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CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO: de 1996 a 2002.
QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?: tota la ESO i el batxillerat,
opció tecnològic.
DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD?
PER QUÈ?
Amadeu Peris, professor de geologia. Sobretot perquè sense ell no
hauria fet el que he acabat fent, va ser ell qui em va donar ganes
de ser enginyer geòleg. Hi havia molta complicitat amb ell, estava
un poc de tornada del sistema educatiu i havia optat per ensenyar
a qui volia seguir-lo i escoltar-lo. Ell no estava a l'Institut per fer
de guarderia o de policia. I raó que tenia.
Josep Cid, professor de català. La literatura no és l'assignatura
que un jove de 16 anys aprecia més i ell em va fer apreciar-la,
descobrir lo rector de Vallfogona i Ausiàs March per exemple.
Recordo d'ell que em deixava fer els exàmens de pronoms febles
amb la variant valenciana que havia après a casa.
Els d'especial record negatiu no cal esmentar-los.
QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Potser alguns, amb el temps, mitificaran la estada al institut, els
bons anys de la joventut adolescent i tal. No seria el meu cas,
guardo bons records de l'Institut, però de seguida es queden diluïts
amb els bons anys de la universitat, que guanyen en vivències als
de l'Institut.

Vaig ser de la primera remesa a fer tota la ESO. Recordo la cara de
pànic dels que feien el COU quan ens van veure arribar. Erem
salvatges a primer d'ESO. Amb la mateixa cara ens miràvem, sis
anys més tard, ja preparant la selectivitat, als de primer d'ESO.
Recordo moments de molta crueltat amb alguns professors per part
d'alguns alumnes, i una omertà instal·lada a l'aula davant el
professor en patiment, crueltat també entre alumnes i els "casos"
que cada fornada tenia.
Dels millors records que mantinc és el fet l'entrar en relació amb
gent dels altres pobles de la comarca. Descobrir que els de
Ginestar parlen un poc diferent. Anar els dissabtes a casa d'amics a
Tivissa o a Miravet, conèixer altres realitats, eixir de la "ciutat" de
Móra per deambular pels pobles. A més vaig estar a l'Institut en un
moment de conscienciació identitària ebrenca que també es
plasmava a l'Institut.
I si he de guardar un petit moment com si d'una magdalena de
Proust es tractés, em quedo amb els entrepans de truita francesa
del bar. Els quedava l'ou mig cru, excel·lent.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU
QUE ES VA DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Els primers anys de la dècada dels 2000 van ser anys de revolta a
les Terres de l'Ebre, amb el pla hidrològic nacional i el projecte
d'una central tèrmica a Móra la Nova, la Enron. Evidentment això
es sentia a les aules. Vam arribar a fer una manifestació pels
carrers de Móra, en solidaritat amb un estudiant de Roquetes,
Josep Sabaté, que havia d'anar a juí per haver espentat
suposadament al delegat del govern.
DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO?
Doncs segurament, com a molts, em va servir per accedir a
la universitat, on s'ha de dir que mai vaig sentir-me en falta
de nivell respecte als altres companys de classe, fins i tot

dels que provenien dels grans centres privats ben reputats
de Barcelona.
Estudiar a l'Institut sobretot em va servir per descobrir la
geologia i la cartografia, que va condicionar la meua carrera
universitària i professional de després. A certs moments de
la vida hi ha professors que tenen la capacitat d'orientar-te
el camí a prendre, eixa és segurament la principal raó
d'existir d'un institut.

A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Enginyer geòleg al servei geològic de França. Treballo en la unitat
de riscos sísmics.
Ens podies afegir una fotografia de la teva època
d’estudiant i una altra actual?

