Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS: Jordi Amorós i Gurrera
CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO: Del 1986‐
87 al 1989‐90
QUINS ESTUDIS VAS CURSAR‐HI?: Se’n deia BUP i COU aleshores.
DE QUINS PROFESSORS‐RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?
El Fernando de matemàtiques, que va morir fa uns quants anys i al qual
anomenàvem “Dios” per la seva semblança amb el déu de l’Antic
Testament pintat per Miquel Àngel a la Capella Sixtina; la Montagut,
d’història i història de l’art, que va traure els colors a més d’un; el
Fructuoso, de castellà a 1er de BUP (impossible oblidar la seva
presentació: “Buenos dias, no os riais, me llamo Fructuoso”); l’Enrique de
llatí, tot nerviós i a punt del plor en la seva primera classe el 1987; l’Anna
Sidera de francès, que ens parlava amb accent de París i jo no l‘entenia
gaire; la de ciències naturals, geòloga (ara no en recordo el nom), que era
d’Olot i trobàvem que tenia un accent exòtic i preciós; en Joan Salvador en
el seu primer any de professor d’història contemporània a COU, del qual
en vaig aprendre el mètode d’estudi que he aplicat des de llavors; en José
Luís Borruey, de filosofia, que quan li vaig dir a COU que volia matricular‐
me a Filosofia em va dir: “haz otra cosa, no quieras ser un desgraciao
como yo” (Sic).
QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
En general bo, positiu, però amb ganes d’estar‐m’hi estrictament els
quatre anys que m’hi havia d’estar i marxar d’allà per créixer.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA
DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
En va haver molts, de fets significatius, però em referiré a les
movilitzacions estudiantils, ja des de 1er de BUP, per protestar contra la
reforma educativa del govern espanyol de llavors (el de Felipe González),
contra la Selectivitat, etc. És el primer cop que sents que pots participar en

moviments que van més enllà de l’àmbit local i recordo amb un somriure
l’ambient d’excepcionalitat que es vivia aquells dies d’assemblees, vagues
i manifestacions. Era la primera crida a la conscienciació social i política
com a adults.
DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
A part del mètode d’estudi a què m’he referit abans, sempre vaig recordar
amb cert orgull que la nostra promoció va ser la primera de la província de
Tarragona en nota mitjana a la Selectivitat el juny de 1990. Hi havia un
nivell excel∙lent. D’aquí vaig marxar estudiar prehistòria i història antiga
(en aquella època dins la carrera de Geografia i Història) a la UB.
A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Des de fa 17 anys sóc arqueòleg professional. Dirigeixo o participo en
intervencions arqueològiques preventives (que vol dir bàsicament
excavacions en llocs arqueològics que poden ser afectats per una obra,
sigui pública o privada) i n’elaboro les memòries per a l’Arxiu del Servei
d’Arqueologia del Departament de Cultura. De les intervencions més
rellevants i interessants, en faig articles científics, sigui en solitari o en
col∙laboració amb altres autors, que es publiquen en revistes
especialitzades.
Ens podies afegir una fotografia de la teva època d’estudiant i una altra
actual? Aquí les teniu.
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