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El viatge de l’Escola del Mar és el relat documentat del capità Pere Vergés. Va concebre un
viatge ple de vida, empoderant una estructura de funcionament escolar única, amb l’autogestió organitzada amb responsabilitats de l’alumnat timoner en diferents àmbits, funcions i
nivells. Un viatge fet en un edifici de fusta que va esdevenir el buc insígnia arquitectònic a
sobre la sorra de la platja de la Barceloneta.
En el nucli central del llibre, el doctor Domènech dona protagonisme a l’alumnat mariner dels
anys trenta del segle passat a través de redaccions i cròniques. Escrits descriptius, informatius,
reflexius, poètics, que mostren realitats educatives i moments socials destacats, escenes
d’escola i de la ciutat plens d’espontaneïtat. Tal com expressa la doctora Subirats en el pròleg,
un model educatiu totalment allunyat de l’aprenentatge llibresc, dels exàmens i de les notes,
i alhora tan amarat de llibres que gairebé es pot dir que el seu cor era la biblioteca. La
biblioteca, el joc, els titelles, la música, el treball lliure, el dibuix, eixos paradigmàtics de la
millor renovació pedagògica.
Desitgem que el lector gaudeixi d’aquest viatge d’història, arrels, cultura i revolució educativa.

Salvador Domènech i Domènech (Barcelona, 1955) és doctor en Pedagogia i màster en
Intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular per la Universitat de Barcelona. És
especialista en Història de l’Educació a Catalunya, de manera preferent durant la dècada dels
anys trenta del segle passat.
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Resultat de la seva recerca són les quatre obres cabdals a la
Biblioteca Abat Oliba de PAM: Manuel Ainaud i la tasca
pedagògica a l’Ajuntament de Barcelona (1995), L’InstitutEscola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella (1998), Els
alumnes de la República (2008) i Els alumnes de la Generalitat
(2009).
També ha publicat llibres sobre la Guerra Civil espanyola:
Amb ulls de nena (2008), De la utopia al camp de concentració
(2014), Els de pic i pala (2014), La Guerra amb ulls d’infant
(2017), Cròniques durant la Guerra Civil (2018), La Nena del
No a la Guerra (2019).
A més d’altres llibres, realitzats sol o en col·laboració, els dos darrers que ha publicat l’autor
són: Angeleta Ferrer. La força de la renovació pedagògica (2020) i Dolor, Resiliència, Coratge.
Cartes al fill que no les pot llegir (2021), conjuntament amb Encarnació Martorell.
Per ampliar informació de tota la seva obra (llibres, articles, ressenyes, presentacions, clubs de
lectura, xerrades) es pot consultar el web www.salvadordomenech. com i el perfil professional
a LinkedIn del doctor Domènech.
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