PERE VERGÉS I FARRÉS: Apunts biogràfics



Pere Vergés i Farrés va néixer a Barcelona el 30 de maig de 1896 i
va morir el 8 de setembre de 1970.
Sempre va viure a Barcelona, però alhora estava vinculat al poble
de Capafonts (Baix Camp. Tarragona) on hi anava a passar les
vacances. Allà hi tenia la casa on havia nascut i viscut el seu pare:
“Cal Rafalet”



Inicià la seva formació a les Escoles del Districte segon de
Barcelona (adscrites a l’Escola Moderna de R. Ferrer i Guàrdia) i a
les del Districte sisè.
Acabats els estudis de Magisteri començà a fer de mestre en
aquestes escoles i va ser Director de l’Escola del Districte segon.



Va ampliar coneixements als Estudis Normals de la Mancomunitat,
on participà a les classes que donava Eugeni d’Ors al Seminari de
Filosofia.
L’any 1921 l’Ajuntament de Barcelona va crear una sèrie
d’escoles, que per la seva ubicació es podia dir que eren escoles
a “l’aire lliure”



Una d’aquestes escoles fou l’Escola del Mar, situada a la platja de
la Barceloneta, de cara al mar, i el mestre Pere Vergés va ésser-ne
el Director



En ser destruïda l’any 1938 per una bomba, va passar a “La
Rosaleda” de Montjuïc, on va estar-hi 10 anys i el 1948 va passar a
l’edifici del Guinardó. Allí va seguir Pere Vergés fins a la seva
jubilació oficial l’any 1966.
Amb el nomenament com a Director de l’Escola del Mar, va lligar
la seva vida a aquesta institució pedagògica, creant una de les
escoles models de Barcelona, on hi reproduí l’organització d’una
ciutat ideal i posà especial èmfasi en la Vida Social per mitjà dels
colors, càrrecs i l’actuació dels alumnes que allí s’hi formaven.



Durant els estius de 1922 i 1923 (1a. Època) i 1930, 1931, 1932 (2a.
Època) fou Director de la Colònia d’Estiu a Calafell: La República
d’Infants de Vilamar, de la qual en tenia un record molt
entranyable.



Va ser el fundador de l’Escola Garbí d’Esplugues (1965) i de la
Institució Pere Vergés de Badalona (1968).



Entre els seus escrits té dos llibres de poesies Poesies (1925) i La
Nova Amiga (1930) i altres poesies sense publicar.

Libro de evocaciones (1947) per commemorar els 25 anys de
l’Escola del Mar.
Diverses conferències: Sobre les Escoles del Districte segon i sisè, La
nostra posició pedagògica donada al Seminari de Pedagogia
(1932), La vida espiritual a Vilamar i altres escrits en les revistes
Garbí.


Des de febrer de 1995 hi ha un carrer que porta el seu nom, al
barri de La Pau de Barcelona.

