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NOTES AL CAPITOL VI

L'Autonomista, 10 de d..!sembre, 1933, "El fracassat movi
ment anarco-sindicali�a".
Cfr. A. Balcells, (c.ord , ) Història dels Paisos Cata-

lans, pàg. 572 i ss.

Diari de Girona, 11 de desembre, 1933, "El moviment

extremista a Girona".

Ibidem.

Ibidem, "Editorial"

Cfr. L' Autonomí.atr, 2 de gener, 1934, "Significació
de les' eleccions mnicipals".

El Nord de Girona,22 de novembre, 1933, "Als lectors

y (sic) amics. �xplcació".

El Nord de Girona, l 5056, 18 de gener, 1934, "Consig
nando hechos y desinadando campos, a fin de que en

su lugar la verdad )eda ser con mayor orden y resul

tar de mayor eficaia la actuación. pública de los

cat6licos españoles de la provincia de Gerona, pOr
la Fe y por la Patrit.

_En efecte, el númer05058 de El Nord de Girona corres

pon al dia 5 de lIl85 del 1934. Apareix amb un nou

format molt més peti, i sembla que és el darrer nú
mero del periòdic.

Cfr. Diari de' Girom 17 de març, 1934, "L'Esquerra
i els carlins".
Vegeu també, Josep 'ara , "Poder municipal i grups
socials", a L'Avenç, 1. 60, maig, 1983, Dossier "La
ciutat de Girona al sa.e XX".

Cfr. L'Autonomista, 8! gener, 1934.

Com assenyala J. Clara l'article esmentat "el sector
obrer hi tenia (a l' !tntament) una presència gairebé
nul.la. Només pot se considerat com a tal Miquel
Sala (ERC), obrer tinter de can Grober".

Diari de Girona, 8 d.gener , 1934, "Editorial, "Els
. ,

rosega�res .



S25

(12).- Diari de Girona, 12 de gener, 1934.

(13).- L'Autonomista, 19 de gener, 1934, "La indignitat d'una

campanya. Resposta a F. Valls i Taberner", per M.

Santaló.

(14).- Diari de Girona, '13 de gener, 1934, fiLa sinceritat

de. les promeses de l'Esquerra", on hom contraposa
"El que prometia l'Esquerra" i "El que ha fet l'Esquer
ra �n tres anys de go.vernar la ciutat".

(15).- Cfr. Pere Cornellà, ob. cit.,·�àgs. 75-S4.
Per a tota la província, vegeu Ma Rosa Virós Galtier,
"las elecciones municipales de 14 de enero de 1934
en la 'provincia de Gerona", a Perspectiva Social,
n. 5, ICESB, 1975, pàgs. 7-27.

(16).- Diari de Girona, 15 de gener, 1934.

(17) .- Diari de Girona, IS' de gener, "La vergonyosa actuació
de l'Esquerra a Bellcaire". Ma Rosa Virós, a l'article
esmentat, escriu: "Las elecciones municipales de 1934
se desarrollaron en la provincia de Gerona con diversos
incidentes. En diversas localidades hubo algaradas,
roturas de urnas y coacciones. ( ••• )".

.

(lS).- Diari de Girona, 5 de febrer, "Perquè ho sàpiga el
Sr. Selves,... i també el Sr. Santaló", per Joaquim
Heres.

(19) .-
<,

L'Autonomista, 3 de febrer, 1934, "Lletra oberta.
A mossèn Bartomeu Barceló", per M. Santaló.
Miquel Santaló continuà essent objecte de les critiques
de Diari de Girona. Aixi, el 17 d'abril, "El senyor
SantaIó desbancat?", hom especula sobre si M.Santaló
deixarà de ser cap de la minoria d'Esquerra Republicana
de Catalunya al Parlament de Madrid; o el 4 de maig,
"Les inefables intervencions del senyor Santaló",
comentari irònic sobre els discursos parlamentaris
del diputat; etc.

Ie , (20).- '. L'Autonomista, 7 d'abril, 1934.

(21) .- Diari de Girona, 2 de maig, "L'Ecònom de Perelada,
amonestat pel Sr. Prunés, es defensa".
Sobre Mn. Pere Dausà, cfr. Arturo Llopis, "Creer es

crear.
-

Una vida al servicio de Dios (biografia de
Mn. P. Dausà), Barcelona, 1952. Cfr. també el meu

treball (inèdit) Aprosimació al Sindicat Agrícola
Catòlic de Banyoles i Comarca.

(22).- Noticia del nomenament del Dr. Cartañà com a bisbe
de Girona, Diari de Girona, 4 de gener, 1934. D'entre
els articles referits al nou bisbe esmentarem, 19
de gener, "Dr. Josep Cartanyà Inglés. Bisbe de Girona";
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24 de gener, "Una altra mitra que fulgurarà", per
Eudald Melendres (reproduit de La Cruz de Tarragona).

(23).- Diari de Girona, 26 d'abril, 1934, "El Sr. Bisbe pren

possessió", actuà com a delegat el Dr. Antonio Naranjo;
i 5 de maig, "Beneit sia Aquell qui ve en nom del

Senyor".

(24).- Sota el titol altament significatiu de "La guerra
civil entre catalans", a Diari de Girona, 26 d'abril,
1934.

(25) .- L'Autonomista, 30 d'abril; i 3 de maig, "Els ministres

de Déu fan politica, senyor Prunés".

(26) .- Diari de Girona, 18 de juliol, 1934, "Transcripcions:
La mort edificant del senyor Selves" (reproduit de
El Pla de Bages).

(27).-

(28).-

(29).

(30) .-

(31).-

(32).-

(33).-

(34) .

(35) .-

(36) .

(37).-

Diari de Girona, 16 de febrer, 1934, "Comentari. El
--�------------

laicisme tradicional del Senyor Vinardell", per C.
Vidal.

L'Autonomista, 12 de maig, "La llei de contractes

de conreu".

L'Autonomista, 5 de juny, "Un gest exemplar i digne".

L'Autonomista, 26 de setembre, 1934, "Del moment poli
tic •

Vegeu, per exemple, L'Autonomista, 19 de juliol, "Ca
talunya davant el futur hispànic" (resum conferència
de J.M. Corredor); 27 d'agost, "Espanya, Estat sense
Nació". per M. Jordi Frigola.

Sobre l'estada de M.Azaña a Girona, L'Autonomista,
25 d'agost, "El senyor Azaña a Girona"; 27 d'agost,
"Hanuel Azaña, gran republicà i gran demòcrata, reb

l'homenatge de Girona".

Diari de Girona, 16 de febrer, 1934, "El Front únic
és ilegal", per J .M. Gich.

Diari de Girona, 14 de juliol, "A favor dels parats".

L'Autonomista, 7 (sic per 8) de maig, 1934, "Faistes
detinguts".

L'Autonomista, 4 d'agost, "Delegació d'Ordre Públic".

Diari de Girona, 12 de maig, 1934, "Diari de Girona,
penyorat '.
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(41).
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(43) .-

(44).-

(45) .-

(46) .-

(47).-

(48) .-

(49).-

(SO) .-

(51).-
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Diari de Girona, tanmateix, publicarà l'article censu

rat el dia 26 de juny, juntament amb un article-edito
rial sobre "La Censura".

Cfr. Diari de Girona, 1 i 3 de setembre.

Vegeu, en canvi, L'Autonomista, 1 de setembre, "Davant

l'homenatge a Lluís Prunés" per D.R. (D. Rahola);
i "La visita del President Sr. Lluís Companya",
Diari de Girona, 4 d'octubre, "Exacta interpretaci6".

L'Autonomista, 4 d'octubre, "Del moment polític".

L'Autonomista, 27 de gener, 1934, "Una intervenci6
del Sr. Mascort al Parlament de la República". Vegeu
també, 17 de gener del 1934, "Ensenyament. Consejo
Provincial de Primera Enseñanza". El mestre de referèn
cia era Josep' Fernàndez i Coromines, cfr. "Els mestres

de Castellfollit", a Basalt-Revista de Castellfollit,
n. 2, tardor, 1982.

.

L'Au tonomista, 13 de juliol, " Josep Mascort: gestions
a Madrid" ; i 22 de maig, "In tervenci6 al Par lament
de Josep Mascort", respectivament.

L'Autonomista, 22 de febrer, "Homenaje a un Maestro",
per J.M. Villergas.

L'Autonomista, 15 de febrer, "La provisi6 de les esco

les catalanes".

L'Autonomista, 5 d'abril, "La sessi6 municipal d'ahir.
La minoria d'Esquerra omplena la sessi6".

-

L'Autonomista, 27 de gener, 1934, "L'esdevenidor de
l'Escola nacional", per Josep Mascort.

L'Autonomista, 13 d'abril, 1934, "Los Maestros no

cobran", per D. Tarradell.

Diari de Girona, 20 de
.

desembre, 1933, "La ., .

�nepc�a
esquerrana .

Diari de Girona, 20 de desembre. 1933, "L'ensenyament
oficial".

Diari de Girona, 28 de juny, 1934, "Comentari. Els
èxits de l'ensenyament laic", per N.
Cal subratllar que fou suspesa l' aplicaci6 de la Llei
de Congregacions religioses, i que -per tant- les
escoles congregacionistes que havien de tancar les
seves portes el dia primer de gener no ho feren pas.
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Diari de Girona, 17 de juliol, 1934, "Editorial. L'en

senyament catòlic."

Diari de girona, 27 de juliol, "L'escola laica", per

Gaston Gerard.

Diari de Girona, 9 d'agost, 1934, "Col.laboració.
La neutralitat escolar", per G.N.

Diari de Girona, 14 de juliol, 1934, "Comentari. la

coeducació en els centres oficials", per G.N.
Hem de recordar que la coeducació no va pas ser implan
tada a les escoles primàries; només va ser, simplement,
tolerada.

L'Autonomista, 27 de gener, 1934, "Les Escoles de

Pedret", per P. Armengol.

L'Autonomista, 2 de juliol, 1934, "Les Escoles creades

per la República a Girona".

Diari de Girona, 6 de juliol, 1934, "Editorial. Les
escoles de Girona".

Diari de Girona, 13 de juliol, "Editorial. Les escoles

de Girona".

Diari de Girona, 13 de juliol , "Editorial. Les escoles

de Girona".

L'Autonomista, 16 de juliol, "Les Escoles de Girona",
Vegeu també 18 de juliol, "Encara sobre les escoles

de Girona".

Cfr. Boletín de Educación, n. 1, Madrid, gener-març,

1933, esmentat per A. Molero, ob.cit., pàg. 417.
En canvi, segons R. Navarro, ob.cit, pàg. 58, les
"1 des" G' d

"

dau es crea es a a rona urant aquest mate
í

x perio e

serien 144. Potser no hi ha contradicció entre les
dues xifres, en considerar que R. Navarro comptabilitza
"aules" i no escoles, i tal com remarca a la nota

corresponent "Algunes (aules) pertanyen a graduades".

Aquesta impressió extreta dels diaris que hem utilitzat

és avalada per les xifres aportades per R.Navarro,
ibidem, en comptabilitzar 36 aules noves per l'any
1933, i 65 per 1934.

Diari de Girona, 26 de juliol, 1934, "Les escoles
de Girona"; i 30 d'agost, 4 i 10 de setembre, "Una
denominació. Escola Prat de la Riba" (I, 11, i III,
respectivament), per Gerio.
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Notícies extretes de Diari de Girona (1 de març,

8 de març,- 4 d'agost, i 28 d'agost i 20 de setembre)
tret de les notícies sobre inauguracions escolars

a Pontós i Sant Jordi Desvalls, que són extretes de

L'Autonomista, 9 d'abril, "Inauguració escoles de

Pontós"; i 20 d'abril, "Inauguració d'unes escoles".

El Magisteri Gironí, n. 1234, escriu: "e •• a conseq��n
cia dels incidents sorgits amb motiu de l'elecció
de l'Habilitat d'aquest partit •••

" ha dimitit L. Moreno

Els vots emesos foren 166. Els mestres del partit
de Girona inscrits a l'Associació eren, el dia 1r.

de juliol del 1934, 117, segons consta a El Magisteri
Gironí, n. 1254.

El Magisteri Gironí, n. 1239, 19 d'abril, article
de presentació "Companys".

El Magisteri Gironí, n. 1261, 1 de novembre, 1934,
"Acomiadament", per V. Puig.

El Magisteri Gironí, n. 1225, 11 de gener, 1934, "Un

tropezón", per L. Moreno.

El Magisteri Gironí, n. 1241, 3 de maig, "Espigando",
per S. Monjonell.

Cfr. M. Pérez Galan, ob.cit., pàgs. 207-217.

El Magisteri Gironí, n. 1233, 8 de març, 1934, "Los
ac tos del domingo", per L. Moreno.

L'Autonomista, 6 d'abril, 1934, "Una assemblea".

L'Autonomista, 9 d'abril, "Associació de Treballadors
de l'Ensenyança de Girona".

Diari de Girona, 4 de maig, 1934. El mateix diari,
el dia 9 d'abril, informava de què l'Associació del

Magisteri de Girona en la sessió del diumenge dia

8, havia aprovat "la constitució del front únic,
donant-ne'n compte a la federació de Barcelona".
Cfr., també, L'Autonomista, 7 (sic, per 8), maig,
1934.

L'Autonomista, 7 de maig, "Front Unic del Magisteri",
per Dídac Tarradell.

Gerunda, n. 6, 3 de maig, 1934, "El Frente Unico",
per Plinio.

Diari de Girona, 12 de maig.
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El Magisteri de Gironí, n. 1243, 17 de maig, "Crònica

General". Cfr. M. Pérez GaLàn , ob.cit., pàg s , 216

i ss.

El Magisteri Gironí, n. 1243, 17 de maig, "El Front

Unic"., per V. Puig.

El Magisteri Gironí, n. 1244, 24 de maig, art. de

Narcís Coma; i
li ¿Quién dirige la Na clonal?", per Pius

Guiral.

(82)0- El Magisteri Gironí, n. 1245, 31 de maig, "Basàrdic
. avenir", per Vicens Puig.

(83) .- El Magisteri Gironí, n. 1250, 5 de juliol, "Un altre

mig desengany", per V. Puig.

(84).- Ibidem, "Las vacaciones de los colegios particulares",
per Celestí Roigé.

(85).- Veg., per exemple, L'Autonomista, 16 de juliol, 1934,
"Ensenyament", amb les sol.licituds dels co1.legis
privats Mercantil Hispano Francés, de Palafrugell;
Mútua Escolar Costa Brava, de Tossa de Mar; Mútua
Escolar Balmes, de Girona; Mútua Escolar Masmitjà,
de Girona; Mútua Escolar Masmitjà, de Santa Coloma

de Farners; co1.legi Prat de la Riba, de Ribes de

Freser; Mútua Escolar Eiximenis, de Girona; co1.legi
Plana, de Sant Joan les Fonts; i col.legi Maria Compa
nyó, de Santa Coloma de Farners.

(86).- L'Autonomista, 9 d'abril, 1934, "Angoixes", per Joaquim
Saurina. Altres articles del mateix mestre exposant
la seva qüestió particular a L'Autonomista, "Ensenya
ment: Per al Consell Regional", dies 6, i 16 d'abril.

(87).- L'Autonomista, 21 d'abril, 1934, ".Ensenyament. Consejo
Provincial de Primera Enseñanza".

(88).

(89) .

(90).-

(91) .-

(92).-

(93).-

El Magisteri Gironí, n. 1239, 19 d'abril, 1934.

El Magisteri Gironí, n. 1246, 7 de juny.

El Magisteri Gironí, n. 1225, 11 de gener, 1934.

Cfr., també, L.M. Mestras, ob.cit., pàgs. 236-237.

El Magisteri Gironí, n, 1239, 19 d'abril, "Despedida
de Pilar Munarriz".

Cfr. L'Autonomista, gener, 1934.

Veg., Josep Pla, El meu Pais, O.C., 7, pàgs. 565 iss.

Diari de Girona, 29 d'agost, 1934.
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El Magisteri Gironí, ns. 1206, 31 d'agost, 1933; 1212,
12 d'octubre; i 1218, 23 de novembre.

El Magisteri Gironí, n. 1212,.12 d'octubre, 1933.

El Magisteri Gironí, n. 1239, 19 d'abril, 1934.

El Magisteri Gironí, ns. 1207, 7 de setembre, 1933;
i 1208, 14 de setembre, "Del viaje de estudios a Bar

celona", per E.Cantal.

El Magisteri Gironí, n. 1234, 15 de març, 1934, recen

sió del llibret.

El Magisteri Gironí, n. 1203, 29 de juny, 1933.

El Magisteri Gironí, n. 1240, 26 d'abril, 1934, "Als
mestres del Partit de Figueres", per C. Roigé; in.
1244, 24 de maig, "Figueres de Festa", per C. Roigé.
Recordem que H. Almendros, aleshores inspector en

cap de Barcelona i professor de pedagogia de la Univer

sitat de Barcelona, és considerat com ,un dels introduc

tors � propagador de les tècniques Freinet a Catalunya.

El Magisteri Gironí, n. 1210, 28 de setembre, 1933 •.

El Magisteri Gironí, ns. 1214, 26 d'octubre, 1933;
i 1215, 2 de novembre, "Acto cultural en Gerona".

El Magisteri Gironí, n. 1244, 24 de maig, 1934, "El
Consultori Pedagògic d'Olot", per LL. G. B. (Lluís
G. Bastons); i n. 1252, 20 de juliol, "Conversa Pedagò
gica d'Olot", per LI. G. B. (1. Bastons).

L'Autonomista, 13 de juliol, 1934, "La doctora Montes
sorí en Madrid"; 7 d'agost, 1934, "Temas Pedagògics.
El mètode Montessori", per A. Verge1.

El Magisteri Gironí, n. 1216, 9 de novembre, 1933,
"Las clases de adultos", per L. Moreno; n. 1218, 23
de novembre, "Gerona, paraiso infantil", per L. Moreno.
En aquest darrer article, L. Moreno' comentava el fet
de què la província de Girona fos La de nenor taxa de
mortalitat infantil d'Espanya.

El Magisteri Gironí, n. 1247, 17 de juny, "Pensant
amb els peus", per V. Puig.

Cfr. El Magisteri Gironí, ns. 1236, 29 de març, 1934,
"Preparem-nos", per Vicens Puig; 1238, 12 d'abril,
"Ponència modificadora dels Estatuts de la Federació

-Projecte de r�ctificacions". Sobre l'Assemblea de

Tremp, A. Galí, ob.cit., L. 11, la part, pàg. 268.
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El Magisteri Gironí, n. 1249, 28 de juny, "De l' Assem
blea de Tremp".

El Magisteri Gironí, n. 1248, 21 de juny, 1934.

Gerunda, n. 4, 3 d'abril, 1934.

Gerunda, n. 1, març, 1934, "Nuestra Obra".

L'Autonomista, 20 d'abril, 1934, "Los estudiantes

de Gerona en Perpiñan"; i 13 de juliol, 1934.

L'Autonomista, 7 d'agost, 1934, "Visita oficial a

les colònies de la Casa d'Assistència i Ensenyament".

El Magisteri gironí, n. 1213, 19 d'octubre, 1933.
Val a dir que aquestes obres no les hem trobat recolli

des a l'obra bibliogràfica de Rosa Mut i Teresa Martí,
La resistència escolar catalana en llibres (1716-1939),
ja esmentada.

El Magisteri Gironí, n. 1217, 16 de novembre, "Els
últims llibres", per Tomàs Vicens.

L'Autonomista, 10 de gener, 1934.

Diari de Girona, 20 de gener,
comentada pel seu autor"; i 9

intel.ligent", per Octavi Saltor.

1934, "Una novel.la

d'agost, "Pedagogia

L'Autonomista, 11 de juliol, 1934, "Anna Canalias".

AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", Tl ,
sessió l2 de gener, 1934, Fol. 154-155.

AEUM-Girona, ibidem., Fol. 160, sessió 26 de maig.
AEUM-Girona, "Llibre de possessions", Fols. 153-154.

AEUM-Girona, "Llibre d'actes Escola Mestresses", Tl ,
Fol. 157.

AEUM-Girona, ibidem., Fols. 156-157, sessió de 8 de
febrer.

AEUM-Girona, ibidem., Fol. 151, sessió 9 de setembre,
1933.

L'Autonomista, 7 de novembre, 1933, "Govern Civil" •

L'Autonomista, 8 de novembre, 1933, "Una rectificació".

L'Autonomista, 11 de novembre, "Compañeros de 4Q curso"



(128) .-

(129) .-

(130) .

(131) .-

(132) .-

(133).-
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L'Autonomista, 13 de novembre, "Una rectificació neces

sària".

L'Autonomista, 14 de novembre, "Entorn del conflicte

del Magisteri".

El Magisteri Gironí, n. 1217, 16 de novembre, 1933.

AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", sessió
12 de gener, 1934.

L'Autonomista, 22 de març, 1934, "Normalistas en huel

ga", per Un Maestro.

AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", 11,
Fols. 157-158, sessió 20 de març.

(134).- Diari de Girona, 23 de març, 1934.

(135).- Gerunda, n. 2, 12 de març, 1934.

(136) .- L'Autonomista, 7 de maig, "Notes del Magisteri". Cfr.,
també, Diari de Girona, 8 de maig.

(137).- Gerunda, n. 6, 3 de maig, 1934.

(1.38) .-

(139) .

(140) .

(141) .

(142).-

(143) .-

(144) .-

(145) .-

(146) .

(147).-

(148) .-

AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", 11,
Fol. 169, 26 d'abril, 1935.

Diari de Girona, 8 de maig, "Festa de l'estudiant".

Gerunda, n. 5, 16 d'abril.

L'Autonomista, 18 d'abril; i "Pau Bansells", 19 d'abril

Diari de Girona, 19 d'abril, "Cultura. La conferència
del senyor Balsells".

Diari de Girona, 8 de maig, "Cultura. L'educació de
la personalitat".

Cfr. Pere Lloberas, La Bisbal, anys enrera, 1900-1939,
pàgs. 208-211.

Cfr. bàsicament, Diari de Girona, 9 d'octubre, 1934,
"La insensata rebel.lió d'aquests dies. El fracàs
de la política esquerrana-socialista".

Ibidem., editorial "Estava escrit".

Diari de Girona, 10 d'octubre, "A més de covards,
traidors".

Diari de Girona, 8 de novembre, 1934.
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(149).- Diari de Girona, 30 d'octubre, 1934.

(150).- Ibidem.

(151).- Diari de Girona, 16 de març, 1935.

(152).- Diari de Girona, 10 de novembre, 1934.
Cfr. Lluís i Elena Esteva, "Inventari de la Premsa

Guixolenca (1878-1979)", a Estudis sobre temes Guixo

lencs, n. 2 (1980).

(153) .- Diari de Girona, 12 d'octubre, 1934.

(154) .- Diari de Girona, 2 de gener, 1935.

(155) .- Diari de Girona, 4 de gener, 1935.

(156) .- Diari de Girona, 12 d'octubre, 1934, "La llibertat
dels esquerrans".

(157) .-

(158).-

(159).-

(160) .-

(161) .

(162).-

(163) .-

(164) .-

(165) .-

(166) .-

(167) .-

Diari de Girona, 2 de novembre, 1934, "Editorial.
La necessitat de l'ensenyament religiós".

Diari de Girona, 15 de novembre, 1934, "El problema
de l'ensenyament".

Diari de Girona, 9 de novembre, 1934, "Davant les

tasques de Paedagogiurn", per C.B. V. (Carles de Bolós
Vayreda)"; i 13 de novembre, "Paedagogium".

Diari de Girona, 1 de desembre, 1934, "Transcripcions.
Pedagogies perilloses", per Carles Cardó.

Diari de Girona, 17 de gener, 1935.

Diari de Girona, 5 de setembre, "La hipocresia laicis
ta .

Diari de Girona, 24 de setembre, 1935, "Els mestres

revolucionaris", per J.L.M.

Diari de Girona, 13 de juny, 1935, "Comentari. Sobre
el problema escolar", per D.S.

Diari de Girona, 10 d'octubre, 1935, "Editorial. El

problema escolar'.

Diari de Girona, 22 d'octubre, 1935, "Comentari. Escola
laica gratuita?".

Diari de Girona, 7 de setembre, 1935, "Llengua i His
tòria •



(169).-

(170).-

(171).-

(172).-

(173).-

(174).

(175).-

(176).-

(177).-

(178).

(179).-

(180) .

(181).-

(182) .

(183) .

(184).

(185) .

(186) .

(187).-

(188).

(189).-
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Diari de Girona, 15 de novembre, 1934� "Transcripcions.
Un partit nou".

Diari de Girona, 8 de març, 1935, "Editorial. Gil

Robles".

Diari de Girona, 11 de març, "Comentari a un míting",
per Pere Abelló i Morató, i "El míting d'ahir".

Diari de Girona, 24 de maig, 1935, "Propaganda tradi
cionalista".

Diari de Girona, 8 de març, 1935, "Quatre paraules
al Censor".

Diari de Girona, 15 d'octubre, 1935, "L'incident de

diumenge' •

Diari de Girona, 2 de gener, 1935.

Cfr , Diari de Girona, 30 de gener, 1935. També, 1

d'abril, "Les essències del Sr. Santaló".

Diari de Girona, 7 de febrer, 1936, "Editorial.
Posicions· inàdmisibles".

Diari de Girona, 30 de gener, 1936, "Després dels
fets revolucionaris. La causa pels fets de Campdevànol"

Diari de Girona, 31 de gener, 1936.

Requadre reproduit a Diari de Girona diverses vegades
al llarg de la campanya electoral.

Diari de Girona, 31 de gener, 1936.

Diari de Girona, 30 de gener, 1936, "Violències contra

l'Església Catòlica", per OPEN.

El Norte, n. 11, 6 de desembre, 1935.

El Norte, n. 13, 8 de febrer, 1936.

Diari de Girona, 4 de febrer, 1936.

El Norte, n. 13, 8 de febrer, 1936.

Cfr. Pere Cornellà, ob.cit., pàgs. 85-90.

El Norte, 22 de febrer, 1936, "Después de las eleccio
nes".

t'Autonomista, 11 d'octubre, 1934, "Deleteu!".

L'Autonomista, 11, 12 i 30 d'octubre.



(190).-

(191) .-

(192).-

(193).-

(194) .-

(195).-

(196).

(197) .-

(198).-

(199) .

(200) .

(201).-

(203) .-
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L'Autonomista, 31 d'octubre, "Comandancia Militar".
Nomenament del tinent-coronel Masià, 20 d'octubre.

L'Autonomista, 26 de gener, 1935, "Consell de guerra

contra el Diputat a Corts Sr.M.Santaló"; i 28 de gener,

"E. Isern Dalmau".

L'Autonomista, 28 i 29 de gener, 1935, "Consell de

guerra a Girona"; 6 de febrer, 1935, "Dos Consells

de Guerra a Girona"; 12 de febrer, "Consell de guerra
a Girona"; 20 i 21 de febrer, "Dos Consells de guerra
a Girona"; 7 de març, "Consell de guerra a Girona",
respectivament.

L'Autonomista, 6 d'abril; 15 de juliol, "Consell de

guerra a Girona"; i 20 de juliol, respectivament.

L'Autonomista, 23 de novembre, 1934; i 23 de febrer,
1935, reproduit de La Humanitat.

L'Autonomista, 31 de gener, 1935, "Esquerra Republicana
Nacional a Girona".

L'Autonomista, 28 de febrer, 1935, "Polítiques".

L'Autonomista, 9 i 11 de març, 1935, "Gil Robles a

Girona"; i 22 d'abril.

L'Autonomista, 27 de maig, 1935, "Una estadística

angustiosa. Els progressos de l'atur obrer a Espanya".

L'Autonomista, 12 de setembre, 1935.

L'Autonomista, 9 de novembre, i 26 de novembre.

L'Autonomista, 26 de novembre, i 28 de novembre. Els
condemnats gironins que es trobaven a Pamplona eren

Emili Riera, d'Amer; Jaume Pei, de Cornellà de Terri;
i Pelegrí Serrat, d'Olot.
Com a exemple d'articles censurats, esmentem "La signi
ficación de un acto y la descomposición de las dere
chas" , 3 de desembre, 1935, signat per José Gaya Picón,
i que criticava Cambó i la Lliga per la seva participa
ció en el govern de la Generalitat; o "La Doctrina
Social del segon bienni", de J.M. Corredor, 9 de desem

bre, 1935.

L'Autonomista, 17 de desembre, 1935; 9 i 10 de gener,

1936, "Consell de guerra a Girona"; i 1 de gener (sic
per febrer), 1936, respectivament.

L'Autonomista, 23 de desembre, 1935, i 2 de gener,

1936; i 20 de gener, 1936, respectivament.



837

(204) 0- L'Autonomista, 24 de desembre, 1935; i 15 de gener,
1936.

(205).- L'Autonomista, 20 de gener, 1936; i 13 de gener, "Per
la pacificació dels esperits: l'ex-Comissari Sr.Prunés,
condemnat a 8 anys".

(206).- L'Autonomista, 10 de febrer, 1936, "Els empresonats
a l'opinió".

(207).- L'Autonomista, 14 de febrer, 1936.

(208).- Cfr., resultats oficials a Diari de Girona, 19 de

febrer, 1936.
Aquestes dades coincideixen, pràcticament, amb les

aportades per 1. Molas, ob.cit., vol. I, pàg. 284.

Vegeu també, J .A. Gonzà Lez Casanova i M.Rosa Vivós
i Galtier, "Les eleccions del 16 de febrer. Una aproxi
mació a les darreres eleccions democràtiques", a Serra
d'Or, n. 198 (març 1976), pàgs! 13-19.

(209).- L'Autonomista, 17 de febrer, 1936, primera plana impre
sa en vermell.

(210).- Veg., L'Autonomista, 10 de juny, i 25 de novembre,
1935, sobre la Central Lletera i incidents a la vall
de Sant Daniel (recordem, en aquest sentit, que el
dia 20 de juliol del 1936, de matinada, la Central
Lletera va ser deatrufda per veins de Sant Daniel).
Sobre el cementiri, per exemple 24 de juliol, "La
propietat del cementiri de Girona". I 30 de novembre,
sobre la tributació dels transports públics.

(211).- L'Autonomista, 21 de febrer, 1935, "Tribuna lliure",
carta de Tomàs Sobrequés; i 22 d'octubre, "Hablando
con Tomas Sobrequés", per Fuenteovejuna. Recordem
que Tomàs Sobrequés era de la Lliga.

(212).- L'Autonomista, 3 de gener, 1935, "En Joaquim Codina,
de la Sellera, ha mort", per Jaume Pagés i Basach;
22 de febrer, "Lletres de dol" (de Puig); 12 de juliol,
"Lletres de dol" (Rafael Masó) (veg. també Diari de
Girona, 13 de juliol, 1935); 5 de setembre, "Carles
Jordà", i "Carles Jordà o la llibertat" (sic per
lleialtat) per J. Puig Pujadas; i 10 de desembre,
"Lletres de dol" (M. Cazurro).
Cfr., encara, 2 de gener, 1936, "L'any que se' n va .••

"

per Carles Rahola.

(213).- Cfr., L'Autonomista, 19 de gener, 1935, "La renovació
de les nostres Escoles" (amb fotos del nou col.legi
Prat de la Riba). Val a dir que també la Lliga es

gloriava de la seva tasca en aquest camp, tot
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subratllant l'obertura de l'escola "Botet i Sisó"
(al carrer de la Rutlla), i la "Prat de la Riba" (en
locals provisionals) al barri del Poble Sec, cfr.
Diari de Girona, 15 de març, 1935, "Un any de govern
municipal. 11".

(214).- L'Autonomista, 15 de gener, 1935, "Les escoles "Ignasi
Iglésies"", i 12 de juliol, "Sobre el Grup I. Iglésies"
per F. Ferrer.

(215).- L'Autonomista, 18 de juny, "Colònies escolars".

(216).- Cfr., Ramon Navarro, ob.cit., pàg. 58, que per a l'any
1935 reporta només 23 noves aules a la província de

Girona, la xifra més baixa de la sèrie d'anys de la

Segona República.

(217).- Aquestes informacions abasten tot el període, o sigui
des del 10 d'octubre de"! 1934 al 16 de febrer del

1936, i han estat recollides bàsicament de Diari de

Girona, amb algunes notícies reportades per L' Autono
mista. La construcció dels edificis escolars podia
ser directa per part de l'Estat amb aportació dels
Ajuntament, o construcció directa per l'Ajuntament
amb aportació de l'Estat (subvenció).
Ens consta, a més, la creació d'escoles provisionals
a Albanyà i Bellcaire, unitàries de nenes; un aula
de pàrvuls a Salt; i unitària de nens i de nenes a

Santa Eugènia de Ter. D'altra banda, l'Ajuntament
. de Palafrugell havia iniciat els tràmits per construir
un nou grup Escola, segons projecte d'I. Bosch, i
sol.licità una subvenció de 252.000 It. Cf r , Boletín
de Educación, n. X (gener-febrer, 1936) pàgs. 14-15.

(218).- Diari de Girona, 26 d'abril, 1935, inauguració escoles
Ripoll.
L'Autonomista, 2 d'octubre, 1935, escoles d'Amer.

(219).- Notícies aplegades de Diari de Girona i L'Autonomista.

(220).- L'Autonomista, 21 d'agost, 1935, "Notícies".
Sobre aquesta escola de s'Agaró, cfr. A. Galí, ob.cit.,
LL. 11, pàgs. 208 i ss.; i també J. Monés, ob.cit.,
pàgs. 204-205.

(221).- L'Autonomista, 8 de gener, 1935; 22 d'agost; 7 de

novembre, 29 de novembre; 30 de desembre, 1935; i
1 de febrer, 1936.
Val a dir que també els publicà Diari de Girona.

(222).- L'Autonomista, 6 de desembre, 1935, "Per a que hi

hagin més Escoles catalanes", per M. Teresa Vernet;
16 d'octubre, 1935, "Evolució de l'escola catalana",
per Josep Parunella; i 17 d'octubre, 1935, "Què s'enten
per Escola Catalana", d'Alexandre Galí.



(223).-

(224).-

(225).-

(226).-

(227) .-

(228).-

(229) .-

(230).-

(231).-

(232).

(233).-

(234) .-

(235).-

(236) .-

(237) .

(238).-
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L'Autonomista, II d'octubre, 1935, "Ciutadans: Defensem
l'Escola Nacional", per Dídac Tarradell.

L'Autonomista, 18 de novembre, 1935, "Una ofensiva

contra l'escola popular", per Josep Mascort.

L'Autonomista, 25 de novembre, 1935, -"Símptomes poc

afalagadors" per Pau Guiu.

L'Autonomista, 29 d'agost, 1935; 30 de gener, 1936;
i 8 de novembre, 1935.

L'Autonomista, 15 de març, 1935, "Las nuevas Psicología
y Dtdéct

í

ca", i 5 de desembre, 1935, sempre d' Angel
Dotor.

L'Autonomista, 14 de novembre, 1935, "tlarxisme pedagò
gic o escola activa", per Llorenç Masgrau Hortal.

L'Autonomista, 3 de gener, 1936, "Enrique Walon, profe
sor de la Sorbona, en la semana pedagógica organizada
por la Universidad Obrera de París y la 1. T .E.", per
A.S.

L'Autonomista, 25 de gener, 1936, "La llengua i l'Es
cola", per F. Grau i Ros.

L'Autonomista, 14 de febrer, 1936, "Frente Poupular:
A todos los Maestros de España".

L'Autonomista, 17 de maig, "Llibres nous".

L'Autonomista, 13 de gener, i 7 de febrer, 1936,i 23 d'a
bril, 1936.

El Magisteri Gironí, n. 1261, 1 de novembre, 1934,
"Acomiadament", per Vicens Puig.

El Magisteri Gironí, n. 1269, 27 de desembre, 1934,
"Una salutació i una crida", per Sixte Vilà.

El Magisteri Gironí, ns. 1313, 1315, 1316, 1317, desem

bre, 1935 i gener, 1936. Recordem que els mestres

públics a la província de Girona, l'abril del 1935,
eren 766.

L'Autonomista, 13 d'abril, 1935.

L'Autonomista, 20 d'agost, 1936, "Parla un que ve

del Front", per Germinal Roig. En l'entrevista a Fran
cesc Giménez Gu tiérrez aquest explica:" A Bar
bastre, trovàrem (sic) al mestre d'escola M. Martí,
del POUM, el qual sof rí presó pe ls fets d'oc tubre ... " .

Miquel Martí era de l'Escala, i havia acabat el magis
teri l'any 1931.
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(239).- Diari de Girona, 25 d'octubre, 1934; 8 de novembre,
1934; i 29 de gener i 15 de març, 1935; respectivament.

(240) .- El Magisteri Gironí, n. 1262, 8 de novembre, 1934,
"Crònica General".

(241) .- El Magisteri Gironí, n. 1272, 17 de gener, 1935; i
n. 1289, 16 de maig. Cf r , , també, Diari de Girona,
18 de maig.

(242).- El Magisteri Gironí, n.

pels mestres caiguts!";
"Solidari tat!" , per D.
novembre.

1292, 6 de juny, "Solidaritat
n. 1302, 10 d'octubre, 1935,
Tarradell; i n. 1306, 7 de

(243).- Cfr. Gaceta, 3 de novembre, 1934.
Veg. M. Pérez Galan, ob.cit., pàgs. 252, i ss.

(244).- El Magisteri Gironí, n. 1265, 29 de novembre, 1934,
"Crónica General". La majoria de la població gironina,
no utilitzava ni coneixia altra llengua que el català.
Per això, els Inspectors d'Ensenyament Primari insis
tien en l'ensenyament del castellà al' Escola: "Se
le dan las siguientes instrucciones: Intensifique
la practica del castellano hasta que los alumnos ad

quieran facilidad de expresión en el idioma Oficial
de la República, ••• ". El Inspector, C. Giménez España".
Cfr. Libro de visitas de Inspecci6n. Escuela Nacional
Unitaria de niñas de San Jaime de Llierca, visita

d'inspecci6 del 28 d'abril, 1935.

(245).- Veg., C. Lozano, ob.cit., pàgs. 86-92.

(246).- El Magisteri Gironí, n. 1264, 22 de novembre, 1934,
"El Vendaval", per C. Ro í.gé ; n. 1269, 27 de desembre,
"Improvitzaci6", per C. Roigé; i n. 1270, 3 de gener,
1935, "Mutacions brusques", per S. Vilà.

(247).- El Magisteri Gironí, n. 1279, 7 de març, 1935, "La
darrera Assemblea dels mestres de 3.000 ptes.", per
R. Mestres; i "Els Mestres s6n els principals culpa
bles de llur situaci6", per D. Tarradell.

(248).- El Magisteri Gironí, n. 1280, 14 de març, 1935. Hem
de tenir present que hi havia molts mestres interins
o en atur. El desembre del 1935 les mestresses "aspi
rantes-interinidadas" ascendien a 154, cfr. Boletín
de Educación, n. XI-XII (març-abril, 1936). pàgs.
17-20.

(249).- Cfr., El Magisteri Gironí, n. 1269, 16 de maig, 1935,
article editorial de Sixte Vilà.

(250).- El Ma�isteri Gironí, n. 1280, 14 de març, 1935, "Pano
rames I, per Celes tí Roigé.
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(251).- El Magisteri Gironí, n. 1290,23 de maig, 1935, "Asso
ciació única o res", per Narcís Coma; n. 1291, 30
de maig, i n. 1296, 4 de juliol, "Associació Unica",
i "Pro Associació Unica", per J. Ferrer Carbonell;
n. 1298, 18 de juliol, 1935 , "Viva la Nacional", per
C. Concustell; i ne 1293, 13 de juny, "Oposats? Mai!",
per J. Saurina.

(252).- El Magisteri Gironí, n. 1292, 6 de juny, 1935, "El
Sr. Mascort, el Congreso y los Maestros", per Violin;
i "Frui ts d'una posic ió", pe.r Joan Clares. In. 1293,
13 de juny, article d'Adrià Vila. Finalment, n. 1298,
18 de juliol, 1935, articles de J. Ferrer Carbonell.

(253).- El Magisteri Gironí, n. 1312, 19 de desembre, 1935,
"Pro Front Unic,j, J. Ferrer Carbonell.

(254).- El Ma1�st�ri Gironí, ns. 1314, 2 de gener, 1936, "Any
nou. .• ; l 1317, 23 de gener, 1936, ambdós de Sixte
Vilà.

(255).- El Magisteri Gironí, n. 1320, 13 de febrer, 1936,
"Paraules clares", per Narcís Coma; i n. 1219, 6 de

febrer, "Por", per J. Ferrer Carbonell.

(256).-

(257).-

(258) .-

(259).-

(260) .-

(261).

(262).-

(263) .-

Diari de Girona, 10 d'octubre, 1935, "El problema
escolar".

L'Autonomista, 18 de novembre, 25 de novembre, i 11
d'octubre, 1935, respectivament. l El Magisteri Gironí,
n. 1305, 31 d'octubre.

El Magisteri Gironí, n. 1277, 21 de febrer, 1935,
"Centre de col.laboració de Girona", per S. Monjonell;
i "Segona Conferència", per D. Tarradell.

El Magisteri Gironí, n. 1286, 25 d'abril, "Coll i
Mas, a Figueres 'i, per Sixte Vilà; n. 1288, 9 de maig,
"Els actes de Girona i de Figueres", per S. V. S (Sixte
Vilà); in. 1289, 16 de maig, "La Conferència que
donà Coll i Mas a Figueres".

El Magisteri Gironí, n. 1300, 26 de setembre, 1935,
"Diada de Germanor", per J. Ferrer Carbonell.

Diari de Girona, 8 d'agost, 1935.

El Magisteri Gironí, n. 1307, 14 de novembre, 1935,
resums per J. Ferrer Carbonell, i D. Tarradell, respec
tivament; i "L'acte cultural de Fires", per Sixte
Vilà.

el Magisteri Gironí, n. 1314, 2 de gener, 1936, resse

nya de P. Andreu Rius.
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(264) �- El Magisteri Gironí, n. 1309, 28 de novembre, 1935.

Vegeu, també, Boletín de Educación, n. X (gener-febrer
1936), pàgs. 10-14, "Centros de Colaboración. Figueras
La Bisbal", per Teresa Climent, i X, respectivament.
El mestre Joan Comelles es basà en els estudis d'A.
Galí. S'anunciava una nova conferència a Figueres,
a càrrec del mestre de Crespià, Víctor Borgoñón. D'al
tra banda, la lliçó d'Ernest Soliva es centrà en el

Telègraf.

(265)0- El Magisteri Gironí, ns. 1304, 24 d'octubre; i 1309,
28 de novembre, 1935, "El Nostre Casal del Mestre",
I i 11. I n. 1219, 6 de febrer, 1936, "La inauguració
del Casal del Mestre':

(266)0- El Magisteri Gironí, n. 1300, 26 de setembre, i 1304,
24 d'octúbre,· 1935. r D. 1309, 28 'de novembre, 19350
Els mestres Seleccionats foren: Llu!s �ste�e, de Begur;
Joan Comellas, de Masarac; Miquel Gratacós, de Susque
da; Dídac Gallardo, de Sant Privat de Bas; Dolors

Santaló, de Blanes; Dolors Viñas, de la Bisbal; Carme

Rahola, de SantJoan de Palamós; i Victòria Turró,
de Camó; cfr. Boletín de Educación, n. X (gener-febrer,
1936), p. 14.

(267).-

(268) .-

(269) .-

(270).-

(271).-

(272).-

El Magisteri Giron!, n. 1270, 3 de gener, 1935. Sobre
la distribució de les zones, Diari dè Girona, 8 de

gener, 1935.

Diari de Girona, 1 de febrer, 1935. També, El Magisteri
Giron!, n. 1273, 24 de gener.
Boletín de Educación, era una publicació mensual,
"Organo oficial de la Inspección de Primera Enseñanza".
Constava de les següents seccions: Metodologia, Didàc
tica, Centre de Col.laboració, i Secció d'Informació.
Els números que hem pogut utilitzar són escrits ínte
grament en castellà.

Diari de Girona, 10 de gener, 1935; 29 de març; i

29 de gener.

Veg. L'Autonomista, 15 de març, 1935; Diari de Girona,
7 de gener, 1935; i El Magisteri Gironí, n. 1302,
10 d'octubre, 1935.

El Magisteri Gironí, n. 1264, 22 de novembre, 1934,
"Uns llibrets interessants", per M. Tolosà.
L'Autonomista, 15 de març, i 5 de desembre, 1935.

Sobre Alejandro Casona, i la seva significació pedagò
gica en el context de la Segona República, veg. Salva
dor Ferrer C. Maura, ob.cit., pàg. 328; i M. Pérez
Galan, ob.cit., pàgs. 231-233.
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(274).-
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L'Autonomista, 10 de desembre, 1935, "Acotaciones

pedagógicas a la obra de Alejandro Casona", per M.

Oliver; i 16 de desembre, "Consideraciones sobre Nues
tra Natacha", per J. Ferrer Carbonell.

El Magisteri Gironí, n.

sobre Manuel B. Cossío;
1935, sobre L. Bello.

1302, 10
in. 1308,

d'octubre, 1935,
21 de novembre,

(275).- Diari de Girona, 14 de març, 1935.

(276)0- El Magisteri Gironí, no 1313, 26 de desembre, 1935.

Veg., també, Pere Lloberas, la Bisbal, anys enrera,

1900-1939, pàg. 71, on escriu: "Amb ell (Paulí Puig)
entrà al' escola un clima de placidesa i d'eficàcia" •

.

Sobre Francesca Bosch, El Magisteri Gironí, n. 1318,
30 de gener, 1936. Respecte al Curset del 1903, cfr.
Josep Pallach, ob.cit., pàgs. 205-208; i també l'evoca
ció de la mateixa Francesca Bosch, "Cassà de la Selva",
a Cursillos de Maestros en Gerona, Agosto, 1912, pàgs.
32-33.

(277).- L'Autonomista, 3 de gener, 1935; i El Magisteri Gironí,
n. 1314, 2 de gener, 1936.

(278).- Diari de Girona, 28 de setembre, 1934.

(279) 0- AEUM-Girona, "Lligall d'Actes dels cursos professio
naIs". Com podem constatar només van ser admesos 22
alumnes, majoritàriament noies (només 4 nois).

(280).- El Magisteri Gironí, n. 1276, 14 de febrer, 1935.

AEUM-Girona, "Llibre d I Ac tes Normal Mestresses", vol.
11, Fols. 164-165, sessió del 19 d'octubre, 1934.

Cfr. L'Autonomista, 21

guerra contra el Sr.

Vigneaux".

1935, "Consell de
i germans García

(281) .-

(282).-

(283).-

(284) .

(285) .

(286) .

(287) .

(288 ).-

de febrer,
Pere Cerezo

Sobre el tema, veg. C. Lozano, ob.cit., pàg. 355;
i M. Pérez Galan, ob.cit., pàg. 223 i ss. "Coeducación.
Amenazas sobre la preparación del Magisterio".

El Magisteri Gironí, n. 1270, 3 de gener, 1935.

El Magisteri Gironí, n. 1288, 9 de maig, 1935.

Diari de Girona, 11" de maig, 1935.

L'Autonomista, 3 i 5 d'abril, 1935.

AEUM-Girona, "Lligall d'informa del curs 1934-1935".
Sobre l'excursió a Barcelona dels alumnes de 3r.,
vegeu Diari de Girona, 13 de març, 1935.



(289).-
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Diari de Girona, 3 de novembre, 1934; i 26 d'abril,
1935.

(290).- El Magisteri Gironí, n. 1279, 7 de març, 1935.

(291).- L'Autonomista, 22 de juny, 1935, "Festa de fi d'estu
dis' •

(292).- El Magisteri Gironí, n. 1298, ,18 de juliol, 1935.

(293).- Diari de Girona, 13 de setembre, 1935.

(294).- AEUM-Girona, "Lligall d'Actes dels cursos professio
na1s". També, Diari de Girona, 26 de setembre, 1935;
i El Magisteri Gironí, n. 1301, 3 d'octubre.

(295) .- El Magisteri Gironí, n. 1300, 26 de setembre, 1935.

(296).- El Magisteri Gironí, n. 1301, 3 d'octubre, 1935.

(297).- AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", Fol.
163.

(298).- AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Escola Mestresses", Fol.
171, sessió del 8 de juny, 1935; i Fol. 176, sessió
12 de maig, 1936. l L'Autonomista, 22 de gener, 1936,
"Ensenyament".

(299).- AEUM-Girona, "Llibre d'Actes Normal Mestresses", Fol.
176.

(299 bis).- L'Autonomista, 5 de maig, 1936, "Magnífica conferèn
cia del Dr. Venturino".

(300).�

(301) .-

(302).

(303).-

(304) .-

(305) .-

Diari de Girona, 15 de març, "Editorial Un any de

govern municipal".

El Magisteri Gironí, n. 1308, 21 de novembre, 1935,
"Nota de la Sección Administrativa ••. "; i Diari de

Girona, 2 de desembre, 1935�

El Magisteri Gironí, n. 1297, 11 de juliol, 1935.

L'Autonomista, 26 de març, "Dissabte. Al Centre d'Unió
Republicana"; i 20 de juny, "Homenatge a la Sr ta •

Angelina Varderi".

L'Autonomista, 26 de març, 1936, "Les provocacions
feixistes", de Genís Va11daura; i 25 de juny, i 9
de juliol, articles de José Gaya Picón.

L'Autonomista, 28 de maig, 1936.

Veg., Josep Benet, "Ara fa quaranta anys. Catalunya
oasis", a Serra d'Or, n. 200 (15 de maig, 1976), pàgs.
15-21.
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(306).- L'Autonomista, 27 d'abril, 1936, "La República Rescata
da". Cfr. Pere Cornellà, ob.cit., pàgs. 91-96. L'autor
subratlla que es produí l'abstenció més alta de l'èpo
ca republicana a Girona (56'3% d'abstencions).

(30�).- L'Autonomista, 30 de maig, "Democràcia contra feixisme"

(308).-

(309).-

(310).-

(311).-

Diari de Girona, 17 de febrer, "Editorial. Després
de la lluita".

Diari de Girona, 29 de febrer, "Editorial. La ciutat
del call".

Diari de Girona, 6 de març,
l'escola"; i 3 d'abril, "La
per J.M. Gich.

"El problema social a

setmana de 40 hores",

Diari de Girona, 22 d'abril, "Per al censor i per
al públic".

(312).- Diari de Girona, 27 d'abril, 1936.

(313).- Diari de Girona, 9 de juny.

(314).- Diari de Girona, 30 de juny.

(315).- Diari de Girona, 4 de març, 1936.

(316).- L'Autonomista, 16 de març; 10 de juliol.

(317).- L'Autonomista, 19 de febrer, "Catalunya", per R. Dalmau
Farreres.

(318).-

(319).-

(320) .

(321) .-

(322).

(323).-

(324).-

(325).-

L'Autonomista, 1 d'abril, "Llibres: Història, edició
de la Protectora", per M.R.

Diari de Girona, 2 d'abril, "Col.1aboració. La substi
tució de l'ensenyança religiosa", per C.S.

Diari de Girona, 25 de maig, "El 1aicisme escolar".

Sobre la F.A.E., veg. M. Pérez Ga Làn , ob.cit, pàgs.
299-304.

Diari de Girona, 24 d'abril, "Contra el sectarisme".

Diari de Girona, 22 de maig, "En defensa de l'Escola
Catòlica".

Diari de Girona, 21 d'abril, 1936, "Transcrïpcions.�--------------

L'Estat, mestre d'estudi", per Carles Cardó, prev.

Diari de Girona, 30 de maig, 1936, "Comentari. La

perversió de l'infant", per MANN:;:



(326).-

(327) .

(328).-

(329) .-

(330).-

(331).-

(332).-

(333).-

(334).-

(335).-

(336).-

(337).-

(338) .-

(339) .

(340) .-
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Diari de Girona, 2 d'abril, "El lalcisme en l'ensenya
ment".

Diari de Girona, 29 de maig, 1936.

L'Autonomista, 26 de març, "Ensenyament"; i Diari

de Girona, 8 de juny, 1936.

L'Autonomista, 6 de juny, 1936, "Notes de la Inspecció
de Primer Ensenyament".

Cfr. J .M. Bernils, 50 anys del col.legi públic Sant

Pau-Figueres, 1933-1983, pàgs. 47-48.

Diari de Girona, 28 de maig, 1936, "L'Alcaldia i la

substi tució de l' ensenyamen t donat per les Congrega
cions Religioses".

Diari de Girona, 30 de maig, 1936, "Ajuntament. La
substitució de l'ensenyament confessional".

L'Autonomista, 30 de maig, 1936, "L'ensenyament a

Girona".

Diari de Girona, 4 de juny, 1936, "Ajuntament. El
Ple d'ahir".

L'Autonomista, 6 de juny, "Notes de la Inspecció de
Primer Ensenyament".

L'Autonomista, 10 de juny, 1936, "Les gestions dels
nostres diputats. Escoles�.

L'Autonomista, 6 de juliol, 1936, "Inauguració del

Grup Escolar d'Osor" (amb fotos); i II de juliol,
"Palafrugell tindrà un nou Grup Escolar".

L'Autonomista, 16 d'abril, "Figueres.- Llèx í

t de les
Escoles Nacionals"; i 7 de juliol, "Els petits excur

sionistes del Grup I. Iglésies", per Josep Cantó.
Sobre el festival de Figueres, cfr., també, J .M. Ber

nils, ob.cit., pàg. 46. L'èxit de la commemoració
cal atribuir-lo als nous mestres Josep Bordas, i Josep
Rigau, de la primera promoció del Pla Professional.

L'Autonomista, 6 de juny, 1936, "A l'opinió pública".

El Magisteri Gironí, n. 1320, 13 de febrer, 1936,
"Impromptu", per Sixte Vilà. Cal dir que aquesta era

una pauta assenyalada per l'Associació Nacional.

(341).- El Magisteri Gironí, n. 1322, 27 de febrer, 1936,
subratllarà aquest fet.

(342) .- El Magisteri Gironí, n. 1321, 20 de febrer, 1936,
"Guió del moment", per S. Monjonell; i "Entre núvols
de pols", de J. Ferrer.
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(343).- El Magisteri Gironí, ns. 1322, 27 de febrer, "Marcel.lí

Domingo", per Sixte Vilà; i 1323, 5 de març, "Josep
Coll i Mas", per Sixte Vilà.

(344).- El Magisteri Gironí, ns. 1322, 27 de febrer, "Ha sonat

l'hora?", per J. Ferrer Carbonell; i n. 1325, 19 de

març, 1936, "Temes del moment. L'escola única a Cata

lunya", per Sixte Vilà.

(345) .- L'Autonomista, 28 de febrer, 1936. Vegeu, també, dies

18 i 19 de febrer. Cfr., encara, El Magisteri Gironí,
n. 1322, 27 de febrer, 1936.

(346) .- El Ma�isteri Gironí, n. 1324, 12 de març, "Llenya
al foc', per Josep Mascort; i "Aclariments".
Sobre Carme Auguet, veg. Teresa Bartina i Marull,
Esbós de biografia de "Donya" Carmen Auguet, Girona,
1983. Tanmateix, no esmenta l'incident de què estem

parlant.

(347).- El Magisteri Gironí, ns. 1326, 26 de març; 1327, 2

d'abril; 1335, 28 de maig; i 1338, 18 de juny, 1936.

(348).- El Magisteri Gironí, n. 1332, 7 de maig, "Núvols en

creu", de Sixte Vilà; i "Als mestres de la 8a catego
ria".

(349).- El Magisteri Gironí, n. 1326, 26 de març.

(350).- El Magisteri Gironí, n. 1339, 25 de juny, 1936, "Con
sell Regional d'Ensenyança de Catalunya".
Cfr. M. Pérez Galan, ob.cit., pàg. 314.

(351).-

(352).-

(353).-

(354).-

(355).-

(356).

(357) .-

El Magisteri Gironí, n. 1331, 30 d'abril, 1936, "La
Ventafocs de l'Estat"

El Magisteri Gironí, n. 1334, 21 de maig, 1936, "Fets",
per Pere Armengol.

El Magisteri Gironí, ns. 1333, 14 de maig, "Ultima
Hora"; 1334, 21 de maig, "Desencís", per Sixte Vilà;
.

1335 28 d
. "A·" " J S

.

l n. , e malg, lXO es .•. ,per • aurlna.

L'Autonomista, la de juny, 1936, "Paraules del soldat

inconegut, per Carles Rahola.

L'Autonomista, 27 de març, 1936, "L'escola al vol tant

de la questió internacional", per Xavier Ciurana.

L'Autonomista, 19 de juny, "Llibres".

L'Autonomista, 6 d'abril, 1936, "Ahir a Vilahur: L'ho

menatge a Miquel Santaló".
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(358).- L'Autonomista, 16 de març, 1936, "El Dr. Coll i Turbau"
per Carles Rahola.

(359).- L'Autonomista, 23 d'abril, 1936, "Els que moren. Jesús
Sanz i Poch", per R. (¿Rahola?).
Cfr., també, El Magisteri Gironí, n. 1331, 30 d'abril.

(360).- Cfr. El Magisteri Gironí, n. 1322, 27 de febrer, 1936,
"Nova Revista Escolar", per S.V.S. (Sixte Vilà); i
Diari de Girona, 29 de febrer. El Magisteri Gironí,
ns., 1330, 23 d'abril; i 1331, 30 d'abril, 1936.

(361).- El Magisteri Gironí, no 1339, 25 de juny, 1936, "Excur
sió a Mallorca", per P. Armengol.

(362).- Ibidem, "diada de Germanor".
Hem de dir que aquest és el darrer dels números de
la revista professional gironina.

(363).- El Magisteri Gironí, n. 1334, 21 de maig, "Convocatò
ria". Cfr., també A. Galí, ob.cit., Llibre 11, pàg. 268
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A TALL DE SlNTESI I CONCLUSIO

En la investigació, tot reprenent el fil de la histò

ria del magisteri públic gironí deixat per Josep Pallach a

l'any 1908, constatem novament que hi havia un important movi

ment de renovació pedagògica i de dignificació professional.

Aquest moviment s'havia articulat al voltant de l'Associació

del Magisteri, Associació que aplegava a la gran m;;tjoria dels

mestres públics de les comarques gironines. A desgrat dels

lògics alts i baixos, durant aquests primers quinze anys del

segle XX, els mestres gironins continuaren activament la tasca

de modernització de l'ensenyament primari, en un moviment autò

nom que no menystenia, però, de coordinar esforços amb al tres

grups catalans. Podem dir que arriba a la maduresa la "genera
c ió" que hem convingut en anomenar "la generació reformista".

De fet, els principals capdavanters de l'Associació (pensem,

per exemple, en Josep Barceló, Lluís Moreno, Silvestre Santaló,
Pere Blasi, etc.), assoleixen un notable prestigi personal

i professional. l alguns mestres gironins ocupen càrrecs signi

ficatius en el context educatiu català (recordem, així, a Joan

Bosch i Cusí, o a Llorenç Jou i Olió).

Es en aquest marc que cal avaluar la reobertura

de les Escoles Normals gironines. No fou pas una mera formali-

tat, sinó que

magisteri. Per

història del

responia a un desig àmpliament compartit pel
això mateix fou una fita important per a la

magisteri gironí. D'altra banda, sortosament,
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coincidí pràcticament amb l'establiment d'un Pla d'Estudis

(Pla 1914) força millor als existents anteriorment. Les Normals

gironines, i més específicament la de Mestres, no foren uns

mers "centres burocràtics"; ben al contrari, aconseguiren un

notable nivell professional, tal i com demostren les diverses

fornades de mestres que n'eixiren. Acompliren prou dignament
la seva específica escomesa com a centres professionals, i

així ho confirma el bon nombre d'excel.lents mestres i educadors

que hi estudiaren (recordem, a tall d'exemple, Pere Rosselló,

Josep Mallart, Jesús Sanz, Angel Frigola, Joan Roura ••• ).

L'Escola Normal de Mestres de Girona fou un centre

actiu i prestigiós gràcies sobretot a què la gran majoria dels

professors tenien una bona preparació professional. Però, a

més, aquests professors eren catalans, fills de les comarques

gironines, i per això mateix compartien íntimament la problemà
tica del magisteri, que no els hi era gens aliena. Estaven

pregonament imbricats· en el debat cultural i polític gironí.
No

.
és produí de cap de les maneres un divorci entre Normal

-societat gironina. Ben al contrari, el professorat de la Normal

hem de considerar-lo com a part integrant de la mateixa "genera
ció reformista" del magisteri de què hem parlat. En aquest

sentit, és ben significativa la gran estabilitat del claustre

de professors. Per això, la reobertura de la Normal de Mestres

significà una\nova embranzida, i gairebé una institucicnalitza

ció, del moviment de renovació que havien anat portant endavant

els mestres públics gironins. De tal manera, i gràcies sobretot

a Cassià Costal, durant el quinquenni 1914-1919, les activitats

de l'Associació es confonen, pràcticament, amb les de l'Escola

Normal (recordem, en aquest sentit, les visites d'estudi, les

conferències, les converses pedagògiques, .•. ).

El mateix podríem dir, només que amb un grau menor,

en referir-nos a l'Escola Normal de ��es. De fet, el claustre

de professores és força més inestable, i el professorat no

brilla professionalment amb idèntica claredat, tot i l'estada
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a Girona de figures prou significatives (Josefa i Elisa Uriz,

Anna Canalias, ... ). En canvi, caldria subratllar la significa
ció de promoció cultural i professional femenina que l'Escola

representà.

Cal deixar constància, però , de les deficients

i deplorables condicions materials en què les Escoles Normals

gironines hagueren de desenvolupar la seva tasca, en una respon

sabilitat compartida pel govern central, el govern "provincial",
i el municipal.

D�altra banda, i en clara correspondència amb la

realitat política general, el professorat de .les Escoles Normals

era un professorat ideològicament plural, amb enfocaments reli

giosos, polítics i educatius heterogenis. El contex general
afavorí el naixement al si del claustre de pregones escissions,

que tingueren el seu paral.lelisme en el magisteri. Aquesta
escalada de discrepàncies arribà al seu punt àlgid el curs

1920-1921. La divisió interna dels Claustres de les Normals

es projectà i prolongà entre els mestres.

De fet, l'Associació del Magisteri de Girona, en

consonància amb la seva tradició, unia en un mateix combat

la preocupació per la qualitat de l'ensenyament (la renovació

pedagògica) i les reivindicacions professionals. Amb tot, alguns
sectors minori taris del magisteri gironí no es sentien prou

ben defensats per l'Associació. Per això crearen la Confederació

Provincial del Magisteri, que fou sempre, tanmateix, una agrupa

ció minoritària. Eren, en principi, els mestres més discriminats

professionalment (interins, de drets restringits, etc.). En

la pràctica, però, aquesta escissió esdevingué de fet la plata
forma dels grups ideològics més conservadors.

Durant aquests anys (1914-1924), el magisteri gironí

hagué de plantejar-se bàsicament dues qüestions. D'una banda,

la qüestió catalana; d'altra, la qüestió religiosa.

En el primer aspecte val la pena de subratllar que

la catalanització dels plantejaments educatius féu progressos
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qualitatius importants. Fins ara s'havia plantejat l'ús del

català a l'escola primària únicament des de l'òptica d'un millor

aprenentatge del castellà. O sigui, merament des d'un enfocament

didàctic del castellà. En aquest sentit la llengua catalana

no era valorada més que com a llengua subsidiària. Ara, en

canvi, sense deixar de considerar-se aquest

l'ensenyament del i en català

Sorgeixen propostes concretes

aspecte, comença

com un valor ena valorar-se

(recordem la ponència "L'idioma escolar"

d'escola catalana

de Joan DeLcLòs , a

si mateix.

l'Assemblea de Tarragona, l'any 1919; o la postura de Jesús

Sanz). Són actituds encara minoritàries i tímides. Però val

la pena de subratllar que, en general, el. magisteri gironí
acollí favorablement la introducció del català -en major o

menor grau- a l'escola. En aquest mateix sentit, el professorat
de les Escoles Normal, per unanimitat, fou favorable també a

l'establiment de la càtedra de llengua catalana (curs 1917-

1918). Remarquem que, a desgrat de les seves limitacions, aquesta

càtedra de català és la primera que s'instaura a un centre

públic gironí.

Tot un altre tema és, en canvi, el de la possible
i debatuda autonomia de Catalunya, amb la consegüent autonomia

escolar. En aquest aspecte la postura del magisteri gironí
és molt més controvertida, matisada. l més aviat predomina
una actitud de recel i oposició. Aquesta positura respon a

les prevencions que havia generat la política educativa del

catalanisme hegemònic (la Lliga). En efecte, davant el menyspreu

i el desconeixement pel catalanisme de l'escola primària públi
ca, fins i tot mestres decididament catalanistes (com L. Jou

i Olió, Jesús Sanz, etc.) es mostraren contraris a l'autonomia

escolar, sobretot l'adscripció de les escoles als municipis.

Jesús Sanz assenyalà agudament l'error de la política educativa

de la Mancomunitat: en matèria de cultura i educació la Mancomu

ni tat ha fet una actuació parcial, de classe (i no nacional),

preocupant-se només de l'alta cultura (aristocratisme intel.lec

tual) i de l'ensenyament tècnic (interessos burgesos). D'altra
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banda, l'Associaci6 del magisteri gironí s'oposà sempre aferris

sadament a la possible creaci6 d'una doble xarxa d'escoles

públiques. I criticà la tendència de la Mancomunitat d'integrar
els mestres de les escoles privades "d'assaig" als quadres

directius de les institucions educatives, bandejant els mestres

públics.

Així, doncs, i malgrat que un sector cada cop més

gran i qualificat del magisteri públic gironí mostra les seves

simpaties pel programa catalanista, (enfront d'altres grups

més "espanyolistes") les reticències enfront de la política
de la Lliga s6n patents i explícites. Potser per això una bona

part del magisteri i dels capdavanters de l' Associaci6 sembla

trobar-se ideològicament més proper al republicanisme reformis

ta defensat per El Autonomista.

Sigui com sigui, l'element que desencadena les grans

polèmiques i l'escissi6 del magisteri gironí és bàsicament

l'element religi6s. Hem de tenir present que la gran majoria

dels mestres gironins eren respectuosos amb el fet religi6s,
i fins gosem dir que confessaven un sincer catolicisme. Per

això mateix, admetien sense massa problemes una moderada confes

sionalitat de l'escola primària. Però, en canvi, els sectors

més conservadors i integristes consideraven aquestes postures

com a insuficients. I creien veure postures sectàries favorables

al bolxevisme i al sindicalisme socialista, en els principals

capdavanters de l'Associaci6. Per això, exigien una confessiona

litat explícita i rigurosa, amb tot el que -segons ells- compor

tava de desqualificaci6 de determinades opcions ideològiques
i polítiques. L' acusaci6 anava dirigida explícitament contra

Cassià Costal, Miquel Santal6, Lluís Moreno Torres, Josefa

Uriz, etc. -mestres i professors certament poc favorables al

clericalisme, però que difícilment podem considerar ateus-.

En tot cas, la qüesti6 religiosa -amb tot el que comportava

és el principal tema de discrepància i de divisi6.
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El fracàs de les campanyes reivindicatives i

-sobretot- les polèmiques i divisions repercutiren negativament
en la marxa de l'Associació del magisteri gironí, tot posant

una ombra de pessimisme en l'ànim dels capdavanters. S'alçaren
diverses veus defensant la necessitat de la unió del magisteri

públic per sobre de les diferències personals i político

religioses. I aquesta fou, en general, l'actitud de la gran

majoria dels mestres gironins. Tanmateix, els sectors integris
tes continuaren forçant les discrepàncies.

Aquest era el clima que vivia el magistri quan s'esta

blí la Dictadura. A Girona la' Dictadura de Primo de Rivera

representà l'ascensió al poder dels grups dispersos i poc repre

sentatius d'extrema dreta o les personalitats a¡lla�es dels

vells partits monàrquics. Per això la Dictadura no aconaeguf
articular cap política estructurada ni una implantació convin

cent. Entre-els mateixos grupets o persones que donaven suport

al Règim hi hagué fortes enemistats personals i desavinences

particulars pregones. D'altra banda, la política dels governa

dors civils -i més específicament la dels militars Arturo Carsi

i Juan de Urquía- estigué plagada d'errors grollers, comportant

se com si la societat civil fos una caserna. L'oposició, val

a dir que tampoc massa ben organitzada, es manifestà en una

hostilització subtil, que treia de pollenguera els militars

posats a polítics. Les mesures repressives i arbitràries anaren

dirigides especialment contra els sectors catalanistes i l'obre

risme anarco-sindicalista (el Centre Repúblicà i El Autonomista

tingueren una actitud força ambigüa respecte a l'autoritat

provincial). En aquet contex, hem de subratllar que l'ensenya
ment primari fou un dels sectors més durament reprimits, sobre

tot en el vessant catalanista. l un dels que oferí més resistèn

cia a les mesures antidemocràtiques del Govern. D'altra banda,

els sectors integristes aprofitaren la seva prepotència per

a intentar desacreditar alguns mestres dels més representatius

del moviment reformista gironí (Acusació contra Josep Dalmau

Carles) .
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La Dictadura afavori un "patriotisme espanyolista"
més verbal que no pas real, fonamentaillEnt demagògic. El resultat

fou una pèrdua de prestigi de l'escola pública. D'altra banda,

aquestes declaracions verbals serviren a alguns mestres presti

giosos (com Silvestre Santaló) per a reclamar millores per

a l'escola pública, i fins i tot per a defensar la conveniència

de l'establiment de l'escola única. En conjunt, però, la Dicta

dura significà un parèntesi en la vida activa de l'Associació

gironina.

En relació a l'Escola Normal de Mestres cal assenya

lar que la política barroera de la Dictadura es plasmà inicial
ment en la destitució de Cassià Costal del càrrec de Director,

i en el nomenament d'un nou Director aliè al Centre. Aquest
nomenament tingué la virtud d'unir en una oposició unànime

a t9t el professorat, deixant de banda les pregones divergències
polítiques. Dimitat el Director intrús, la Normal visqué uns

cursos força anodins.

Amb la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera

s'inicià un paulatí desglaçament de l' activitat dels partits

polítics. A Catalunya, durant el Directori, la correlació de

forces havia sofert notables transformacions. Els resultats

electorals del 14 d'abril del 1931 corroboraren que l'hegemonia

política havia passat del catalanisme conservador (Lliga) al

catalanisme reformista (Esquerra Republicana). De seguida s'en

devina que l'ensenyament és una de les grans qüestions del

debat ideològic-polític. De fet, el "pedagogisme republicà"
s'ha instal.lat a les més altes instàncies del poder. A nivell

gironí s'esdevingué el mateix; recordem -simbòlicament- com

Cassià Costal és nomenat President de la Diputació, i Miquel
Santaló ocupa l'Alcaldia de la ciutat.

Aquests canvis foren acollits engrescadorament pel

magisteri públic, que viu uns mesos d'eufòria i il.lusió. El

nou Ministre d'Instrucció Pública, el mestre Marcel.lí Domingo,
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assolí una gran popularitat i congrià un corrent d'apreci molt

notable entre els mestres.

Cal reconèixer que la preocupació pel millorament

de l'escola primària i per la modernització de l'ensenyament
va ser real, i comportà una llarga sèrie de mesures econòmiques
i professionals. N'és tot un símbol l'empenta donada a la crea

ció de noves escoles.

A Catalunya, la nova orientació infosa a l'ensenya
ment primari es reflecteix, en primer lloc, en el tractament

donat al tema de la llengua. Amb el decret de bilingüisme s'im

planta, per primer cop en la història, l'ensenyament en i del

català. La mesura va ser ben acceptada pels mestres gironins
-de fet, no hem trobat ni una sola veu que es manifesti en

contra-, a desgrat de l'esforç complementari que, tal com remar

cava Pere Blasi, comportava per als ensenyants. Més aviat podem
anotar signes positius davant el nou repte, com ara l'afany
amb que s'acolliren els cursos de català i les orientacions

dictades pel Comitè de la Llengua. En aquesta tasca de catala

nització de l'ensenyament sobresurt l'aportació excepcional
del professor de la Normal, Mn. Enric I. Jordà. L'orientació

dels seus múltiples cursos va merèixer encesos elogis de Pompeu
Fabra.

Tanmateix, tampoc hem d' ideali tzar aquesta catala

nització de l'ensenyament. Tenim elements per a dubtar de l'e

fectiva implantació del català a totes les escoles. Sembla

a més, que foren les escoles privades les més reticents; i

així ho fa constar Diari de Girona (9 d'abril del 1932): "I

justament allà on la lentitud en la catalanització ha estat

més notable ha estat en l'escola privada". D'altra banda, les

actes del Claustre de la Normal, les visites d'Inspecció i

altres documents administratius, continuaren escrivint-se en

castellà.

En canvi, l'Estatut d'Autonomia aprovat a Madrid

no satisfeu gens ni mica les aspiracions escolars de Catalunya.
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De fet no permitia a la Generalitat gaire res més que crear

la seva prop ia xarxa d'escoles, en paral.lelisme a la xarxa

d'escoles públiques de l'Estat. Defraudava, doncs, l'autonomia

en el camp de l'ensenyament. I això malgrat que existís un

acord pràcticament unànim entre les forces polítiques catalanes

sobre la importància de l'autonomia en aquest àmbit. La solució

contemplada per l'Estatut va ser considerada pels mestres giro
nins com "la pitjor de les solucions" (Pere Blasi). 'Perquè
consagrava allò 'contra el que s'havien manifestat més aferris

sadament: la ruptura de la unitat del sistema escolar públic.
Sortosament, la Generalitat no va pas desplegar una xarxa esco

lar para1.lela, i va acontentar-se amb influir indirectament

sobre l'ensenyament.

En coherència amb els seus propis principis, el

magisteri públic gironí s'oposà sempre a la integració per

sistemes excepcionals o arbitraris d'aquells col.lectius de

mestres que pressionaven per aconseguir l'adscripció al cos.

l s'hi oposaven perquè hauria significat l'acceptació d'arbitra

rietats partidistes. l, a més, perquè hauria estat una accepta

ció implícita del seu propi partidisme, com si es desconeixés

la tasca feta des del propi magisteri "oficial" en circumstàn

cies difícils i amb escassos recolzaments. En definitiva, doncs,

certs sectors -ara d'esquerres- continuaven reaccionant en

consonància amb els tòpics establerts, i venien a dir que fins

a la proclamació de la República, els mestres públics no eren

els bons (o catalans, o republicans, o laics) mestres; car

els mestres bons (o catalans, o republicans, o laics) eren

els que exercien a les escoles privades autoanomenades catala

nes, o republicanes o laiques.

Sens dubte, però, la qüestió més polèmica fou la

qüestió religiosa, i la seva incidència sobre l'ensenyament.
El debat sobre el tema dividí pregonament la societat gironina,

i assenyalà la línia divisòria entre les diverses opcions polí

tico-ideològiques.
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Respecte a l'ensenyament el debat religiós hi incidí

en dos aspectes. D'una banda, amb l'establiment dels laicisme

escolar. O sigui, la declaració de la neutralitat de la institu

ció escolar respecte a les opcions religioses personals (dels

alumnes o pares, i dels mateixos mestres). Aquest laicisme

derivava direc tament de la separació de l'Església i l'Estat, i contrasta

va òbvíarent amb la nornativa de l'època rronàrquica -que contanplava l'ensenya
ment; obligatori de la religió Catòlica-.Cal dir que les orientacions provinents

del Ministeri i l'actitud !IBjoritària dels defensors del laicisre pr oc 1amaven

una neutralitat escrupulosa i respectuosa amb les consciències

infantils, i la necessitat de no interferir-se en les íntimes

conviccions dels pares. En canvi, els sectors confessionals

i els partits de dreta, en general, creien que el laicisme

proclamat oficialment emmascarava, en realitat, una política
frontalment anticatòlica. Es basaven en judicis d'intencions.

A més, consideraven que era impossible una educació neutra.

En definitiva, continuaven creient que la gran majoria del

poble espanyol es sentia catòlic, i que amb aquesta mesura

es feria el dret d'aquesta majoria.

A Girona es fa difícil de saber el grau d'adhesió

que el laicisme escolar aconseguí entre el magisteri públic.
Tota la documentació sembla avalar que el laicisme no va crear

grans problemes als mestres gironins. Ben segur que existí

una facció del magisteri favorable a les tesis confessionals

(recordem, en aquest sentit, la denúncia contra algunes mestres

ses que portaven amb ostentació el crucifix; o alguna queixa

per l'ac ti tud de la mestressa Carme Auguet). Tampoc hem d' ex

cloure -en principi- l'existència d'alguns mestres que propug

nessin actituds antireligioses i fins i tot atees. En tot cas,

però, el debat a Girona es plantejà bàsicament en termes teò

rics. De fet, a la premsa no trascendiren problemes concrets,

ni afloren acusacions precises.

El segons vessant de la qüestió religiosa amb impli

cació directament escolar va ser el de la supressió i prohibició

als ordes religiosos de dedicar-se a l'ensenyament. Fou un
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tema molt més espinós i conflictiu.

L'Església i els sectors polí tics afins s'oposaren
a aquesta llei basant-se en un doble tipus d'argumentació.
L'argumentació doctrinal es basteix a partir de la llibertat

d'ensenyament. O sigui, l'ensenyament és un dret dels pares,

els quals confien aquesta tasca al mestre. Per tant, els pares

poden crear i triar l'escola que cr-egu
í

n més adient per als

seus fills, i és lògic que els pares catòlics vulguin portar

els seus fills a escoles catòliques. També l'Església, com

a societat perfecta, té dret a l'educació dels pobles. L'educa

ció, doncs, no és una atribució de l'estat. Qualsevol altra

doctrina no és res més que una forma d'estatisme. Per això,

hom arriba a considerar l'escola pública com a merament subsi

diària: "l'escola pública no ha d'anar més enllà de l'esfera

natural que assenyali el límit d'acció de l'escola privada".
D'aquí, a més, que no convingui intensificar ni perfeccionar
els Grups Escolars, per tal que no "arribi a fer una veritable

competència al' escola privada" (cfr. Diari de Girona, 10 d' oc

tubre, 1935). Cal ser moderat en les despeses esmerçades en

la construcció de les escoles públiques "no es caigui en l'error

lamentable de bastir palaus, com es feia erròniament amb el

Grup Escolar" (Diario de Girona, 29 de març, 1925, "El programa

de reformes del nou Ajuntament", per Joaquim Pla).

Aquesta argumentació contrasta notablement amb l'ac

titud general del magisteri públic, que valora l'escola "ofi

cial" com l'autèntica escola popular, on no hi ha discrimina

cions ni socials ni ideològiques. Per això, bona part dels

capdavanters del magisteri gironí es mostren partidaris de

l'escola única.

El segon argument a favor de l'escola confessional

és un argument molt més pragmàtic. Es tracta de demostrar la

impossibilitat material amb que es troba l'Estat de substituir

tot l'ensenyament congregacionista. Cal dir que a Girona la

postura fins i tot dels dirigents de l'Esquerra Republicana
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fou més aviat moderada i molt sensible a l'argument de la manca

de recursos per a substituir l'ensenyament confessional.

De fet, els ordes religiosos a Girona continuaren

regentant els seus col.legis, tot servint-se de la ficció jurí
dica de la creació de Mútues Escolars.

Així que anem avançant en el període republicà va

apareixent entre el magisteri públic un cert desencant. Les

il.lusions inicials no acaben de plamar-se en realitats, malgrat
els milloraments evidents. D'altra banda, algunes decisions

modernitzadores del sistema educatiu comportaven també una

certa dosi d'impopularitat (pensem, per exemple, en la supressió
de les oposicions clàssiques i la seva substitució pel sistema

de cursets de selecció). Potser tota concreció d'un programa

comporta necessàriament desacords, sobretot quan afecta a inte

ressos particulars. Però, a més, les dificultats econòmiques
del moment es deixaren sentir amb virulència, tot retallant

propòsits. Tanmateix, el desencís es fa especialment patent

a partir de la virada política del 1933. Les mesures involucio

nistes que es dictaren propiciaren un clima de pessimisme.

Val a dir que aquesta atmosfera afavorí les postures més radi

cals. De 'fet, a Girona constatem un augment de la presència

pública del sindicat FETE, en consonància lògicament a una

major implantació.

En l'àmbit del magisteri gironí hem trobat una prime

ra referència al PSOE i al seu programa educatiu l'any 1918,

amb motiu -precisament- de la celebració del Xlè Congrés del

Partit- el més interessant des de l'òptica educativa-. Es una

referència de El Magisterio Gerundense clarament simpatitizant

envers l'orientació que assenyalava el Partit Socialista.

Diguem, doncs, que les referències a les postures educatives

del PSOE no són del tot estranyes al magisteri públic gironí,
.í, generalment per remarcar coincidències. En canvi, cal dir

que també és esmentada algun cop la positura "espanyolista"

i "estatalista" del PSOE.
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Sembla que la secció d'ensenyants de la UGT inicia

a Girona les seves activitats a primers de l'any 1931. En efec

te, a l'abril d'aquest any, August Vidal informa àmpliament
del Primer Congrés de la U.G .M. (Unió General de Mestres).

Però quan aquest Sindicat agafa volada és a partir del 1934.

Ens consta, per exemple, que estaven afiliats a la FETE, Pius

Guiralt, mestre de Llançà; Joan Ramió, mestre de Lledó; Lliber

ta t Serra, mestressa de Bordils; Dídac Tarradell, mestre de

Girona; . .. Cal tenir present que la FETE acollia a ensenyants

d'orientació socialista i marxista (així, Dídac Tarradell,

o M. Martí, militaven al POUM). D'altra banda, no sembla pas

que el fet d'estar sindicat en la FETE comportés donar-se de

baixa de l'Associació del Magisteri.

En aquest punt no podem deixar de referir-nos a

la personalitat i significació de Cassià Costal, com a intel

lectual i pedagog socialista (de la USC), i mostrar la nostra

estranyesa davant el silenci que ha envoltat la seva memòria.

Hem d'assenyalar, encara, que no hem trobat cap

referència que ens il.lustri sobre la possible sindicació de

mestres gironins en sindicats de tendència anarquista.

Sigui com sigui, amb la República sorgeixen actituds

reivindicatives fins ara insòlites, i un llenguatge nou ("tre;
balladors de l'escola"), que denoten nous plantejaments, més

pròxims a una política de classe. Hi ha un relleu generacional

dels dirigents de l'Associació. Relleu afavorit, certament,

pel buit que generà la tria -prou nombrosa- de mestres gironins

pel Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona.

Una nova "generació" del magisteri -la d'aquells
mestres formats ja en el marc de l'Escola Normal dirigida per

Cassià Costal- anava consolidant la seva posició, i començava

a generar els

Sixte Vilà
Celestí Roigé
Josep Mascort

seus propis capdavanters:

Sebastià Monjonell
J.Ferrer Carbonell
Narcís Coma

Dídac Tarradell
J.M. Corredor
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La continuitat, doncs, en el moviment del magisteri

gironí semblava garantida. I, entretant, eixien de la Normal

les noves promocions del Pla Professional, que eren també garan

tia per a una nova embranzida. Aquestes dues "generacions",
però, veieren segades les seves il.lusions i no arribaren a

quallar suficientment per culpa de les circumstàncies polítiques

(guerra civil) i la brutal repressió del franquisme. El fran

quisme significà un autèntic trencament en la continuitat i

evolució del magisteri públic gironí. Aquestes són, però, hipò
tesis que, en tot cas, una altra investigació hauria de ratifi

car i documentar. Ara bé, és una hipòtesi fonamentada. Recordem,

per exemple, com "la Dirección General de Primera Enseñanza •••

ha declarado cesantes en sus respectivos destinos •••
"

a una

llista de no pas menys de 76 mestres gironins, d'entre els

quals podem esmentar:

Joan Ferrer Carbonell, de Canet d'Adri
Josep M. Corredor Pamés, de Celrà
Pius Guiralt Estalló, Llançà
Joan Ramió Buscató, Lledó
Lluís García Vigneaux, Campdevànol
Pere Armengol Nogué, Ripoll
Josep Salip Sardà, La Bisbal, etc •.•

l d'altra banda, inhabilità, "para el ejercicio de cargos direc

tivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza"

entre d'altres,

Lluís Moreno Torres, mestre de Quart
Sixte Vilà i Solà, Girona
Silvestre Santaló Parvorell, Girona
Lluís Esteve Cruañas, Begur, ... etc.

Durant el període de la Segona República hi hagué
una notable difusió de noves orientacions pedagògiques. Això

no vol pas dir, però, que deixi d'influir la concepció escolar

i educativa propugnada per la Institución Libre de Enseñanza

(concepció, d'altra banda, molt pròpia de la burgesia reformis

ta, ara hegemònica). Ben al contrari, les reformes educatives

de la Segona República cal enquadrar-les, precisament, i en

línies generals, en els paràmetres ideològics difosos per la

Institución. En aquest sentit cal recordar. que Cassià Costal
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fou anomenat "el Cossío català". S'esdevingué el mateix amb

el mètode Montessori (aplicat, per exemple, a la Casa d'Assis

tència i Ensenyament de Girona, depenent de la Generalitat),
i amb l'obra divulgadora de Claparède. Tot i no ser novetats,

durant aquests anys, prolonguen i fins i tot acreixen la seva

influència.

Les noves orientacions, però, que adquireixen certa

difusió (gosaria dir que més teòrica que no pas pràctica) són

les propugnades per Decroly, Dewey, Freinet, Cousinet, el siste

ma d'educació individualitzada del Pla Dalton d'Helene Parkurst,
i l'escola del treball de Kerschensteiner. En canvi, l'obra

de Piaget fou' pràcticament desconeguda del magisteri gironí,
si fem excepció de Cassià Costal i de Narcís Masó. De fet,
la seva breu estada a Girona passà gairebé desapercebuda, en

contrast amb el que havia succeit uns anys abans amb Claparède.
D'altra banda, Henry Walon és esmentat ocasionalment, però
no pas pels seus estudis, sinó bàsicament per la seva postura

de política educativa.

Amb tot el risc d'imprecisions pròpies d'una síntesi,

podem establir que els pedagogs que tingueren una incidència

més determinant a les escoles de Girona, foren: durant els

primers anys del període que estudiem, Maria Montessori; a

partir del 1920, E. Claparède; i durant els anys de la Segona
República, O. Decroly, i Freinet.

Amb el Pla Professional del 1931 l'Escola Normal

millorà notablement la seva orientació. Els estudis de magisteri
assoliren dues característiques llargament reivindicades: d'una

banda, deixar de ser centres merament difusors de cultura gene

ral, per esdevenir centres de nivell equivalent al primer cicle

universitari; i d'altra, reforçar al seu caràcter de centres

professionals. Cal dir que aquesta reforma va restar a mig
camí, perquè va mancar la gosadia d'incorporar plenament l'Esco

la Normal a la Universi tat i al món professional (o sigui,

a l'escola primària). A més, la reforma va circumscriure's
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excessivament al Pla d'Estudis (certament una peça clau de

qualsevol renovació), sense acompanyar-ho de tota una altra

sèrie de mesures necessàries (milloraments dels edificis, dota

cions econòmiques, incitació a la investigació, renovació dels

claustres de professors ... ).

El nou Pla d'Estudis i les mesures complementàries

(coeducació, laicisme, democratització del claustre amb la

incorporació d'alumnes) van ser ben rebudes a Girona, o almenys
acatades sense resistències. De fet, i en línies generals,
estaven en bona part en la mateixa orientació que havia vingut

defensant majoritàriament el claustre de professors i el magis
teri públic. En tot cas, no apareixen públicament polèmiques
ni reticències similars, per exemple, a les que s'originaren
,

entorn de l'Escola Normal de la Generalitat, a Barcelona. Només

els interessos contraposats dels alumnes dels diversos Plans

d'Estudi (Pla 1914 i Pla 1931) aixecaren polèmiques de to agre,

que desembocaren en vagues i altres mesures reivindicatives.

Hi hagué, això sí, les dificultats lògiques d'adapta
ció i fusió dels dos centres. Però sobretot, la Normal de Giro

na s'empobrí amb la marxa a' la Normal de la Generalitat de

dos dels seus professors més representatius i prestigiosos:

Cassià Costal, i Miquel Santaló. Eren, a més, dos professors
de l'ala esquerra del Claustre. Per això ens trobem amb la

paradoxa de què durant el període més progressista és, precisa

ment, quan la Normal de Girona s'escora més cap a la dreta.

En darrer lloc, cal tenir present que amb prou feines

hi hagué temps d'assimilar aquest nou Pla d'Estudis. Les cir

cumstàncies polítiques estrocaren ben aviat la normalitat acadè

mica. Per això, es fa difícil d'avaluar els seus resultats.

N' hi ha prou amb assenyalar que només dues o tres promocions

(promocions 1931-1935; 1932-1936; i 1933-1937) eixiren de l'Es

cola Normal d'aquest període de normalitat.
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Crec que, en conjunt, les hipòtesis de què partíem
a la Introducció han estat suficientment avalades. l precisa

des.

En definitiva, hem volgut subratllar que Girona

no només "ha ofert grapats de mestres excel.lents", sinó que

el magisteri gironí havia ofert molt més. Havia aportat una

certa orientació col.lectiva a la reforma de l'ensenyament
primari públic de Catalunya.
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