Auca dels 90 anys de l'IES Lluís de Peguera
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1. La història d'aquesta casa
arrenca el segle XIX
amb una grossa piràmide
que va dur cert enrenou.

13. Durant anys, en aquesta àrea,
la Catalunya central,
únicament el Peguera
era un centre oficial.

2. El propi govern d'Espanya
és qui ens l'havia promès,
per les gestes manresanes
de la guerra del Francès.,

14. Aquí van examinar-se
Martí Pol, Jaume Cabré,
la Maria Àngels Anglada
i molts més que no diré.

3. Cent anys després el projecte,
amb seny, es va revisar
i a canvi va planejar-se
tot un complex escolar.

15. Com que l'alumnat creixia,
l'institut es va engrandir
sense tenir gens en compte
que era un lloc amb pedigrí.

4. L'arquitecte d'aquesta obra,
que en uns vint anys es va fer
després de moltes trifulgues,
va ser Alexandre Soler.

16. El nyap que es va dur a terme
per sort ja ha estat esmenat
gràcies al bon fer dels pares
i tota la societat.

5. I així el dia 8 d'octubre
de 1927
l'institut va obrir les portes.
No feia calor ni fred.

17. Els directors d'aleshores,
que van dur el vaixell a port
van ser: Rosal, els cinquanta;
més tard Masachs, Bort i Llort.

6. Segons ens diuen les cròniques
el primer matriculat
consta que és Simeó Selga,
un metge molt estimat.

18. Un cop va haver mort en Franco
van ser temps de transició.
Llavors Ignasi Bajona
va ser escollit director.

7. Dels professors d'aquella època
que no planyien reganys,
el doctor Ignasi Domènech,
és qui va durar més anys.

19. Ell mateix n'ha escrit la història
dels primers setanta-cinc,
en un llibre que aconsello
perquè l'he llegit i el tinc.

8. Poc després la Biblioteca,
al servei de l'alumnat
i dels ciutadans, obria
les portes de bat a bat.

20. Badia, Puig i Chumillas,
Giménez, Pedrals, Llobet
Basiana i Aguilera,
és a dir aquest octet...

9. L'institut durant la guerra
va fer un canvi radical
en l'ensenyament i els mestres,
i acabà essent hospital.

21. juntament amb Pep Castilla
i Maria Assumpta Pla
són els noms de les persones
que els ha tocat governar.

10. Els primers anys del franquisme
val més passar-los de llarg.
El genocidi lingüístic
hi deixa un regust amarg.

22. Què direm dels plans d'estudis
i reformes que hem viscut?
Que els grans canvis no ens espanten,
si milloren l'institut.

11. El nom, Lluís de Peguera,
un doctor en lleis manresà,
és el nom de l'edifici
del cinquanta-tres ençà.

23. Com tampoc ja no ens espanta
veure que passen els anys
perquè fent anys fem història.
Celebrem-ho doncs, companys.

12. Fou llavors que uns ex-alumnes
com aquell qui no fa res
varen treure una revista
que acabà el seixanta-tres.

24. Celebrem-ho amb aquesta auca
en quartetes i en vers pla,
ja que enguany en fa 90
que el Peguera es va fundar!
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