
Alexandre Galí i Coll
Mestre de Mestres
Alexandre Galí i Coll va néixer a Camprodon 
l’1 d’abril de l’any 1886. Vet aquí la seva 
trajectòria vital narrada per ell mateix.

Alexandre Galí va morir a Barcelona 
l’any 1969.

1886-1923

“Fins els catorze anys vaig ésser deixeble del meu oncle Bartomeu Galí i el 
seu cunyat Pompeu Fabra. Als 23 anys em va tentar l’Escola de Mestres Joan 
Bardina. M’hi vaig presentar l’estiu de 1909 perquè m’acceptés com alumne. 
Vam tenir una petita conversa i em va proposar d’entrar a l’escola no com 
alumne sinó com a professor de Gramàtica i Literatura castellanes i ho vaig 
acceptar. Aquesta va ser la meva entrada a l’ensenyament.

Aquell any per desgràcia va ésser l’últim de l’Escola de Mestres i en acabar el 
curs vaig acceptar anar a Terrassa per muntar una escola de Patronat que va 
ésser l’Escola Vallparadís. Durant l’any 1913 Prat de la Riba va visitar la meva 
escola i em va proposar d’entrar com a funcionari al Consell d’Investigació 
Pedagògica acabat de crear. L’any 1916 se’m va confiar la Secretaria, càrrec 
que vaig exercir durant vuit anys, o sigui fins als començaments de la dictadura 
de Primo de Rivera. Amb el càrrec s’hi van acumular moltes tasques: la 
direcció de l’Escola d’Estiu, dels Estudis Normals de la Mancomunitat, la 
direcció de l’Escola Montessori (que vaig batejar d’Escola Graduada de 
la Mancomunitat).



1923-1939

Gràcies a l’acumulació d’aquesta última Direcció quan la dictadura va 
amenaçar de mort l’escola, vaig poder convèncer els pares dels alumnes per 
a crear, com a institució privada amb tot el professorat i uns cent vint alumnes, 
l’Escola Blanquerna, que va funcionar a primers d’octubre de 1924. 

L’escola Blanquerna, primer repartida en diferents edificis i l’any 1932 ubicada 
en un edifici de l’arquitecte Jaume Mestres i Fossas a la Via Augusta, va durar 
fins l’any de l’entrada dels nacionals a Barcelona, respectada per tothom va 
ser camp d’experimentació pedagògica, font de les meves obres entre elles 
La Mesura Objectiva del treball Escolar.

En constituir-se, a la República, el Consell de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya vaig ésser nomenat Secretari General càrrec que vaig exercir 
sense deixar l’Escola Blanquerna.

1939-1955

En tornar de l’exili pel novembre de 1943, suprimida l’Escola Blanquerna, 
vaig trobar tancades per mi totes les portes de l’ensenyament i vaig iniciar la 
meva carrera editorial i d’historiador. Tenia 57 anys.

1955-1969

A partir de 1955 la meva acció pedagògica personal és més reduïda, però 
crec que té la seva importància. En primer lloc he d’esmentar que durant els 
anys del 1959 fins 1963 he celebrat a casa meva de 8 a 9 del vespre sengles 
cursos de pedagogia oberts a tothom, i especialment al professorat de les 
escoles que s’anaven creant.

La mesura objectiva del treball escolar.
Alexandre Galí. Editorial Eumo (1984)


