa, malgrat la molt cordial atenció hospitalària suïssa.  

La meva experiència amb els hospitals suïssos es va reduir a aquest i a un altre cas. 

Estem a Zug. Uns alumnes em diuen que un nen té malament un dit del peu... però que no 

vol dir-ho perquè s’ho ha fet fent una mica el ruc en uns aparells al museu del transport de 

Luzern. 

Vaig a veure el nen. Li miro el dit del peu. No m’agrada, està molt morat. Telefono a l’hospital 

cantonal. Els pregunto si el puc portar com a urgència Em diuen que sí, però que hauré 

d’esperar. Truco un taxi. Vaig a la meva habitació i agafo uns sudokus i un bolígraf... si he 

d’esperar.... 

 Amb el taxi arribem a l’hospital. He de fer un dipòsit de 600 euros (se’n farà càrrec, després, 

l’assegurança). Em diuen que he d’esperar. Començo a fer el sudoku... Han passat dos 

minuts. Ens criden pel nom. Es disculpen per l’espera.... si tan sols han estat dos minuts, 

penso. Ens fan passar a un despatx, petit. La doctora li mira el dit. 



- Li farem una radiografia per tranquil·litat. Esperin dos minuts i els vindran a buscar. 

Passen dos minuts, com un rellotge suís vénen a buscar el nen. Tornen al cap d’una estona. 

- Han d’esperar cinc minuts fins que portin la radiografia. 

Passen cinc minuts. Entra una infermera. Deixa sobre la taula la radiografia. 

-  En un parell de minuts vindrà la doctora. 

Passen els dos minuts... i cinc... i deu.... decideixo treure el cap per la porta i com excusa li 

dic a una infermera que veig passar 

- El lavabo, si us plau. 

Cara de sorpresa de la infermera... a correcuita apareix la doctora.  

- Ara venia a veure’ls 

Crec que s’havien oblidat de nosaltres. Està comprovat que el rellotge suís també 

s’espatlla.... 

Per sort no és important la ferida del dit. Li fan una cura i tornem a Zug. 

-------------------------------------- 

Als alumnes els fem veure sempre la importància de comportar-se el millor possible quan 

surten d’excursió  i especialment en el viatge fi de primària, ja que estem transmetent una 

imatge del nostre país. Al llarg dels anys he pogut observar un canvi curiós. Els primers anys 

ens han felicitat, a alguns llocs, per bon comportament tot afegint-hi   

- Molt bé;  per  no ser suïssos... força bé. 

Em molestava l’especificació; però els darrers anys a alguns llocs ens han dit 

- Ja ens agradaria que, quan ens visiten els nostres alumnes suïssos, es 

comportessin tan bé com els vostres. 

La societat està canviant..... 

---------------------------------------- 

El darrer dia del viatge sempre fem un sopar de comiat, generalment a Genève, però, per 

motius d’organització, aquest any el darrer dia estem a Chamonix. Cerco un restaurant per 

poder fer el sopar tot el grup. Quan dic que som un grup de nens i nenes de dotze anys tinc 

dificultats. Finalment un restaurant m’accepta fer la reserva, però haurà de ser una hora 

abans del que volem, em diu que més tard ho té tot ple. 

El sopar transcorre amb normalitat. En acabar, el responsable del local em ve a veure. 

- Li demano disculpes. Si arribo a saber que els seus alumnes es comportaven tan 

bé li hauria acceptat la reserva per a l’hora que em demanava. Si tornen a venir un 

altre any, no dubtin a venir. Com a disculpa permeti’m invitar ara als seus alumnes 

a un gelat. 

Així va ser com el bon comportament va tenir el seu premi en forma de gelat. 


