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Les classes amb quaranta nenes, les «labores»,
els llibres d’Enid Blyton, els «control sorpresa»...
Si amb aquests records t’entren ganes de quedar
amb les companyes d’aquella època... vol dir que
aquest llibre t’estava esperant!
Judith Càlix i Rosa Gordillo són periodistes.
Totes dues van anar a escoles de monges durant
la seva infància i adolescència, i en guarden bons
records i mil històries per explicar.
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Si el vestuari de la teva infància i adolescència va
ser un uniforme blau marí o marró. Si tenies pànic
a la classe de gimnàstica i al temible plínton.
Si encara pots cantar «Miliquituli lacatuli» sense
embarbussar-te. Tot això indica que tu també vas
ser una nena d’escola de monges!
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VAIG A UNA
ESCOLA DE MONGES
«QUinES eren lEs tevES mOnges?», és la prEguntA inevItablE que apAreix
quaN Ens trobem dUeS ExalumNes d’aquesteS escoles. aquestA imatge
SimpàtiCa i inNOcEnt dEScobrEix unEs xifres relLevants: A CatAlunya hi
hA méS de dues-ceNteS escoles dE mongEs de cOngregAcIOnS religIosES
fEmenines diferEnts, Amb un paper rELlEvaNt En l’ensenyAment del nOstre
pAís.
éS impoSsibLe DoNAr dadeS DE totes EN aquest llibrE, però aquí seguEIxen
AlgunS apuntS que doneN fE d’aquESt pAper ImportAnt.
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La congregació de les Germanes
Carmelites de la Caritat Vedruna
és la que més escoles acull a
Catalunya. Hi ha trenta-sis
Escoles Vedruna repartides
per trenta-una poblacions
catalanes. La congregació va
ser fundada el 1826 a Vic
per Joaquima de Vedruna i el
caputxí fra Esteve d’Olot amb
la finalitat que es dediqués a
l’educació de noies d’extracció
social humil, a l’atenció social
i a la cura de malalts. Avui
dia vint mil alumnes estudien
en escoles Vedruna.
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Qui va ser
Joaquima Vedruna?
La santa va néixer en
una família benestant de
Barcelona de profundes
conviccions religioses. Es
va casar amb Teodor de
Mas Solà i van tenir nou
fills. El 1816 el seu marit
va morir de tuberculosi i
la família es va instal·lar
a Vic, a la casa pairal de
la família política. Allà
la Joaquima va recuperar
el desig de vida religiosa
contemplativa que havia
experimentat quan era una
nena. La trobada amb el
caputxí fra Esteve la va
orientar cap a la fundació
d’un nou institut religiós.
Quatre filles seves van
dedicar-se també a la
vida monàstica.
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Les ger�anes dominiques de l’Anunciata tenen vint-i-quat�e escoles a les
comarques de Barcelona, Lleida i Girona. Fundada també a Vic el 1856,
aquesta cong�egació ha creat escoles
que compar�eixen noms: Anunciata,
Mare de Déu del Roser, Pare Coll, Sag�at Cor de Jesús o Santa Rosa de Lima. Seg�r que us en sona alg�na! No
les confong�eu amb les ger�anes dominiques de la Presentació (escola La
Presentació, a Reus), d’origen francès;
ni amb les dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció.
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Ent�e tantes famílies i branques, és nor�al que hàgim
viscut en per�èt�a conf�sió. Si tota la vida havies pensat
que el Sag�at Cor de Sar�ià i el del For� Pienc per�anyien
a les mateixes monges, anaves er�ada! El de Sar�ià és de
les ger�anes (o Dames) de la Societat del Sag�at Cor de
Jesús, f�ndada el 1800 a París per propagar la devoció al
Sag�at Cor ent�e les joves de classe benestant. En canvi, el
de For� Pienc, ig�al que el Sant Josep Obrer de l’Hospitalet de Llobregat, el Sag�at Cor de Vic o el Sant Ramon Nonat de Barcelona, és una escola de les Ser�entes del Sag�at
Cor, les «ger�anes de les obreres».
La família de les franciscanes també està present en nombroses escoles en for�a de diferents instit�cions: hi ha les
franciscanes dels Sag�ats Cors, franciscanes missioneres
de la Mare del Diví Pastor, les franciscanes missioneres de
la Immaculada Concepció…
Hi ha ordes coneg�ts per tothom, com les teresianes, les
car�elites, les escolàpies… Però també hi ha cong�egacions no tan coneg�des o presents només en una escola.
A no ser que hi hàgiu anat o que visqueu a la mateixa
població, poc us sonaran les adorat�ius, les xaverianes, les
ger�anes de Betània, les de Puresa de Maria, les terciàries t�initàries, les teatines o les rogacionistes.
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Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat
Agustines Missioneres
Caputxines de la Mare del Diví Pastor
Carmelites de la Caritat Vedruna
Carmelites Missioneres
Carmelites Missioneres Teresianes
Carmelites Tereses de Sant Josep
Carmelites de Sant Josep
Clarisses de la Divina Providència
Companyia de Maria Nostra Senyora
Companyia del Salvador
Companyia Santa Teresa de Jesús
Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament
Congregació de Jesús
Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge
Dominiques de l'Anunciata
Dominiques de l'Ensenyament de la Immaculada Concepció
Esclaves del Sagrat Cor de Jesús
Filles de Jesús
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
Filles de la Verge dels Dolors
Filles de Maria Auxiliadora
Filles de Maria Immaculada
Filles de Santa Maria del Cor de Jesús
Filles del Diví Zel o Rogacionistes
Franciscanes dels Sagrats Cors de Jesús i Maria
Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció
Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor
Germanes de la Caritat de Santa Anna
Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de Jesús
Germanes de la Doctrina Cristiana
Germanes de la Sagrada Família d'Urgell
Germanes de la Santíssima Trinitat
Germanes de l'Amor de Déu
Germanes de Nostra Senyora de la Consolació
Institució Xaveriana o Xaverianes
Institut de les Filles Bon Salvador de Caen
Missioneres del Cor de Maria
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Missioneres Croades de l'Església
Missioneres de Jesús, Maria i Josep
Missioneres de la Immaculada Concepció
Missioneres de la Institució Claretiana
Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria
Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret
Missioneres Germanes de Betània
Operàries del Diví Mestres o Avemarianes
Religioses de Jesús i Maria
Religioses de la Immaculada Concepció de Castres
Religioses de la Mare de Déu de la Mercè o Mercedàries Missioneres
Religioses de la Puresa de Maria Santíssima
Religioses de les Escoles Pies o Escolàpies
Religioses de l'Infant Jesús
Religioses de Maria Immaculada del Servei Domèstic
Religioses de Maria Immaculada Missioneres Claretianes
Religioses de Sant Josep de Girona
Religioses Filipenses Missioneres de l'Ensenyament
Religioses Terciàries Trinitàries
Serventes de la Passió
Serventes del Sagrat Cor de Jesús
Societat del Sagrat Cor de Jesús o Dames del Sagrat Cor
Teatines de la Immaculada Concepció

LES CONGREGACIONS RELIGIOSES
FEMENINES PRESENTS
A CATALUNYA

Font: Fundació Escola Cristiana de Catalunya
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L'uniforme

Les nenes que anàvem als col . legis de monges ens dividíem
en dos grans grups: les que por tàvem pitxi (o vestit) i les que
vestíem faldilla, encara que hi havia un petit subgrup d’escoles
que no feien por tar uniforme! Inevitablement, si eres d’un
grup envejaves ser de l’altre, però, en el fons dels nostres cors,
donàvem gràcies pel nostre uniforme, perquè sempre n’hi
havia un de pitjor.
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TIPUS
I COLORS

Com tot, els uniformes han anat evolucionant
al llarg del temps. Les mateixes escoles han
anat canviant els models segons l’època. Els
primers van ser vestits foscos (blau marí o
negre) i de màniga llarga. Algunes escoles incloïen capa i barret, i d’altres, el coll emmidonat. A les Escolàpies, per exemple, les nenes
portaven un vestit de color blau marí prisat,
amb coll blanc –llis, els dies laborables, i acabat amb puntes, els festius.
Durant els durs anys de la postguerra, moltes
escoles ni en portaven; prou feina van tenir
per tirar endavant. Cap a la segona meitat del
segle XX, es va passar a altres models més
«alegres». Es van començar a introduir els
quadres de Gal·les i els tons grisos. Després
aquests vestits es van alleugerir i van perdre
les mànigues, convertint-se en pitxis. I darrerament, els pitxis de moltes escoles han estat
substituïts per faldilles i polos. O sigui que pot
ser que el nostre uniforme, el que vam portar
dels cinc als catorze anys, ja sigui una relíquia
del passat...
Sabies que...?
En algunes escoles de monges de la primera
meitat del segle XX, les nenes de famílies
menys afavorides, que moltes vegades
pagaven menys, portaven senzillament una
bata per no embrutar-se la roba!
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VESTITS, PITXIS I FALDILLES

Sou de les que portàveu aquesta faldilla amb peto anomenada pitxi?
Els colors dels uniformes anaven des del blau marí llis fins als estampats
de pota de gall en gris o de quadres de Gal.les o escocesos en tons
marrons, verd fosc, vermells, grocs o blaus. Els colls podien ser de pic,
rodons o quadrats.També podia incloure cinturó o no i, menys sovint,
podia portar uns botons decoratius. Les faldilles normalment eren
prisades (totalment o en part), i algunes duien al costat uns botons o
un parell de sivelles. Algunes faldilles tenien una mena de tirants (eren
un «quasi-pitxi», ja que no tenien peto).
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LA LLARGADA
DE LES
FALDILLES
Les normes sobre la llargada de
les faldilles variaven depenent
de l’època i de l’escola: unes les
havíem de portar per sota dels
genolls; altres, a la mateixa altura, i les més afortunades, fins
a 2 cm per sobre. La llargada
generalment era inversament
proporcional a l’edat de la noia.
Durant el franquisme, quan la
presumpta moralitat de l’època
condicionava l’aparença de les
noies, les normes van ser el màxim d’estrictes. Alguna vegada,
quan les nenes eren al pati, les
posaven en fila per mesurar la
llargada de les faldilles: si la
portaves només dos dits per
sobre els genolls, et desfeien la
vora i l’endemà havies de portar-la a la mida.
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Polos i camises

Amb faldilla o sota el pitxi portàvem camisa de màniga llarga i/o polo
de color blanc (pocs eren de color), depenent de l'època de l'any.
Que aixequi la mà qui no li tallaven les mànigues de les camises que
havien quedat curtes!
Uns anys abans, al coll de la camisa hi dúiem un llacet que,
normalment, era del mateix color que el pitxi o la faldilla. Aquest
complement, però, va anar desapareixent i es va eliminar, gairebé del tot,
als anys setanta.
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L’UNIFORME DE FESTA
Durant el franquisme, moltes de nosaltres
teníem un uniforme de cerimònia per als dies
especials, com el mes de Maria o el Corpus.
Habitualment el pitxi o la camisa es mantenien
igual, però els complements canviaven. Així,
si durant tot l’any els mitjons eren marrons
o negres, en aquestes diades passaven a ser
blancs. Si portàvem un llacet al coll marró o
negre durant tot el curs, els dies assenyalats
del calendari el canviàvem per un de vermell,
per exemple. O si diàriament dúiem el coll llis,
el canviàvem per un de puntes. I el mateix
passava amb la diadema o altres complements
dels cabells, i el vel que ens cobria el cap
quan, per exemple, trèiem la Verge en processó.
A mesura que les festivitats religioses van
perdre pes a les escoles, es va abandonar
aquesta idea de l’uniforme de cerimònia.
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Jaqueta botonada

A l’hivern es portava una rebequeta, que podia ser de punt o de llana i d’un
solcolor. Aquí es veia si tenies una àvia o una tieta que dominava l’art de la
mitja! En els darrers cursos de la dècada dels vuitanta, algunes optàvem
per jerseis de coll de pic, amb una V immensa, un petit escut i dues talles
més grans, com dictava la moda.

Sabates i abric

Moltes vegades les sabates (mercenetes, en dèiem merceditas, o mocassins)
i els abrics quedaven exempts de la uniformitat, encara que en moltes
escoles sí que obligaven a portar un determinat color i tipus d’abric. Res
d’anoracs que es poguessin rentar en un dia, els que s’havien de portar eren
abrics de llana!

Mitjons i leotards

Depenent del color de l’uniforme, s’utilitzaven mitjons i leotards blancs,
blau marí, granats, verds... La majoria anàvem més còmodes amb mitjons:
fins a dalt si era hivern i doblegats si era estiu. Encara que sembli una peça
de roba força innocent, els mitjons ens ajudaven a personalitzar l’uniforme. Durant una època, els vam portar molt curts, tant a l’estiu com a l’hivern; en aquest cas, les mitges de niló de color carn ajudaven a suportar
les baixes temperatures. També els vam portar molt llargs i mig abaixats,
com si fossin uns escalfadors, segurament durant els anys de l’èxit de la
sèrie Fama. I, finalment, també els vam dur doblegats en versió quadrada:
la clau era que fossin llargs i, aleshores, fèiem un primer doblec des de la
part de dalt i fins al turmell i, sobre aquest, repetíem el procediment.
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