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QUI ERA DON RAMON

Don Ramon Arqués Arrufat (Juneda, 1874–les Borges Blanques, 1956), 
ha estat una de les persones més destacades en el camp del dret, de la 
cultura i del mecenatge del nostre país.

Home d’arrelades conviccions cristianes i patriòtiques va saber lliurar-
se sense reserves al foment del seu ideal de fe i catalanitat, fins a 
sofrir persecució i martiri em hores punyents per a l’Església i la 
pàtria. La seva robusta formació intel·lectual estigué a tothora en 
sintonia amb el seu esperit cultivat i d’exquisidesa de sentiments, 
esdevenint un prohom que ens ha deixat una empremta exemplar.

Com a home versat en la cultura i experimentador dels valors humans, 
descobreix en les Borges una mancança  educativa religiosa per a nois. 
Des de mitjan segle passat, més exactament, a partit de juliol de 1846 
amb l’arribada de les Carmelites, les Borges compta amb un centre 
educatiu i religiós per a noies. No en  canvi els nois, que no tenen cap 
altra alternança llevat de l’escola pública amb la seva massificació 
d’alumnes i instal·lacions deficients.  



1920
Amb la marxa  dels frares de l’orde de la Mercè, les Borges queda de 
nou sense col·legi d’ensenyament religiós per a nois. Aquest fet anima a   
Don Ramon Arqués i Arrufat, nascut a Juneda l’any 1874, i exercint de 
notari de  la ciutat a plantejar-se el problema com una questió personal. 
Te contactes amb varies congregacions  educatives i religioses. La 
resposta és sempre  negativa. Fins que un dia coincidint amb la prédica 
que  feia  a les Borges el caputxí fra Miquel d’Esplugues, amb qui tenia 
certa coneixensa a més de sentiments franciscans, li va plantejar el 
problema i tot d’una li va dir: Per què no veniu vosaltres?”: El caputxí va 
quedar sorpres i li va contestar: “No és cosa nostra l’ensenyament”. 
Tenia raó. Però Don Ramon insisteix i el pare Miquel d’Esplugues intuint 
el calibre del projecte escolar que Don Ramon volia per a les Borges, li 
digué: “Ho veig difícil, però ja en parlarem” . 

I així fou, el dia 15 de setembre de 1920 el col·legi de la Mare de Déu 
de Montserrat, amb el pare Jaume de la Cot; pare Jaume de Sarrià i 
pare Bonaventura de Besalú, començaren el curs i la nova tasca.



El pare Jaume de Sarrià, un 
dels pioners del col·legi Mare 
de Déu de Montserrat



1921
Els pioners varen ser el pare Llorenç de Vilafranca, el pare Bonaventura 
de Besalú i  el pare Jaume de Sarrià.Com una mena de triumvirat amb 
direcció i govern col·legiat, els tres caputxins començaren la tasca 
educativa, juntament amb el pare Manuel de Barcelona, el pare Cassià 
de Madrid i el  pare Salvador M. de Barcelona, amb la satisfacció del 
senyor Arqués i el doble plaer d’haver aconseguit, per a la direcció del 
col·legi,“que fossin caputxins i catalans”. De bon començament el centre 
escolar rebé el nom  de  la Mare de Déu de Montserrat.

Els caputxins, d’acord amb Don Ramon, tingueren esment de proveir el 
col·legi d’un equip de mestres, tots ells  religiosos, capacitats pels seus 
estudis pedagògics i amb experiència per a la nova tasca docent. Van ser  
el pare Jaume de Sarrià, forjat en la tècnica ensenyant dels Germans de 
la Doctrina Cristiana, i el pare Bonaventura de Besalú que, provinent de 
la  Congregació  dels  Maristes,  ingressà  a  l’orde  caputxí  quan  tenia 
32 anys.  



Don Ramon acompanyat de tres frares



1922
En la carta de presentació, hi llegim: “De moment, i a base  de  la  
llengua pròpia dels alumnes, se’ls fonamentarà en la llengua  de 
l’Estat; i així mateix en l’idioma francès aquells qui expressament ho 
sol·licitin. Hi haurà cura particular que totes les assignatures del 
programa primari siguin ben ateses, per manera que un alumne 
qualsevol, en  sortir de les aules, estigui perfectament preparat per 
a  la vida de relació mitjançant la lectura corrent, la polida 
escriptura, la redacció curosa, un estudi complet de matemàtiques i 
les necessàries nocions d’història i de geografia”...

És ben clar que en l’ambient rural de les Borges, “la llengua pròpia 
dels alumnes”  era el català. En aquesta llengua es feien, doncs, les 
classes. Així ho confirma la tradició oral  que hem pogut recollir dels 
primers alumnes. Hi ajudava, també, el clima favorable creat per la 
Mancomunitat de Catalunya, llavors en ple vigor.



Fou possible de bastir el col·legi de nova planta en ells terrenys que 
Don Ramon havia donat amb la comanda expressa  que hi fessin una 
escola per a nois per tal que hi aprenguessin els principis humans i 
cristians. Per fi s’havia donat una solució definitiva i era l’hora de les 
realitats. L’opció millor fou el lloc actual del convent col·legi dels 
caputxins. CAL RICART una casa pairal amb edificacions annexes 
destinades a fàbrica extractora d’oli del pinyol de les olives, 
establies, magatzem de pinyola i una gran horta, dins de nucli urbà, 
pertanyent a la família Ricart. Per circumstàncies econòmiques dels 
propietaris, una i altra es trobaven empenyorades a carta de gràcia i 
subjectes, per consegüent, a condició resolutiva.

Cal Ricart havia anat a menys. El fraccionament de la hisenda familiar,  
una de les més fortes de les Borges va fer que la fallida patrimonial 
truqués a la porta. Don Ramon coneixia de prop la situació de cal 
Ricart amb el seu seguici d’endeutaments que obligaren a posar la casa 
en venta. I esperà el moment.

1923



La formalització de la compra es feu directa a títol personal dels 
pares caputxins Josep de Besalú i Pau de Castelló d'Empúries, amb els 
respectius noms civils d’Antoni Tremoleda Barbosa i Jaume Mas Parés, 
com a persones interposades i per encàrrec i delegació de l’orde 
caputxí. Els corrents anticlericals de l’època amb la seva legislació 
restrictiva a l’establiment d’institucions religioses, va fer que adoptés 
aquesta fórmula de titularitat.                                                         
Van començar les obres d’adaptació del vell edifici i dependències de 
cal Ricart a l’estructura prevista per residència conventual i col·legi. 
Interinament els frares caputxins, que ja havien arribat a les Borges 
per començar els curs escolar l’any 1920, s’allotjaren a cal Gineret en 
el mateix edifici on els antecessors , els frares mercedaris, iniciaren 
sense èxit el camí de l’escola confessional. Dia a dia es feia realitat 
progressiva l’estructura de les noves aules i amb elles el claustre 
conventual obert al gran patí de recreació i que serviria a la vegada 
d’aixopluc en dies de pluja. Acabades les obres, la comunitat caputxina 
es va instal·lar al nou convent. Abans, però, ja hi funcionava el col·legi 
ja que fou la primera fase del projecte. A més de les classes normals 
hi havia les nocturnes de 9 a 10 del vespre. El nou centre escolar rebé 
el nom de la Mare de Déu de Montserrat.







1924
En la Taula del Capitol Provincial dels Caputxins de Catalunya, 
celebrat el juliol de  1924, foren elegits: El Trieni 1924-1927: el 
pare Ezequiel de Mataró; pare Joaquim de Port de la Selva; pare 
Eusebi de Canet de Mar; pare Xavier de Olot i fra Domènech de
Barcelona.

Cal destacar la presencia dels fills de Sant Francesc, aplegats  en 
l’orde de fra menors caputxins a  les  poblacions on la seva vida 
conventual tingué un assentament al llarg del temps. Pel que fa 
referència a la Terra Ferma, tan sols dues ciutats han sentit el 
batec espiritual dels deixebles de Sant Francesc d’Assis:Tàrrega   
i les Borges Blanques.

El de Tàrrega ja és història, on encara es recorda el pas dels 
caputxins. A  les Borges Blanques, la presència dels caputxins 
encara perdura amb una dedicació pedagògica intensa i influent en 
l’àmbit cultural i educatiu de la ciutat.





1925
La presència dels caputxins a les Borges Blanques, va  donar lloc al 
tancament del seu convent a Tàrrega. I és que una nova experiència 
entrava en joc a les Borges. Més que una experiència fou una suplència 
al deixar les Borges els Mercedaris on  tenien un col·legi  d’ensenyança 
religiosa. Calia que aquesta tasca tingués continuïtat.

Va ser Don Ramon Arqués i Arrufat qui  mogut per aquesta afany de 
posar a l’abast de les  Borges un col·legi on  a més d’assegurar  una 
qualitat moderna  d’ensenyament d’acord amb les tècniques més 
avançades en el camp pedagògic fos també un centre educatiu 
d’inspiració  cristiana.

A instància de Don Ramon Arqués, s’elabora un esborrany de conveni 
amb el pare Miquel d’Esplugues, provincial de l’orde  caputxina a 
Catalunya, en el qual  s’ha convingut que  l’esmenta’t col·legi continuarà 
en funcions en aquesta  ciutat per temps indefinit, o quan menys per un 
període d’anys no inferior a vint.





1926
Don Ramon Arqués vol deixar clar els respectius drets i obligacions, 
documentant el que fins ara s’havia tractat de paraula. L’esborrany del 
conveni proposat al provincial dels caputxins contempla  uns punts 
capitals.

Dotació de l’escola en personal suficient a raó d’un mestre  per cada  
50 deixebles o  fracció de tal número, amb l’idea d’admetre tots els 
alumnes quès presentin i se subjectin a la  reglamentació del col·legi.

Facultat en l’orde de traspassar aquella obligació a una altra Orde o 
Congregació religiosa especialment dedicada a la ensenyança, preferint 
les en  que els seus membres no estan ordenats “in sacris”

Seguretat absoluta per part de la que la substitueix, de disfrutar de la 
línia actual amb tots  els edificis que en la mateixa s’aixequin.

Sembla que l’etapa inicial va cloure amb no massa bones expectatives 
pel que fa a la continuació del col·legi



La Classe del pare Ezequiel de Mataró. Curs 1925-26



1927
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya,  
celebrat el juliol de 1927, foren elegits: Trienni 1927-1930: 
Residència de les Borges Blanques: R. P. Jaume de Sarrià;  
R.P.Jeroni de Torregrossa; R. P. Ferran d’Igualada; R. P. 
Ricard d’Olot i V. V. Nicolau de Girona.                                                                                     

Pare Ricard d’Olot

Cal destacar la presencia dels fills de 
Sant Francesc, aplegats en l’orde de 
fra menors caputxins a les Borges 
Blanques perdura amb una dedicació 
pedagògica intensa i influent en l'àmbit 
cultural i educatiu de la ciutat.

I és que una nova experiència entrava 
en joc a les Borges. Més que una 
experiència fou una suplència al deixar 
les Borges els Mercedaris on tenien un 
col·legi d'ensenyança religiosa.



1928
Les obres s’avien endarrerit però ara la solució entrava a la via 
definitiva. I era hora d’avançar amb urgència per no posar en perill el 
futur de la fundació escolar. Pocs dies més tard en lletra adreçada al 
pare Frederic de Berga, don Ramon fa les deduccions següents:

Primera: - Que les escoles dirigides per pares caputxins en aquesta 
ciutat, reprendran el seu funcionament normal des de principis de 
setembre, o sigui com és costum en aquesta ciutat després de la 
festa major, que escau en el primer diumenge de setembre i en els 
dies immediats.  

Segona: - Que queda totalment esvaït el perill de tancament de dites 
escoles, del qual, per desgràcia  s’ha fet ressò bona part de la gent 
d’aquesta ciutat, prenent expressions poc meditades i imprudents o 
mal interpretades, dels que durant el curs passat foren mestres.





1929
La població en general està satisfeta de la ensenyança donada pels 
pares caputxins. Pel que fa al temor que els caputxins tirin enrere i 
cedeixin el seu lloc a un altre orde o institució religiosa docent, don 
Ramon escriu en la mateixa missiva al pare Frederic de Berga:

“De cap de les maneres desitjo jo la seva substitució, sinó la seva 
continuació millorada i eixamplada. Però si alguna vegada per decisió 
de l’Orde Caputxina la tal substitució se fa necessària, sobre tot, 
per amor de Déu, que sigui sense solució de continuïtat en el 
funcionament de les escoles. Mes encara: suposant que les 
conseqüències abans posades no són exactes, jo li prego per amor de 
Déu, que m’ho adverteixi immediatament per la via més ràpida 
possible, perquè evidentment que la màxima de les ridiculeses fóra 
haver d’abandonar”. I acabada la lletra al pare Frederic de Berga,  
“Tot pregant-li que perdoni l’amoïno d’aquesta carta en consideració  
a la seva necessitat”. 



1930
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, 
celebrat el juliol de 1930, foren elegits: Trienni 1930-1933: 
Residència de les Borges Blanques: R. P. Jaume de Sarrià;    
R. P. Paulí de Barcelona; R. P. Jeroni de Torregrossa:  R. P. 
Eusebi de Canet de Mar; V. F. Sadurní d’Agullent i V. F. 
Joaquim de Tàrrega. 

Pare Jaume de Sarrià

Va ser Don Ramon Arqués i Arrufat qui 
mogut per aquest afany de posar a 
l’abast de les Borges un col·legi on a 
més d’assegurar una qualitat moderna 
d’ensenyament d’acord amb les 
tècniques més avançades en el camp 
pedagògic fos també un centre 
educatiu d’inspiració cristiana.   
L'esmenta't col·legi, continuarà en 
funcions en aquesta ciutat per temps 
indefinit, o al menys per un període no 
inferior a vint anys.                  



1931
Des del primer moment, don Ramon es va sentir molt a prop dels 
caputxins visitant amb freqüència la comunitat, fent costat als seus 
afanys i compartint iniciatives i projectes.

La formalització de la compra dels terrenys, es feu de forma directa 
a títol personal dels pares caputxins Josep De Besalú i Pau de 
Castelló d’Empúries, amb els respectius noms civils d’Antoni 
Tremoleda i Barbosa i Jaume Mas i Parés, com a persones 
interposades i per encàrrec i delegació de l’orde Caputxina.

Els corrents anticlericals de l’època amb la seva legislació restrictiva 
a l’establiment d’institucions religioses, va fer que don Ramon adoptés 
aquesta fórmula de titularitat.

La seva intervenció fou, a part de gestora, essencialment financera i 
una vegada més replegà el seu protagonisme a la intimitat discreta i 
callada.





1932
El senyor Arqués es mou amb molta diligència preparant el terreny per    
bastir el col·legi, l’oferta de don Ramon queda concretada en tres punts: 
a) cessió gratuïta dels terrenys; b) aportació econòmica pel cost de les 
obres i c) pagament en la forma que es determini.

Satisfer el lloguer de la casa actual i sufragar el cost del mobiliari 
adquirit, del material fix de l’escola i del que manca per completar la 
instal·lació. Don Ramon s’obliga a satisfer la suma per ajudar a pagar les 
despeses de construcció del nou  edifici en que s’instal·larà el col·legi

Don Ramon vol deixar clar els respectius drets i obligacions, 
documentant el que fins ara s’havia tractat de paraula: Primer.- Dotació 
de l’escola en personal suficient a raó d'un mestre per cada 50 alumnes o 
fracció de tal número. Segon.- Facultat en l’orde de traspassar aquella 
obligació a una altra Orde religiosa. Tercer.- Seguretat per part de 
l‘Orde que la substitueix, de disfrutar de la línia actual amb tots els 
edificis que en la mateixa s’aixequin, lliures de tot interès i gravamen  
que no siguin de contribucions i reparacions.



1933
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins  de Catalunya, 
celebrat el juliol de 1933, foren elegits:  Trieni 1933-1936: 
Residència de les Borges Blanques: R. P. Salvador Maria de 
Barcelona; R. P. Paulí de Barcelona; R .P. Jeroni de Torregrossa;  
R.P.Eusebi de Canet de Mar; R. P. Avelí de Palència; V. F. Nicolau 
de Girona; V. F. Jaquim de Tàrrega.

Pare Salvador Maria 
de Barcelona

Sembla ser que l’etapa inicial devia cloure 
amb no massa bones expectatives pel que  
fa  a la continuïtat del col·legi. Les obres 
s’avien endarrerit però ara la solució 
entrava a la via definitiva. Les escoles 
dirigides per pares caputxins en aqueta 
ciutat reprendran el seu funcionament 
normal des de principis de setembre. Per 
tant queda totalment esvaït el perill de 
tancament, del qual, s’ha fet ressò bona 
part de la gent d’aquesta ciutat.



1934
L’aprovació per les Corts de la Llei de Confessions i Congregacions 
Religioses, promulgada el 2 de juny de 1933, coneguda amb el nom   
de la “Llei del cadenat”, establia en el seu article 30 que “les Ordes   
i Congregacions Religioses no podran dedicar-se a l’exercici de 
l’ensenyament”.

Això era tant com sentenciar a mort l’escola cristiana i amb ella els 
col·legis d’ensenyança religiosa de les Borges Blanques i de manera 
més punyent per a ell, el fundat sota l’advocació de la Mare de Déu  
de Montserrat, confiat als caputxins.

La reacció de l’Església no es feu esperar, i l’episcopat de totes les 
províncies va sortir al pas d’aquesta persecució amb una declaració 
col·lectiva en la que es remarcava el dret de l’Església a  “la formació 
integral dels seus membres”.



1935
Però don Ramon, s’havia avançat als esdeveniments de la nova Llei 
persecutòria de l’Església i les seves  institucions, fent que el col·legi 
de la Mare de Déu de Montserrat de les Borges Blanques fos de 
titularitat privada i no de congregació religiosa, pel fet que va ser 
inscrit amb els noms civils d’Antoni Tremoleda i Barbosa (Josep de 
Besalú) i Jaume Mas i Parés (Pau de Castelló).

La veu de don Ramon prompte es deixà sentir vindicant el dret de  
les institucions religioses i dels pares de família a organitzar-se i 
exercitar la seva llibertat docent per a la creació d’escoles en 
conformitat a les seves creences. Diu que una de les característiques 
de la nova Llei de Confessions i Congregacions Religioses  “és el 
satanisme, l’odi fred, reflexiu, enconat contra el cristianisme, contra 
el seu esperit, contra la seva doctrina i contra la seva organització”









1936
En  la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, 
celebrat el juliol de 1936, foren elegits:  Trieni 1936-1939: el  
pare Salvador M. de Barcelona; pare Jeroni de Torregrossa; 
pare Timoteu de Palafrugell; pare Celestí de les Borges Blanques; 
fra Nicolau de Girona i fra Joaquim de Tàrrega.

L’endemà mateix d’haver estat llegida la Taula de constitució de les 
noves famílies conventuals en el Capítol del 1936 esclatà la guerra 
civil que deixà gairebé desfeta la Província Caputxina. Arriba el 
temps de la persecució religiosa. Fra Nicolau, es quedà. “Que sigui 
el que Déu vulgui”, va dir resignat. Els altres frares de la comunitat 
havien emprés la escapada. Uns, cap a la mort; d’altres, vers on Déu 
els dona a entendre. 

Fra Nicolau, però féu l’opció d’aguantar els esdeveniments que es 
pressentien tràgics, reclòs entre els murs del convent, amb la 
companyia del seu violí. 





1937
Tocant el violí el van sorprendre els milicians arribats per desbaratar la 
capella. “Tu que hi fas aquí”, li van dir. Ell, fet a la obediència, els va 
respondre: “Estic a la vostra disposició”. Com es què no has marxat”, 
afegint “de moment queda’t; ja veurem després el què” Ara venim per les 
coses de missa, on son?... I s’enfilaren cap a la capella, per endur-se tot 
que hi havia cap a la foguera.

Durant tot aquell temps de persecució i guerra, fra Nicolau va quedar-se 
en el convent, com “encarregat” de guardar-lo, a disposició del Comitè. El 
convent fou habilitat com habitatge de refugiats vinguts d’Andalusia i 
del País Basc i també com hospital de guerra els darrers mesos.

En la seva cel·la va amagar-hi tot el que pogué de la comunitat. La vida de 
fra Nicolau estava condicionada per les exigències del Comitè a les 
ordres del qual estava sotmès. Tenia cura de l’horta i una petita granja 
d’aviram que li donava per sobreviure i fins i tot per abasti algun 
membre del Comitè.



1938
Cal reconèixer, però, que la vida de fra Nicolau fou respectada. De 
parla suau i mirada bondadosa, no es deixava impressionar, defugint 
astutament tota mena de paranys que, en aquelles circumstàncies, 
sovintejaven.

El convent, amb la seva biblioteca, fou ocupat els primers temps pel 
Consell de l’Escola Nova Unificada. Això suposava l’establiment d’un 
servei oficial amb tot l’enrenou de funcionalitat per al qual fra Nicolau 
era tingut com una mena de conserge. Ell, però, no s’immutava.

Sense cap delegació especifica, fra Nicolau fou des de l’instant de la 
dispersió de la fraternitat l’emblemàtic continuador de la vida 
caputxina a les Borges, malgrat el rètol fixat a la porta, que deia: 
“incautat pel Comitè”.

Gràcies a ell, i a la seva decisió de quedar-se quan el perill trucava a la 
porta, el convent de les Borges no fou abandonat, continuant encesa, 
encara que de manera discreta, la llum del testimoniatge franciscà.



El cas de fra Nicolau a les Borges, és únic a tot Catalunya, on els 
convents religiosos foren espoliats, cremats o abandonats. Fra Nicolau 
va romandre al convent de les Borges, fins els darrers dies a despit dels 
bombardeigs aeris que contínuament assolaven la ciutat, atenent les 
necessitats de l’hospital de guerra improvisat en les dependencies del 
convent.

Dels danys causats per les bombes no se’n lliurà el convent. Algunes 
havien explosionat en el pati i els efectes van somoure l’edifici. També 
l’amagatall de tots els elements de culte  i litúrgics, va quedar a la 
intempèrie. El risc de ser descobert era evident, però no hi havia altra 
alternativa. El front de guerra  s’apropava a les Borges. La casa estava 
plena de ferits i soldats i els sanitaris anaven atrafegats pendents 
d’ordres d’evacuació que no es feren esperar.

Havia arribat l’hora i fra Nicolau, per més que li fou oferta l’oportunitat 
de quedar-se amagat, tot esperant el pas de la malmenada bèl·lica, 
decidí fer el mateix camí dels ferits vers la reraguarda, que era el camí 
de l’exili. 



1939
Amb l’entrada dels nacionals a les Borges Blanques, el 5 de gener de
1939. el convent-col·legi de la Mare de Déu de  Montserrat  restà a 
disposició dels caputxins de Catalunya.

El pare Jaume de Sarrià, que anava a l’avantguarda de  les tropes 
nacionals amb la missió delegada pel general  de l’orde caputxí de fer-se 
càrrec dels convents caputxins conforme fossin alliberats, havia arribat 
a les Borges Blanques el 8 de gener de 1939, ja de nit, quant tot just el 
front de guerra acabava de passar deixant els seus signes devastadors. 
“El poble a les fosques estava pràcticament desert”, relata el pare 
Jaume qui al dia següent de  bon matí va emprendre les diligències de 
recuperació del convent-col·legi, molt afectat per la guerra amb tot 
l’enrenou d’objectes i material sanitari atès que  els darrers mesos havia 
estat destinat a hospital de guerra.També l’antiga biblioteca conventual 
que contenia uns 800 volums havia quedat dispersa.



Davant la seva breu estança a les Borges, el pare Jaume va complir 
també la tasca de rector, per delegació del titular Mossèn Fortuny, 
restablint el culte i administrant els sagraments en cas necessari. 
Diàriament, celebrava missa a la biblioteca de don Ramon, però els 
dies festius, per raó d’espai, la celebració eucarística tenia lloc en un 
magatzem d’oli del carrer Santa Justina, propietat de la família 
Minguella Claveria .

En la Constitució de les Famílies Conventuals, que es celebrà el dia 1 
de maig de 1939, en el Convent de Ntr. Senyora de Pompeia, (Període 
pre-capitular de la Restauració de la Província), foren nomenats: pare 
Salvador M. de Barcelona; pare Ramir de Santibañez; pare Celestí
de les Borges Blanques l fra Nicolau de Girona.                            
Amb la finalitat que, malgrat la destrucció, cal fer acte de presencia 
a les Borges com a signe de la voluntat de reedificar el Convent-
Col·legi i restablir en la mesura que les circumstàncies ho permetin, 
l’activitat deixada de fer durant la guerra civil. Prendre les mesures 
que estiguin a l’abast per aconseguir que en l’espai més curt possible, 
reorganitzar les institucions vitals de la Província.





L’antic col·legi, durant els darrers mesos de l’any 1938 (convertit en 
Hospital Militar) fou parcialment destruït durant un atac aeri. Les 
classes van iniciar-se, tot i que no estava totalment restaurat, durant 
el mes de maig de l’any 1939, quan encara no s’havia acabat la guerra.

En iniciar el curs 1939-1940, el mes de setembre, el nombre de 
frares augmentà, heus ací els noms dels religiosos que des del 1939
fins al 1942 formaven part de la comunitat caputxina del convent de 
les Borges: pare Salvador M. de Barcelona; pare Jeroni de 
Torregrossa; pare Celestí de les Borges Blanques; pare Sebastiá de 
Llorens, fra Nicolau de Girona i fra Agustí de Tortellà.

Al setembre de 1939 comencen novament les classes en un centre que 
ha quedat malmès pels estralls de la guerra, sofrint els efectes 
destructors de la metralla, amb els patis plens de forats per tal de 
construir-hi els refugis per amagar-se durant el bombardeig, ja que el 
col·legi restà convertit en Hospital Militar de guerra els últims dies de 
la malmesa bèl·lica. Davant la situació de devastació de la població de 
les Borges, els col·legi dels caputxins era un de tants punts de 
referència en l’afany de reconstrucció.



El poble fou parcialment destruït durant els atacs aeris.

Carrer del Comerç                           Carrer Sant Pere

Convent de les Monges                    Biblioteca Municipal



1940
Eren tantes les prioritats que afectaven al poble, que només era 
possible dur-les a terme amb l’ajut de l’Estat dins el pla d’adopció per 
mitjà de l’organisme anomenat “Regiones Devastadas i Reparaciones”.

I fou a finals de 1939 quan el Govern d’Espanya atorga a la ciutat 
de les Borges Blanques els beneficis de la adopció. 

El pati del col·legi
Any 1939



1941
Fra Nicolau tenia cura dels alumnes de la primera classe, es a dir dels 
mes petits, a continuació venia la classe del pare Sebastiá, després la 
del pare Celestí i finalment la classe del pare Salvador on estudiaven 
els més grans. Fra Nicolau, tocava el violí i juntament amb fra Agustí 
portaven la cuina l l’hort del convent; el pare Sebastià era el més jove 
tenia bon aspecte i era tolerant; el pare Celestí (de cal Nepra de les 
Borges) era prim i alt, tenia l’aspecte d’un veritable franciscà; en canvi 
el pare Salvador, que era un home alt i gros, autoritari i inspirava 
respecte. 

A les 9 de matí, el pare Salvador que era el superior, tocava el “pito”. 
Els alumnes es col·locaven en fila india, de cara al claustre. Les files es 
feien per seccions i classes, i a un senyal del pare superior, s’entrava 
ordenadament i amb silencia a les aules.

De nois també n’hi anaven al col·legi dels pobles veïns, Juneda, Arbeca, 
Puiggrós, la Floresta i fins i tot de Torregrossa i Castelldans. Cal 
recordar que a les aules, durant la classe regnava un profund silenci. 



1942
El Trienni 1942 – 1945:  el pare Salvador M. de Barcelona, pare 
Celestí de les Borges Blanques, pare Sebastià de Llorenç, fra Roc de 
Font-la-figuera i fra Nicolau de Girona.

En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, celebrat el juliol de 1942, foren elegits:

Classe del pare Celestí                       Classe del pare Salvador

Classe del pare SebastiàClasse de fra Nicolau



1943
A cada aula hi havia dues seccions d’uns 20 alumnes cada una (a la de 
fra Nicolau que eren els més petits n’hi havia més de 50), i mentre els 
de la primera secció explicaven la lliçó, als de la segona els seria 
preguntada més tard, o bé feien cal·ligrafia, dibuix o matemàtiques. 
Heus ací les assignatures que s’havien de preparar: matemàtiques o 
càlcul, gramàtica castellana, geografia, història d’Espanya, història 
Sagrada, catecisme, dibuix, lectura i cal·ligrafia. Els alumnes, no 
solament havien d’assistir cada dia festiu a la celebració de la missa, 
sinó que a la vigília s’havien de confessar per a poder combregar

Aleshores hi havia al convent tres sacerdots que celebraven la missa 
cada dia abans de començar les classes; per celebrar-la necessitava dos 
escolans, els quals eren nomenats per torn entre els escolars. Les 
llistes dels designats estaven exposades sobre una de les portes de la 
capella. Abans de començar les classes, s’havia de resar una curta 
oració; cada tarda en acabar les activitats es passava el rosari. Cada 
setmana un noi diferent recitava els parenostres, les avemaries i les 
lletanies, els altres li contestaven.    



Cal dir  també que estava prohibit d’anar al cinema o al ball, encara 
que no fos vedat, no era aconsellable d’anar amb minyons que no 
fossin del mateix col·legi. Com a esbargiment, a més d’organitzar 
alguns campionats de bàsquet, els alumnes gaudien de mitja hora de 
recreació al matí i mitja a la tarda. Pel que fa a les activitats 
culturals, els alumnes del col·legi representaven obres de teatre a la 
sala de la Cooperativa de Sant Isidre.

Cada fi de mes els alumnes de totes les classes eren reunits en una 
gran sala, allí el Pare superior juntament amb els altres frares, 
entregava a cadascun dels alumnes una llibreta en la que estaven 
detallades les notes setmanals i mensuals de  cada assignatura.

A l’acabament del mes de juny, es celebrava el fi de curs. El pare 
Superior, acompanyat dels col·laboradors, el Batlle de la ciutat i 
alguns consellers municipals, que havien estat convidats, després 
d’haver pronunciat un petit discurs, es procedia a la distribució de les 
llibretes de notes, dels diplomes i dels obsequis per als alumnes que 
havien obtingut els millors llocs en la classificació de llurs estudis i 
eren llargament aplaudits pels assistents a l’acte.





1944
començar les cerimònies litúrgiques de la benedicció i la consagració 
dels altars dedicats a la Mare de Déu i al Seràfic Patriarca Sant 
Francesc d’Assís pel Ecm. i Rdm. P. Matias Solà Farrell, bisbe titular de 
Colofon. La cerimònia va ser presidida també pel M.R.P. Pau de Castelló 
provincial dels caputxins.

Acabades les obres de la Capella dedicada a la Mare de 
Déu de Monserrat, el dissabte 19 de juny de 1943, van



Solemnidades que se celebrarán en el dia de la Patrona 
del Convento de frailes Menores Capuchinos, con motivo 
de haberse cumplido los veinticinco años de la fundación 
del Colegio de Nuestra Señora de Montserrat, Primera 
Comunión y bendición del Convento.

A las 8 de la mañana, solemne entrada del Exmo. y Rvdo. Obispo de 
Colofón, acompañado de los alumnos de 1ª Comunión. Acto seguido 
empezaran las ceremonias de presentación y profesión  de fe de los 
nuevos comulgantes, siendo celebrante  el Rvdo. Sr. Obispo, el cual 
dirigirá su autorizada palabra antes de la comunión. Terminará con el 
canto de la Salve a la Virgen.

A las 11, con asistencia del Rvdo. Sr. Obispo de Colofón, y dignisimas 
Autoridades, el Muy Rndo. P. Pablo de Castelló, Ministro Provincial de 
los Capuchinos, celebrara misa cantada, interpretándose por la Scola 
Cantorum que dirige el Rdo. P.Celestí de Borjas Blancas, la missa a 
cuatro voces “Salve Regina” de Stehle. Ocupará la sagrada catedra el 
Rdo. Sr. Obispo, el cual despues bendicirá el convento – colegio. 



1945
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1945, foren elegits: El Trienni 1945-1948: el pare Salvador 
M.de Barcelona; pare Jordi de Fondarella; pare Celestí de les Borges 
Blanques; germà Ramon de Barcelona i germà Vicenç de Barcelona.

Continuen les gestions per aconseguir la reconstrucció del col·legi i del 
Convent per part de “Regiones Devastadas” per tal de deixar-los en les 
condicions de ser operatius dintre d’un termini el mes curt possible.  

Per la qual cosa es va fent les peticions oficials de reconstrucció i les 
sol·licituds de préstecs al “Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional”. 

Arribat el mes de setembre i deixant apart tota aquesta  problemàtica 
de la reconstrucció dels edificis, també va arribar l’hora de que es 
comences a impartir un nou curs escolar al col·legi. Per començar aquest 
nou curs, el centre comptava amb una matricula de 173 alumnes.



1946
Fruit de les gestions oficials per aconseguir la reconstrucció del 
Convent Col·legi per part de “Regiones Devastadas”, el dia 25 de 
setembre de 1945 es rebut un comunicat del “Juzgado de Instrucción” 
de les Borges Blanques que diu:

Ordenado por el Sr. Juez y de conformidad a lo interesado por el Ilmo. 
Sr. Fiscal Delegado instructor de la Causa General, se expide a Vd. el 
presente, a fin de que, a la mayor brevedad posible, se sirva remitir a 
este Juzgado, un informe o relación detallada, y cuantos datos crea 
pertinentes, al objeto de que puedan ser tasados por peritos, los daños 
causados por la pasada Revolucióm marxista, en el  Convento y anexos, 
de esa Comunidad, en esta población.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Borjas Blancas a 25 de septiembre de 1945

Rvdo. Padre Superior de la Comunidad Convento de Capuchinos     
Ciudad





La Dirección General de Enseñanza Primaria ha ordenado a esta 
Inspección gire visita extraordinaria al Colegio que V. Tiene 
establecido en esa localidad para apercibirle que, en el plazo de dos 
meses incoe V. El oportuno expediente de legalización, con arreglo a lo 
que dispone la Orden de 15 de noviembre de 1945 (B.O. Del E. del 13 
de diciembre), pues, en caso contrario se procederá a la clausura del 
Colegio.

Para ganar tiempo y sin necesidad de esperar el momento de la visita 
oficial que se efectuará, es conveniente inicie V. desde luego, el citado 
expediente a fin de no incurrir en la sanción mencionada.

Lo que comunico a V. Para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. Muchos años.

Rvdo. Padre Superior de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. 
BORJAS BLANCAS

1947



1948
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1948, foren elegits: Trienni 1948-1951: el pare Celestí de
les Borges Blanques; pare Francesc M. de Barcelona; pare Fidel de
Barcelona i germà Ramon de Barcelona.

Los alumnos están distribuidos, según su edad y capacidad, en tres 
grados, a los que precede el parvulario.                                          
Desde los tres años y medio, edad en que son admitidos, hasta los 
siete, ingresan en el parvulario, distribuidos en diversas secciones. 
Hasta los nueve años pertenecen al primer grado, dividido tambien en 
dos secciones; hasta los 11 años, al segundo grado, y hasta los trece, al 
tercer grado, los dos últimos grados divididos como los anteriores, en 
dos secciones. Para aquellos que desean ampliar sus conocimientos, 
funciona un grado especial, que dura otro año. Para el paso de una 
sección a la siguiente, o de uno a otro grado, los alumnos deben haber 
sido admitidos con una puntuación mínima en los exámenes de fin de 
curso.    



Alumnes del Curs de l’Any 1948



1949 LA JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA INFORMA

Esta Alcaldia tiene el honor de informar que garantiza la identidad 
personal del solicitante el Muy Rdo. P. Provincial de los Capuchinos de 
Cataluña; reune el local, reconstruido i ampliado, las mejores 
condiciones para el servicio de la enseñanza; ha comprobado la 
exactitud del plano presentado.

Las necesidades docentes de la ciudad hacen totalmente indispensable 
la concesión de la autorización correspondiente, sin estimarse 
apreciable modalidad alguna especial, y en todos los ordenes y 
aspectos se informa muy favorablemente la petición

Y para que conste y obre sus efectos en el expediente de la apertura 
de la escuela privada del Colegio de Ntra. Sra. de Montserrat de los 
P.P. Capuchinos en esta población, firma el presente informe, en virtud 
del acuerdo adoptado en 17 del actual, por la Junta Municipal de 
Enseñanza, en la ciudad de Borjas Blancas a veinte de septiembre de 
mil novecientos cuarenta i ocho.



ACTA DE LAS OBRAS

En Borjas Blancas a doce de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, 
reunidos de una parte  - - - - - - - - - - - - - - - - -
el muy Rdo. Padre José de Besalú, Vicario Provincial de los Rvdos. Padres 
Capuchinos de la Vila de Borjas Blancas, y de otra   - - - - - - -
el Exmo. Sr. D. José Moreno Torres, Director General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, para recibir y entregar respectivamente   
las obras de Reconstrucción del Colegio y Capilla de los Capuchinos, 
aprobadas según orden del Excmo. Sr.Ministro de la Gobernación de 
fecha veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta y seis. Girada una 
detenida inspección ocular y visto que dichas obras han sido realizadas 
conforme las buenas prácticas de la construcción ajustándose al 
proyecto aprobado y a las órdenes que para su ejecución ha determinado 
su Director Técnico, se dan por recibidas y entregadas quedando desde 
este momento, en poder y bajo la custodia de la Orden de los Rvdos. 
Padres Capuchinos de esta Villa.  - - - - - - - - - - - - -
Para que conste y surta los efectos correspondientes se levanta esta 
Acta en prueba de conformidad, por duplicado, fecha ut supra.   









1950
El Convento – Colegio, reconstruido por Regiones Devastadas, es una 
obra magnífica en su ejecución y que reune todas las condiciones de 
espacio, luz, ventilación y otros detalles que hacen agradable la estancia 
de los colegiales. Ello ha permitido asegurar la existencia de este centro 
docente, forjador de la cultura cristiana en la ciudad, y a la sombra del 
cual se han forjado cantidad de borjenses y que la solidez de sus 
primeros pasos por las aulas de nuestro colegio, les ha permitido elevar 
su cultura a un potencial superior procurandoles amplios horizontes en el 
campo profesional de las especialidades que en su dia abrazaron. 
Asimismo nos ha permitido acometer la importante labor social de “Las 
Escuelas Nocturnas”, donde los varones de toda edad que en su niñez se 
vieron precisados a atender las necesidaes del hogar y recibieron una 
enséñanza alemental, o bien, aquellos otros que aspiran a una cultura 
superior para prosperar en el taller, en la fábrica, o en la oficina, han 
hallado en nuestro colegio, al terminar su jornada de trabajo, unas aulas 
a su disposición con profesores prestos y material gratuito. 



Classe del germà Ramon Classe P. Benet i Lluís de Reus

Classe del Pare Serafí Classe de Pàrvuls P. Arcàngel







1951
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat el 
juliol de 1954, foren elegits: el Trienni 1951-1954: pare Francesc M. 
de Barcelona; pare David del Pinell; pare Benet d’Arenys; pare Lluís de
Reus; germà Feliu de Barcelona i germà Felip Fernàndez.

El pare Francesc M. de Barcelona, envoltat pels seus Alumnes.



També els alumnes del col·legi volen fer acte de presència, i des d’ara 
volen fer sentir la seva veu i donar senyals de vida  fent-nos viure les 
seves activitats. 

Val la pena que sapigueu que passem dels 180 alumnes, i que aquests 180 
estan distribuïts en cinc classes: Una de Pàrvuls, amb prop de 50 alumnes, 
situada al costat del carrer Caputxins. Una de Preparatori, amb 32 
deixebles, i tres de Graduades, en les classes del voltant del pati, amb 36 
a primer grau, 32 a segon i 33 a tercer.

A més dels estudis i altres actes del col·legi, hem posat ara la nostra 
activitat en la col·laboració a les obres de preparació del terreny destinat 
a la construcció de la “Sala d’Actes”. Uns amb les pales, altres amb els 
pics, aquells amb arpiots, aixades i més que tot fent córrer els carretons; 
d’altres encara amuntegant pedres i totxos aprofitats.

I al final del treball, cada dia fem la pregunta que fèieu vosaltres:

“Quantes “cuentes” ens perdona ?... 





1952



IV DIADA DE L’ANTIC ALUMNE

Diumenge 26 d’abril de 1953

Benedicció de la nova Bandera del Col·legi, apadrinada per l’Agrupació 
d’Antics Alumnes representada per Don Ramon Arqués i Arrufat, i la 
Srta. Josefa Peralta Navarro.                                                                                                
A continuació, Esmorzar de Germanor, d’Antics Alumnes i els actuals. 



1953
Ha arribat l’hora de despedir-nos, per a les vacances d’estiu: aquest 
somni daurat de tot bon escolar que espera l’alliberament durant dos 
mesos, de les tasques a voltes enutjoses de les classes. Però arribada 
l’hora, l’alegria que sentim no és suficient per a treure un desix 
d’emoció, propi de tota separació. I potser propi de les circumstàncies 
ja que dins de poc ens serà entregat el fruit del nostre esforç, el 
diploma on estarà resumit el treball fet durant l’any; i no podem estar 
tranquils fins tenir-lo en les nostres mans: els qui han aprofitat el 
temps, per a escoltar amb goig les bones notes; els qui no tant per 
animar-se en cursos vinents a millorar-les. I abans de separar-nos 
voldríem manifestar també un sentiment de gratitud envers els 
professors que compleixen la tasca ingrata de la nostra instrucció.

No fa gaire hem vist marxar al pare Lluís, que en aquesta mateixa 
classe ha deixat bona part de la seva salut. Els qui acabem aquest any,  
i deixem ja el col·legi, proposem mantenir sempre veneració i respecte 
envers ell i els religiosos que l’habitin.  Res més, sinó desitjar a tots 
unes bones vacances. 

Clausura del Curs Escolar 1952 - 1953



Cal remarcar la Primera Comunió que, com cada any, va efectuar-se el 
dia de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona del col·legi. Vint-i-dos 
varen ser els que degudament preparats varen rebre per primera 
vegada a Jesús Eucaristia, acompanyats dels seus pares i familiars.

Drets: Miquel Benet – Enric Carcel – Josep M. Canadell – Domènec Mas – Josep A. Falcó – Josep M. 
Anglés – Joan Riu – Francesc Farré – Marcel Falcó – Gabriel Pifarré – Josep M. Fort – Manel Pifarré

Asseguts: Josep Barrera –Ramon X. Macià – Josep Benet – Joan J. Ferran - Josep M. Batlle –
Albert Solanes – Jordi Monsonis – Esteve Josa – Jordi Salat





Tots varem assistir a la benedicció i col·locació de la primera pedra de 
la nova i futura Sala d’Actes per a poder-hi actuar. Quants festivals, 
vetllades i representacions teatrals i concerts, podran fer-se en la 
Sala, amés de les sessions de cinema. I encara amb més goig anem 
fent la col·locació de totes les altres pedres, que ja son uns quants 
milers, i veiem com van creixent parets on abans hi havia desferres.

Gràcies a Déu ha començat la temporada dels banys. Quin goig poder 
capbussar-se en l’aigua de la piscina on tants alumnes ens hi trobem 
com el peix a l’aigua.



1954
En la Taula del Capítol Provincial, dels Caputxins de Catalunya, celebrada 
el juliol de 1954, foren elegits: el Trienni 1954-1957: pare Eusebi de
Barcelona; pare Joaquim de Port de la Selva; pare Benet d’Arenys de
Mar; pare Serafí de Teià; pare Conrad de Barcelona i fra Feliu de
Barcelona.

Drets: pare Samuel de Maspujols i pare Arcàngel de Barcelona

Asseguts: pare Serafí de Teià – pare Eusebi de Barcelona - pare David del Pinell i pare  
Conrad de Barcelona.



1955
Des de la fundació del col·legi, una de les màximes aspiracions de tots,  
ha estat sempre la de disposar d’una Sala d’Actes. Per això les classes 
de dalt varen fer-se separades per mitjà d’unes portes corredisses, de 
fusta, que permetessin convertir-les en una sola més espaiosa.

Tots recordem els bons temps, d’aquell escenari desmuntable; aquelles 
alegres tardes de diumenge aplaudint al “valent” de les pel·lícules... i de 
la feinada que després ens quedava a retirar els seients i col·locar de 
bell nou les taules a classe. Tots sabem també que aquest treure i posar 
contínuament, apart de la feina que suposava, reporta un desgast del 
mobiliari. A més, actualment els locals públics destinats a teatres, 
conferències, projeccions de cine, etc... estem  acostumats a que 
reuneixin un mínim de condicions acústiques, de comoditat, i de 
decoració, cosa que no pot lograr-se improvisant-lo

Si sempre s’havia considerat que era convenient al nostre Col·legi la 
possessió d’aquesta Sala d’Actes, ara aquesta conveniència s’ha 
convertit en una necessitat peremptòria.   



Per això, el pare Francesc M. de Barcelona, amb el seu entusiasme de 
sempre, va iniciar els treballs necessaris per a aconseguir la seva 
immediata construcció.

La Nostra Sala d’Actes serà un fet si tots hi aportem el nostre ajut... 
Econòmic ? Moral ? L’un i l’altre: el primer per a poder sufragar el cost 
del seu pressupost, que sobrepassarà les 125.000 pessetes. El moral per 
ajudar amb el nostre entusiasme a portar a terme la seva empresa.

Veient el projecte que acompanyem, ja ens podem forjar una idea de 
com serà el local. La cabuda està prevista per unes 400 persones.



Molts varen seguir les vicissituds per les quals han passar les obres 
de construcció i no ignoreu les dificultats que s’han agut de superar, 
però sortosament ja s’han vençut i avui ja pot considerar-se una 
realitat. Ja sabeu que, a conseqüència del Capítol Provincial dels 
Caputxins que tingué lloc el passat mes de juliol, la Comunitat del 
convent ha sofert alguns canvis, entre ells la substitució del pare 
Francesc, l'entusiasta iniciador de la construcció de la Sala, per 
l’actual Superior, pare Eusebi de Barcelona. Obeint ordres superior 
varen haver de suspendre'n les obres.

Així hi tot no va restar tothom parat . El pare superior, incansable, va 
anar convocant per grups a tots els antics alumnes del col·legi per 
informar-los del seu projecte. La major part respongueren a la crida i 
amb els donatius i quotes subscrites pels antics alumnes i alguns 
simpatitzants s’ha obtingut una quantitat mensual no crescuda però 
suficient per assegurar l’amortització del crèdit concedit per La 
Caixa. Una vegada va tenir-se la seguritat que les obres podrien 
acabar-se es va recavar el permís per a continuar-les, el qual fou 
concedit. I ja no ens resta res mes que dir sinó esperar la seva 
inauguració per poder nos reunir a la nostra Sala d’Actes.





1956
20 de juny de 1956 ha mort don Ramon Arqués i Arrufat (1874-1956

Fora del cercle familiar pocs estaven al corrent de la malaltia. La notícia 
de la mort de don Ramon, va causar sorpresa a tota la ciutat. També 
tingué ràpida transcendència a tota la comarca especialment a Juneda la 
seva vila nadiua. També els caputxins eren desconeixedors de la ràpida 
dolença de don Ramon. I la mort del que fou “providència en la fundació 
del col·legi de les Borges, els va agafar de sorpresa. Quan el pare Jaume 
de Sarrià en cert col·loqui assenyalava que les Borges no s’havien portat 
bé amb don Ramon pel molt que havia fet per la ciutat, un interlocutor li 
va preguntar: “I els caputxins, pare Jaume ?”. “Els Caputxins passa que és 
diferent de les Borges. Els caputxins, cadascú té un interès local molt 
petit. Com que es traslladen tan fàcilment d’un lloc a l’altre, no s’hi posen 
arrels i s’oblida” i segueix “don Ramon el vam conèixer nosaltres, els que 
vam viure amb ell la fundació del col·legi. Els següents, també. Però quan 
don Ramon va morir, ja s’ha acabat!. No hi ha continuïtat en el pensament. 
Això sí, el que s’havia de fer, quan va morir, almenys, posar una fotografia 
d’ell en el rebedor del convent o en el col·legi”.     



El dia següent, tingué lloc, al matí, la celebració dels funerals en 
l’església parroquial. Tota la ciutat deixava entreveure el sentiment per 
la mort de don Ramon. En el palau municipal marqués de Olivart, seu de 
l’Ajuntament, les banderes estaven en posició de dol a mitja asta, i 
llaçada negra. Durant la jornada fins l’hora de l’enterrament el cos del 
difunt quedà exposat en una de les sales de la casa i fou constant la 
desfilada de gent de tota condició. Des de primeres hores de la tarda 
començaren arribar a les Borges representants de Lleida i pobles de la 
comarca per assistir a l’enterrament.



A les 6 de la tarda es posà en marxa la comitiva fúnebre vers l’església 
parroquial. Obria camí la creu parroquial. El fèretre enlairat era portat a 
espatlles i acompanyat amb atxes enceses. També feia escolta d’honor 
l’Escolania del col·legi Mare de Déu de Montserrat, i tots els alumnes.                                                      
La presidència oficial estava formada pel president de la Diputació Víctor 
Hellín Sol; rector mossèn Justo Pons; jutge de 1ª Instància José Terron;

notari Gregori Verdaguer; el p. Salvador 
M. de Barcelona per delegació de l’orde 
caputxí. La integrada per l’Ajuntament 
en corporació  era presidida pel batlle  
Josep M. Minguella i Piñol. Al davant del  
familiar s’hi trobaven els nebots Daniel i 
Josep M.; Joan Aranda i el caputxí pare 
Eusebi de Barcelona. Al darrera una 
veritable multitud integrada per totes 
les classes socials de la ciutat i veïns de 
pobles de la comarca, que acompanyaren 
el fèretre mortuori, camí del cementiri, 
fins a l’extrem de la ciutat.



1957
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1957, foren elegits: el Trienni 1957-1960: pare Eusebi de
Barcelona; pare David del Pinell; pare Fidel de Barcelona; pare Tarsisi 
de Barcelona i pare Serafí de Teià

Pare Eusebi – pare David – pare Celestí – pare Samuel – pare Serafí – i altres



1958
Continua la tasca pastoral i docent del Col·legi, com cada curs. Els 
frares es van renovant cada trienni, d’acord amb les Taules del Capítol 
Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat durant el mes de 
juliol, cada tres anys.

La labor dels frares ací, ha estat sempre fecunda, eficaç i generosa, 
siguin quines hagin estat les diferents modalitats d’actuació col·lectiva 
i els estils personals que s’han exercit al llarg dels cursos dels diversos 
moments històrics. El fet que els frares siguin titulars, directors i 
professors del Col·legi, els fa sentir més responsables i compromesos  
del bon funcionament de la tasca docent exercida en el mateix centre.

La vida normal dels estudiants es va desenvolupant en un ambient de 
convivència enriquidora, que  converteix les estones d’estudi en una 
vivència veritablement profitosa, ja que existeix una relació cordial 
entre tots els alumnes i els professors. L’ensenyament es de bona 
qualitat, enriquit amb un ventall molt ampli de projeccions culturals, 
esportives, artístiques i d’altres que fan l’ensenyament més racional.



1959
Les activitats escolars son ampliables a nivells extraescolars tant en 
festes com en excursions de final de curs. Cosa que queda reflectida 
amb l’exemple que a  continuació posem a la vostra consideració.

SETMANA SANTA – del 22 al 29 de març de 1959.

Es prega la màxima puntualitat en els canvis de vetlla al Santíssim.    
Els fidels que assisteixen a la Vigília Pasqual, com que la Missa comença 
a les 12 de la nit, compleixen amb el precepte d’oir Missa el dia de 
Pasqua. Els que combreguin a la Missa de mitja nit, no poden combregar 
el dia de Pasqua.                                                                                 
Per la solemne Vigília Pasqual, els fidels podran recollir, a l’entrada de 
l'Església, la candela i llibret per seguir  la Sagrada Cerimònia.              
Els fidels que vulguin combregar deuran atendre’s a la norma següent, 
sobre el dejuni eucarístic: :Abstenir-se durant tres hores abans de la 
sagrada Comunió d’aliments sòlids i de begudes alcohòliques, i durant 
una hora, de begudes no alcohòliques; l’aigua no trenca el dejuni”.  



1960
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1960, foren elegits: el Trienni 1960-1963: pare Eusebi de
Barcelona; pare Tarsisi de Barcelona; pare Samuel de Maspujols; pare 
Pacià de Tabescan i pare Francesc Sales de Barcelona.

El pare Samuel diu: “Tan bon punt vaig ser destinat a les Borges, una 
de les meves tasques va ser dedicar-me a la creació de les colles 
sardanistes “Les Roses Blanques i “L’Alba Naixent”. 



“La creació de les colles sardanistes, “Les Roses Blanques” i “L’Alba 
Naixent”, va ser acollit amb gran simpatia per la població, ja sigui pel 
fet mateix de tot allò que de noble té la sardana, ja sigui per la gran 
simpatia que la majoria dels components de les dues colles fruïa 
entre els seus conciutadans.   El que si vull deixar ben clar és que en 
tot moment de la meva estada a les Borges em vaig trobar molt a gust 
enmig d’aquell jovent, nois i noies que per la seva sana alegria i per la 
seva companyonia esdevenien un referent no sols per al jovent del 
poble sinó també per a algunes de les colles sardanistes de la 
província de Lleida.                                                                         
Vaig trobar en aquest grup el terreny adobat per poder materialitzar 
el tarannà del nostre poble a través de l’expressió serena i elegant de 
la sardana. És cert que no vaig escatimar assajos per marcar un ritme 
ascendent de perfecció, però també és cert que el grup no va 
regatejar mai cap esforç per copsar i seguir fidelment totes les 
indicacions o correccions que els feia.                                
Companyonia, tenacitat, il·lusió i convicció són les quatre paraules clau 
que, al meu entendre, poden explicar el perquè “amb tant poc temps 
s'aconseguís tanta efectivitat”.





1961
“La colla Roses Blanques l’any 1961, va quedar en 3r. Lloc al campionat 
Provincial de les Colles Sardanistes; al següent campionat ja va assolir el  
títol de campiona de les terres lleidatanes, que va ostentar duran 2anys. 
Per damunt, doncs, de dedicar el temps a crear hàbits en la colla per a 
obtenir èxits, vaig creure molt més interessant i profitós fomentar la 
il·lusió d’aquells joves vers tot allò que forma part de la nostra manera 
de ser i de viure, no sols des d’un punt de vista individual sinó sobretot 
col·lectiu.                                                                                              
Als anys 60 la sardana tenia uns aires de caire reivindicatiu nacional, 
l’eufòria i l’entusiasme anaven més enllà del simple al·licient folklòric, car 
en la seva creació hi havia tota la intencionalitat d’una reafirmació clara 
d’anar recuperant tot allò que havia estat sostret del patrimoni cultural 
del nostre poble.                                                                                    
La llavor sembrada en i amb les colles “Roses Blanques” i “Alba Naixent” 
ha de repercutir significativament en altres moviments sardanistes a les 
Borges, ja que a les Borges sempre s’ha sentit aquesta “devoció” per la 
sardana tan viva i captivadora”. 



1962
Fra Pere Arrufat, pregunta al pare Samuel: “Podríeu explicar les 
raons    per les quals vau participar en la promoció de les colles 
sardanistes?  “En primer lloc he de dir que ho veia com un mitjà per tal 
de facilitar l'intercanvi humà d’un jovent que es presentava tan sa i tan 
optimista. Hi va haver uns quants nois i noies de 16 a 18 anys que em 
vingueren a trobar per tal de fer realitat el desig de participar per 
primera vegada en el concurs de sardanes que organitzava el Club 
Huracans de Lleida. S’apropava la Festa Major de les Borges. Dins dels 
actes hi figurava una ballada de sardanes puntuable per al concurs 
provincial. Començarem a assajar i assajar... I ens presentàrem al 
concurs, essent classificats, lògicament, en darrer lloc. Amb tot, 
prenguérem bona nota del què i del com ho havíem de fer si és que 
volíem classificar-nos en els llocs d’honor”.                                                                                   
- Quines foren les principals dificultats?
“Cal dir que no en tinguérem gairebé cap en l’aspecte material donat les 
despeses relativament baixes que aquesta activitat comporta. Tampoc 
no hi va haver cap inconvenient ideològic.           



“Voldria remarcar, la disponibilitat de tots els membres del grup que 
va ser magnifica. Amb un grup tan xiroi com hi havia va ésser fàcil 
d’arribar als primers llocs de la classificació.                            
També vull mencionar l’acolliment general de tota la població, que va 
ser un dels factors més positius per tal d’estimular la colla a tirar 
endavant, car, després de cada concurs, tothom s’interessava per 
les vicissituds del mateix i per la classificació aconseguida.”               
Què en penseu de la situació actual del món sardanista em 
general i a les Borges en particular?
“Crec que tots els canvis que hi ha hagut al país no han fet minvar 
pas gens l’esperit de tots quests homes i dones que arreu de tot 
Catalunya mantenen viva la flama de la nostra dansa i són, així un 
estímul per a tots per tal de no deixar de treballar pel redreçament 
del nostre país”.                                                                            
“Pel que fa a les Borges que no hi ha hagut en cap moment una minva 
en l’esperit que sempre ha manifestat la seva població. Una prova 
n’és la desinteressada col·laboració de tots els estaments i entitats, 
començant per l’Ajuntament”.



1963
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1963, foren elegits: el Trienni 1963-1966: pare Tarsisi de
Barcelona; pare Eusebi de Barcelona; pare Francesc Sales de
Barcelona i pare Benigne de Barcelona.

El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria, me comunica, con 
esta fecha, la Orden siguiente:                                                         
Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Director del Colegio y de acuerdo con lo preceptuado en la 
Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945, ha tenido a bien 
aprobar el nombramiento de Profesores del Colegio de enseñanza 
primaria no estatal denominado “Nuestra Señora de Montserrat”, 
establecido en la calle Virgen de Montserrat, 1 de Borjas Blancas 
(Lérida) por RR. PP. Capuchinos, autorizado para su funcionamiento 
legal, a favor de los Religiosos Don Enrique Casañe Ingles (P. Eusebio 
de Barcelona; Don Antonio Bona Casanova (P. Tarsicio de Barcelona; 
Don Enrique Roca Ramon (P. Francisco de Sales de Barcelona. En 
posesión del reglamentario título profesional.



La matricula queda condicionada a la capacidad de las aulas sobre la 
base de un alumno por cada metro cuadrado de superficie y a la vista 
de los resultados pedagógicos que se obtengan; quedando obligado el 
director del Colegio al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
la materia y a las que en lo sucesivo pudieran dictarse por este 
Ministerio a quién está en el ineludible deber de comunicar cualquier 
cambio que en el mismo se produzca y pueda alterar su Organización, 
como nombramiento de nuevo director y profesorado, traslado de 
locales, ampliación o disminución de clases, aumento de matruicula, 
traspaso, clausura etc.

Que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 26 de marzo de 1963.

Sr. Director del Colegio Nuestra Señora de Montserrat                   
C/ Virgen de Montserrat, núm. 1 BORJAS BLANCAS (Lérida) 



1964 Memoria explicativa del uso e inversion de la subvención 
concedida por el Ministerio de Ed. Nacional a la Escuela 
Ntra. Sra. de Montserrat de Borjas Blancas.

La Escuela. – Es un edificio de condiciones suficintes, patio de recreo, 
salón de actos y Capilla. Está dotado  de mobiliario suficiente para el 
desarrolo de las clases. La subvención de 3.235 pts. corresponde a un 
grado, por ser 41 los alumnos a el acogidos. La referida  subvención se 
invierte en gastos de material fungible y gastos de personal.             
Los resultados pedagógicos que se obtienen son de dos clases: de orden 
educativo y de orden instructivo. Los educativos los concretamos en la 
mejora que experimentan los alumnos en su conducta y relaciones 
sociales. Los instructivos los concretamos en una cultura primaria 
perfecta ya que con ello se obtiene un beneficio indudable dándole al 
niño un instrumento de defensa y de trabajo para conducirse en la vida 
social de hoy con las exigencias culturales y de preparación que se 
exige en los distintos oficios y empleos.                                                
Y se complementa a través de los Antiguos Alumnos, los padres de 
Familia, la colaboración con la Parroquia, festivales, biblioteca y otras 
que dan como resultado una proyección social benefeciandose de ella la  
misma Escuela y la localidad donde ésta funciona.  



DICTAMEN sobre el estado del local destinado a Cine en el colegio de
los Padres Capuchinos. Es un edificio de planta baja, tangente al 
edificio del Colegio. El pavimento presenta una pendiente de 0,45 m. 
para visualidad. La capacidad de espectadores es de 380. Las puertas 
de entrada son una de 2 m y dos salidas directas a la huerta inferior 
del convento. Las butacas, en parte abatibles, cumplen las condiciones. 
La pantalla es de material ininflamable. La instalación eléctrica se halla 
debidamente autorizada. Se aconseja disponer de 5 extintores de 
incendios situados dos, a cada lado de la entrada principal, otros dos a 

cada lado de la pantalla y otro en la zona de la cabina.                            

Dictamen emitido en Barcelona a 30 de junio de 1964.



1965 Inauguració del Centre Vocacional i Internat 
dels FF. MM. Caputxins de les Borges Blanques

Queda relativament a prop el 1920, l’any en què, gràcies a l’ajut de 
don Ramón Arqués i Arrufat, el gran patrici de les Borges, s’obriren 
les portes del nostre col·legi

Com una planta sempre en creixença, en atansar-nos a la celebració 
de les noces d’or, la comunitat de ff. mm. Caputxins de les Borges 
complementa la seva tasca docent i en general, apostòlica, amb la 
inauguració d’un Centre vocacional i internat.

En disposar-nos a fer aquesta inauguració d’una manera solemne, 
invitem a participar als actes previstos en el programa adjunt els 
alumnes i familiars, ex-alumnes, terciaris, joventuts i amics.           

Cal que tots plegats donem gràcies a Déu per tot el treball 
acomplert sota els ulls maternals de la Verge Maria, l’especial 
protectora d’aquesta casa, sota l'advocació de Montserrat.





1966
Continuant en l’esperit de servei que ha caracteritzat la labor dels 
caputxins, donat les noves orientacions de l’administració que tendia a  
fer obligatori el Batxillerat, el col·legi deixa de banda l’ensenyament de 
“comptabilitat i comerç” per la tasca de preparar els alumnes per als 
exàmens en els Instituts Oficials de Batxillerat. I això en un moment  
delicat per a la província caputxina que comença a veure minvat el  
nombre de frares disponibles. Així va introduir-se el nou Batxillerat, un 
batxillerat imaginat com un servei a la població i comarca. Bo i separats 
en funcionament, els dos col·legis. EGB i Batxillerat, comparteixen  
l’àmbit d’aquest antic convent.                                                                            
En l’aspecte material hi ha la creació d’unes sessions de cinema dominical 
per a infants. Es comença a contractar professorat seglar.                    
En el Capítol de l’any 1966 el borgenc fra Joan Botam (pare Salvador de 
les Borges) llavors superior de la província, destinà a les Borges com a 
responsable del convent i director del Col·legi a fra Magí Setó (pare 
Bernat de la Floresta) que tenia totes les cartes per ser un bon timoner, 

ja que calia una empenta forta per aixecar la nau.   I així va ser...


