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Capítol 1

Introducció

5

1. 1. Objectiu i estat de la qüestió.

Comprovar el canvi experimentat per l’escola al País Valencià, durant el
primer bienni de la II República, i la resposta social a la reforma educativa
iniciada aleshores resumeix, a grans trets, la hipòtesi d’aquest treball. Després
de la investigació històrica efectuada, ens aproximarem a un millor
coneixement d’un període clau en l’evolució del sistema educatiu que, alhora,
representa un dels aspectes definidors de qualsevol societat; és

a dir, la

importància que aquesta dóna a la formació dels seus ciutadans.

Les aportacions dels distints sectors professionals, institucionals, polítics i
socials a la política educativa republicana, per una part, i la reacció, per la part
contrària,

de catòlics i conservadors -més per la seua força que per

l’elaboració teòrica dels seus plantejaments- (1) representen les dues qüestions
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sobre les quals recaigué el protagonisme de la guerra escolar, i que s’aniran
matisant al llarg del present estudi dins l’àmbit valencià.

L’objecte d’aquesta aproximació històrica a un tema d’interés col·lectiu,
consistent en recuperar i valorar una part de la nostra història, ve donat per
tres necessitats encara vigents en alguns aspectes com ara l’educatiu:
primerament, aplegar dades, situacions i records d’una època amb limitats
documents escrits i pèrdua progressiva dels testimonis directes de llavors;
després, ensenyar les experiències i innovacions republicanes d’uns anys en
què s’intentà una reforma educativa i social progressista; finalment, suggerir
nous camps d’investigació històrica, quant a obra inacabada, i donar idees i
dades per continuar investigant a l’àmbit valencià (2). El propòsit, per tant, és
entendre millor aquells problemes de l’ensenyança primària, tot aportant
l’explicació adient de la realitat republicana, des d’una perspectiva històrica
del canvi social, i arribar a constatar que també els actuals són, en part, resultat
d’aquell passat no superat; en altres paraules, donar compte de temptatives
escolars anteriors per interpretar millor la situació actual, configurada també
arran d’aquelles (3).

L’esmentada explicació del comportament de la societat valenciana
d’aleshores, utilitzant com a matèria històrica un component de l’activitat
humana com ara l’educatiu, ens conduirà a aspectes com els fets històrics
protagonitzats pels actors o ciutadans, les formacions interessades o no en el
canvi escolar proposat i la seua relació, i les qüestions més debatudes, tot
dins d’una dinàmica social emmarcada cronològicament entre règims polítics
incompatibles amb el republicà. Certament, aquests continguts tenen molt
d’història social en el sentit d’analitzar aspectes concrets en el context d’una
història global, qüestions referents a la política, l’economia, la cultura... i
l’educació; un estudi de fets socials en què sociologia i història, de vegades,
treballen juntes en benefici d’una història cultural i de les mentalitats, tan
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relacionada amb les funcions pròpies de l’escola dins la societat. Tanmateix,
per definir millor l’objectiu a treballar, no hom pretén endinsar-se en matèries
antropològiques merament descriptives o anecdòtiques, sinó més bé en d’altres
més vives i actuals.

Més enllà de les necessàries mesures ministerials, xifres o estadístiques, el
nostre afany d’apropar-nos al coneixement d’un període imprescindible -quant
a precedent- en la història socioeducativa del País Valencià, ens situa a les
acaballes d’aquella edat de plata de la cultura (4), quan entràvem en la
contemporaneïtat amb uns esdeveniments protagonitzats col·lectivament, uns
intel·lectuals més vinculats a la societat i una obra cultural i educativa que
apostava pel futur. L’atracció que tot açò suposa per a l’investigador s’ha
convertit en l’objecte d’aquesta obra, més encara quan parlem d’una etapa
important -amb notables referents- per a la consciència col·lectiva dels
valencians, sempre partint des de consideracions històriques socials, culturals i
educatives.

Atenent els grups compromesos d’aquell moment, la seua influència
intel·lectual i la proposta d’una nova educació, és a dir els corrents d’idees
d’aleshores, caldrà confirmar l’elecció que d’ells feien els distints col·lectius
preocupats per l’ensenyança dels futurs ciutadans. Sense entrar en
especialismes exhaustius i amb llacunes voluntàries, tampoc reincidiré en
aspectes ja divulgats, innecessaris o obvis; només interessa, en aquest sentit, la
resposta als nous plantejaments de la política educativa republicanosocialista.

Donades les anteriors puntualitzacions, aquesta tesi s’estructura en els
següents apartats o capítols: la reforma republicana en el context de la història
educativa espanyola, les condicions de les escoles abans de la reforma
educativa, la situació del Magisteri i la seua formació, la batalla
politicoideològica en la primera ensenyança, la nova funció de l’escola,
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l’educació republicana dins i fora de l’aula i, finalment, la reacció
catolicoconservadora contra la secularització escolar.

La historiografia educativa contemporània, fins fa relativament poc de
temps, s’havia preocupat més per teories, propostes i normes escolars que per
la seua realitat i les pràctiques pròpiament educatives. A partir de l’últim terç
del segle XX la història social de l’educació millorà la situació, en part, i a
hores d’ara se dedica major atenció als aspectes socials i econòmics que
condicionen l’escola, entesa aquesta com aparell de reproducció social i
mecanisme de dominació ideològica i cultural; l’enfocament revisionista (5)
ens mostra, així, el fenomen educatiu com un fet social més, no pas de manera
idealista ni aïllada. D’eixe mode, un major nombre d’investigadors s’han
interessat per l’estudi de les influències externes que afecten la vida escolar,
però menys per la pròpia cultura escolar quant a realitat quotidiana i contingut
curricular, que suposa -o hauria de suposar- la participació de tots els membres
de la comunitat escolar.

L’adquisició dels nous plantejaments historiogràfics, al nostre àmbit,
comportà de forma inherent l’acceptació dels nous corrents científics i
filosòfics, tot valorant camps d’estudi diversos aportats per la crítica
sociològica i psicològica, els idealismes, el marxisme, la filosofia analítica,
l’estructuralisme, l’escola dels Annals... i que, tot plegat, augmentà l’interés
dels historiadors actuals pel fet educatiu, especialment en qüestions com ara la
problemàtica de la producció-reproducció social o la dominació social
ideològica i cultural. Òbviament, s’hi acompanyen nous mètodes i conceptes
en la investigació històrica, així com també nous objectes d’estudi; d’aquests
últims podríem esmentar, per exemple, l’educació extraescolar -funcional o
informal- a més de la formal i intencional, amb consideracions sobre el paper
social de la família, esglésies, associacions, mitjans de comunicació i altres
factors contextuals.
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Els temes actuals que relacionen escola i economia o, sobretot, escola i
societat, estudien la relació de la transformació educativa amb el canvi social;
n’és el cas de l’estatalització escolar com a doble factor d’igualtat
d’oportunitats o de control social capitalista (6). Altres temes abordats pels
historiadors de l’educació els podem extraure a partir de col·loquis o
conferències d’associacions, la percepció d’observadors autoritzats o els
repertoris, revisions o estudis d’investigadors; en eixe sentit caldria afegir-hi la
construcció, funcionament i funcions del sistema escolar, els instruments
didàctics de l’ensenyança, l’educació marginal (dones, immigrants...), la
formació docent, la història comparada dels sistemes educatius, l’educació al
Tercer Món, l’ensenyança i les cultures tècniques, l’alfabetització, les
polítiques educatives i polítiques generals, els nivells primaris dels sistemes
educatius (més desatesos que els secundaris i superiors), la sociologia
d’alumnes i docents, l’evolució del curriculum-contingut de l’ensenyança...
Cal apuntant-ne també, contràriament, la disminució del tractament d’idees i
dels moviments pedagògics i, finalment, una certa tensió entre els estudis
generals i els locals o regionals que, esperem, tant de bo evolucione cap a una
síntesi futura, encara que aquesta resulte complexa.

Podríem dir doncs que, en una societat majorment urbana com la nostra, la
qüestió educativa encara no es troba tractada com mereix per la historiografia
contemporània, ja que la majoria d’estudis sobre educació manquen dels
necessaris plantejaments socials, malgrat les darreres tendències esmentades, i
s’acullen massa sovint en aspectes econòmics, institucionals o administratius;
caldria, per tant, incidir més en temes com la relació entre la història de
l’educació i la de les mentalitats, per exemple, poc sovintejada encara pels
investigadors (7).

Les anteriors consideracions generals, aplicades al nostre estudi, ens
ofereixen una producció historiogràfica sobre la Segona República que assolí
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cert esplendor a partir de l’últim quart del segle XX, afavorit per la conjuntura
política; l’interés raïa, com ara, en reflexionar sobre un pretèrit bienni
esperançador i, alhora, valorar justament aquell període republicà com una fita
referencial per a una societat millor. La reacció a la història política tradicional
anava unida, en la transició democràtica post-franquista, a la influència de la
historiografia marxista i dels Annals i, en conseqüència, s’apropà a la història
social. En eixe sentit, l’estudi de la política educativa republicanosocialista
comptava amb els antecents ideològics i les aportacions, en aquell cas, de
l’institucionisme krausista, el socialisme i l’anarquisme. Més concretament
encara, les mirades sobre el primer bienni republicà, marc cronològic
d’aquesta investigació, comportaren aportacions generals i el marc bàsic de les
anàlisis sobre l’educació republicana, tot i amb estudis sobre les mesures
legislatives i d’estadística escolar però no tant sobre la resposta social a la
política educativa del període concret 1931-33, un aspecte que ara sí
estudiarem al nostre territori valencià.

A hores d’ara la revisió de les investigacions anteriors, que potser pecaren
d’excessiva abstracció (8), ens porta a matisacions des de la història provincial
i local. Per altra banda, l’aprofundiment en aspectes puntuals de l’educació
republicana comporta enfocaments distints que superen la idea anterior,
treballada a base de decrets, discussions parlamentàries o escrits dels
responsables de la política educativa; és a dir, escau incloure, a més,
situacions com el laïcisme o la secularització i els enfrontaments consegüents,
entre les autoritats civils i eclesiàstiques o entre d’altres institucions i
col.lectius socials.

Si ja des del segle XIX l’educació començà a tractar-se com un instrument
de reforma social i difusora de la raó i la prosperitat d’un país, no fou fins ben
entrada la segona meitat del segle XX -tret del parèntesi de la II Repúblicaquan, al País Valencià, grups minoritaris de professionals -sobretot mestres-
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se n’ocuparen d’aspectes com ara pedagògics, lingüístics o sociolingüístics en
general; fou el cas d’institucions i associacions culturals (Acció Cultural del
País Valencià, Escola d’Estiu, Institut de Ciències de l’Educació...)
preocupades per una renovació pedagògica lligada a les arrels culturals pròpies
del poble valencià (9).

Llevat d’aquestes preeminents excepcions, els estudis històrics i les
publicacions eren fins fa poc quasi un desert, especialment els dedicats a la
problemàtica de l’escola al País Valencià; una situació pròxima al buit
acadèmic, millorada a poc a poc per xicotetes però meritòries aportacions
d’ensenyants conscients d’eixa mancança i també, afortunadament, pels
rigorosos treballs universitaris més recents. Malgrat eixos esforços, són menys
abundants les investigacions històriques sobre aspectes socioeducatius
referents a la II República -menys encara pel que fa al primer bienni- que
sobre d’altres polítics, econòmics i culturals (10). És necessària, en eixe sentit,
una major aproximació a aquell bienni progressista, donat l’interés
historiogràfic en treballar un camp concret de coneixement insuficientment
explotat, que inclou a més la citada esperança que altres se sumen a l’estudi
de la formació primària dels ciutadans en un passat no tan llunyà.

1. 2. Metodologia i fonts.

La metodologia emprada en el present treball ha defugit continguts més
propis del providencialisme, com a matèria històrica, així com d’un
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historicisme inconnex per tal d’aprofundir en el conjunt d’activitats,
col.lectives o individuals, que conformen la història social-total. Aquesta
voluntat, aplicada al cas educatiu, ha fet precisa l’explicació d’esdeveniments
històrics com a fets humans, el tractament de les formacions socials
implicades, les relacions entre les seues estructures i els factors del procés de
canvi, des de visions personals o grupals; és a dir, un estudi històric
d’experiències i de la dinàmica social en el temps (11). Un mètode, a més, que
aspira a demostrar les hipòtesis teòriques, tot i contrastant-les amb les
suficients dades que conformen la lògica històrica. En la mateixa línia, la
història social implícita ara tractada desenrotlla una cara -socioeducativa- dins
d’aquella característica unitària-global que pot incloure aportacions molt
diverses -política, economia, cultura, ensenyança...- i estudia aquelles
manifestacions socials relacionades amb l’escola, en què els aspectes
sociològics i històrics van tan plegats; una anàlisi, per tant, d’aspectes
culturals i de les mentalitats, però sense caure en un excessiu
fenomenologisme irrellevant i casuístic.

Partint de la premisa que tota investigació -per definició- és
interdisciplinar, en el cas de l’educativa aquesta ho és més encara per la
relació hi existent entre distints sectors de l’activitat humana. Quan parlem del
binomi història-educació no ho fem solament d’escola sinó també de família,
professió, comunicació de masses, vida comunitària, església, associacions,
costums, cultura... tot i tractant assumptes molt variats com ara els econòmics,
sociològics, psicològics o biològics, per exemple; quant als continguts, eixa
relació afecta tant a ciències com a tècniques i des de perspectives emocionals,
sentimentals, familiars, col.lectives, morals i moltes d’altres. En eixe sentit, si
tots aquests angles de visió són vàlids, l’educació lògicament no serà sols
pedagogia, encara que aquesta esdevinga un factor molt significatiu en la
ideologia d’un període com el nostre primer bienni de la II República; així, no
estan de més certes al.lusions sobre reflexions filosoficomorals, descripcions
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de pràctiques escolars o el paper de les noves pedagogies del moment històric,
on la psicologia social o la sociologia han dit la seua.

En cas contrari, la manca d’interdisciplinarietat pot tindre greus
conseqüències, com ara una investigació tancada en la vida escolar, fora dels
corrents de la ciència i el pensament. Per altra part, una desmesurada
quantificació quedaria fora de la metodologia moderna i per davall d’altres
ciències humanes; la dosi de xifres, en la mateixa línia, ha de ser l’escaient a
les necessitats de l’estudi ara realitzat. De tota manera, el caràcter obert de la
temàtica aquí tractada no significa que pedagogs i educadors s’interessen per
la història social, sinó que els historiadors -des del seu camp d’estudicomencen a interessar-se i a treballar sobre temes educatius. L’anàlisi
històrica, doncs, necessita especialitzar-se també en aspectes que, com aquest,
tenen un pes considerable en els canvis socials i històrics (12).

Creure en la història de l’educació com a disciplina científica equival, ara
com ara, a valorar les ciències socials-humanes com a històriques; el caràcter
sectorial dels estudis sobre l’ensenyança -com ho poden ser sobre art,
literatura, idees, creences...- contribueixen a aquella història total o dels
Annals, que integra l’anàlisi històrica-educativa pels seus continguts que,
ultrapassant el marc escolar, acull tot d’activitats que transmeten valors i
inculquen formes de comportament. És per això que una història social i
cultural inclou menys l’educació formal i més la dinàmica social; és a dir,
parlaríem així d’una història social, de l’educació, de la cultura, de les
mentalitats o sociològica, per exemple, com a factors de tensions i lluites
socials a estudiar per les ciències històriques-socials si, com ara, volem
entendre millor el fenòmen escolar. L’aplicació de disciplines socioeducatives
sobre el nostre objecte d’investigació ens ofereix, d’eixa manera, dades
valuoses per a la història integral; eixa, si més no, és la tendència general entre
les ciències socials.
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Obviant qualsevol reflexió -no és pas la finalitat d’aquest estudi- sobre la
unitat o pluralitat de mètodes en la investigació historicoeducativa, segons
autors o perspectives, així com sobre la diversitat metodològica, independent
del tema a estudiar i la interpretació pròpia de les ciències socials-històriques,
hi ha uns mínims procedimentals (13) que no es poden deixar de banda. En
eixe sentit, cal començar pel plantejament d’aquesta investigació, amb una
selecció del tema que ve donada, sobretot, per quatre criteris fonamentals i que
hom poden resumir, en primer lloc, per la rellevància social de l’element
escolar, en general, i la contribució de la investigació històrica, en particular, a
la millor comprensió dels esdeveniments que va viure la societat valenciana,
durant el període 1931-33 i en relació a la reforma educativa; en segon, per
l’originalitat o novetat, consistent en la llacuna que hi ha encara al País
Valencià sobre la història de la nostra escola, situada en aquell primer bienni
republicà; en tercer, l’interés personal pel tema, reflectit en una especial
curiositat històrica o inquietud investigadora que, amb ferma convicció i
pacient dedicació, ha pogut superar l’últim criteri que no és altre que la
viabilitat, donada la dificultat -sobretot- d’accedir a certes fonts arxivístiques
documentals.

Delimitat el camp d’estudi en les seues coordenades espaciotemporals i en
el context històric -problemàtica socioeducativa de la reforma escolar al País
Valencià durant el bienni 1931-33- i vist l’estat de la qüestió, esmentat
anteriorment, calia comprovar que es tractava d’un conjunt historicoeducatiu
significatiu -condició més que suficients en aquest cas- i passar al marc teòric
així com a la definició del problema a estudiar. En eixe sentit, la històriaproblema i la formulació de preguntes i respostes històriques han orientat
aquesta tasca en un sentit definit, tot recorrent al plantejament d’hipòtesis que
han anat acompanyant el treball i que, a mode d’intent o de forma comparada,
confie en què puguen prendre’s en consideració per a aproximacions ulteriors;
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en altres paraules, respondre a què i perquè ocorregué durant la guerra escolar
al País Valencià i esbrinar, a més, el grau de sintonia amb altres investigacions
similars a nivell estatal, sobre el mateix tema i període.

En la mateixa línia de treball d’altres autors ocupats en problemàtiques
semblants (14), el tractament heurístic -arxius, biblioteques, informàtica,
premsa periòdica, audiovisuals...-, junt als coneixements no basats en fonts,
han ajudat a la selecció del material documental, sense oblidar la crítica
històrica pel que fa als acords entre les dades de les fonts i els fets històrics, i
la seua autenticitat-fiabilitat; tot plegat, necessari per tal de reconstruir la
història de les experiències socioeducatives. Posteriorment l’explicació o les
síntesis històriques, tot i interpretant els fets, tornaran –com déiem abans- a
allò general; una interpretació -al marge de diferències conceptuals- que, més
que descriptiva, intentarà ser seqüencial, funcional, definitòria i causal, no
oblidant que es tracta d’explicacions d’accions humanes, respecte a temes
educatius, i no de fer un excessiu judici valoratiu sobre elles. Tot i això, espere
que les possibles desviacions o imperfeccions estimatives vinguen
representades, sobretot, com a conseqüència lògica de l’elecció del tema
d’investigació; una disciplina -relació entre història i educació- que,
epistemològicament aplicada a l’escola del País Valencià, comporta aquella
metodologia interdisciplinar citada, poc desenvolupada a hores d’ara pels
nostres historiadors i que, a més, manca quantitativament -cal recordar- d’una
arxivística-documentació escolar, incompleta i que complica la resposta a
determinats problemes historiogràfics.

Amb tot i això, calia programar la investigació en vista a no caure en
repeticions i, alhora, conéixer millor els antecedents històrics proppassats de
l’escola primària valenciana, així com l’època concretada en el primer bienni
republicà, en què es donà un fort enfrontament social-educatiu; és a dir, un
conjunt historicopedagògic –no solament històric- representatiu, malgrat la ja
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coneguda infreqüència del tema en la historiografia contemporània valenciana,
ja que es tracta d’un període conegut contextualment però amb una visió
educativa insuficientment tractada.

Per aquestes necessitats i circumstàncies ha calgut un treball especial per
poder aconseguir, després de la tria consegüent, els materials -impresos o noque ens han aportat notícies i informacions del passat historicoeducatiu. Els
documents trobats a l’efecte podríem extractar-los (15) en: escrits
(correspondència, diaris, memòries, informes, reglaments, plans, obres
literàries, llibres de text, apunts, diccionaris, enciclopèdies, estadístiques,
textos pedagògics, revistes, llibres d’actes...), pictòrics-gràfics (gravats,
dibuixos, vinyetes periodístiques, fotografies, pel.lícules...), arquitectònics
(edificis, pressupostos de construcció...), de mobiliari (pupitres, taulescàtedres, bancs, reproduccions...) o d’útils escolars, sense tractar de fer aquella
història antropològica, d’objectes escolars, d’arquitectura escolar o de textos
didàctics sinó -insistesc- d’utilitzar aqueixes dades per tal d’analitzar el paper
o la consideració merescuts per l’escola en un període històric clau. En tot cas
i donades les característiques educatives, el treball d’investigació resultant en
el seu context sociocultural ha estat conscient, en les distintes etapes, de la
interdependència de les ciències hi concurrents; és per això que la humilitat de
l’historiador no pot menysprear el recurs a d’altres disciplines (16) com ara
psicologia,

sociologia,

demografia,

estadística,

antropologia

cultural,

biologia... que, tot plegat, reforça la pròpia tasca historiogràfica.

Un quefer que, a mode d’història regional, ha comportat una reorientació
investigadora en la qual l’àmbit del País Valencià ha estat el protagonista
principal. Evidentment s’ha tingut en compte el risc d’una excessiva
fragmentació de l’objecte d’estudi, per tal de no caure en una possible
eliminació del marc referencial estatal ni en la pèrdua de contingut, tot i
donades les característiques pròpies del context social i constitucional del
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període estudiat. L’equilibri buscat, en la mateixa línia, ha comptat amb una
òptica parcial que no trenca la unitat del procés analitzat, integra una realitat
pròpia –la valenciana- en global, emmarcada en el temps-espai i, finalment,
diu la seua en treballar part de la diversitat estatal amb pressupostos propis de
fenòmens i processos d’entitat; per tant, aspira a matisar i enriquir les
excessives generalitzacions que s’hagen pogut vessar en altres estudis
anteriors més generals que, per altra banda, són certament interessants i
valuosos (17), i que ens aproximarà a la conflictivitat politicosocial
valenciana, aplicada a l’escola del bienni 1931-33.

L’agrupament de temes, tot i respectant en allò possible la successió
cronològica, ha anat presentant les distintes i necessàries personalitats -de la
història i de l’educació- sense caure en personalismes superflus de grans
homes; no es tracta pas d’una història de pensadors ni de pedagogs. Més bé,
s’ha pretés incidir en línies socioeducatives o idees-força amb projecció de
futur i també -amb el tractament obligat- en posicions retrògrades i
reaccionàries, sense entrar en una dicotomia maniqueista, però atenent
l’aspecte cultural-intel.lectual de la reforma educativa en el sentit d’obra
condicionada per una base històrica concreta i per un context ideològic, sobre
els quals pot -al mateix temps- actuar (18); per tant, aquest enfocament del
problema educatiu -cognoscitiu i valoratiu- aspira a traduir aquelles vivències i
decisions del primer bienni republicà, que significaren la pràctica
historicosocial interpretada en clau escolar. Aquest darrer aspecte, a més de la
bibliografia i els documents d’arxiu consultats, es pot constatar -sobretot i en
aquest tipus d’investigació (19)- en la premsa i les publicacions, professionals
o no, que ens informen d’activitats escolars i culturals, de polèmiques
educatives i del seu paper irradiador de manifestacions diverses, conduents a
la creació d’opinions.
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En efecte, la premsa s’ha convertit de fet en una eina de treball
indefugible, si més no en la metodologia històrica contemporània. Els diaris,
pel seu contingut, poden oferir-nos una instantània local però, a més, un
conjunt d’aquests ens mostra la realitat històrica comentada. El seu valor en
rescatar de la memòria esdeveniments -amb matisos, interessos o
deformacions- augmenta quan, per altra banda, representa una font per a la
investigació històrica per l’aportació de dades i temes de debat, en aquest cas
pel que fa al món educatiu.

Altre aspecte a considerar és l’efecte que provoca en la seua audiència,
més encara si ens referim a una època en què els mitjans de comunicació
audiovisuals estaven començant o no existien i, per tant, el protagonisme del
medi escrit era indiscutible. La instrumentalització “mediàtica” d’aleshores, és
a dir la circumscrita a les distintes publicacions periòdiques, formava part de
la forta lluita ideològica i política; la funció propagandística, en difondre idees
i com a organitzador col.lectiu, donava als diaris aquell protagonisme superior
a l’actual. Si convenim que resulta estrany trobar informació periodística
neutral i objectiva, l’ús interessat de la premsa -al llarg del primer bienni
republicà- pretenia preferentment influir en l’opinió pública.

Per altra banda, si el periòdic com a empresa va lligat a uns determinats
grups o classes socials, el seu control -sovint per una minoria de poderososens ensenya que no informa qui vol sinó qui pot, i amb els mitjans necessaris;
açò, tanmateix i en el nostre cas, ens ha servit per identificar millor els
interessos i els posicionaments ideològics dels distints diaris que hem fet
servir i, altrament, per conéixer el parer dels diversos col.lectius hi
representats quant als temes educatius, foren professionals, polítics, religiosos,
econòmics o socials en general. Podríem afirmar, així, que el periòdic per
informar i opinar sobre la realitat, en la seua doble anàlisi objectiva i
subjectiva, i pel caràcter pedagògic quant a mètode i actitud davant l’estudi

19

realitzat, és quelcom consubstancial a la societat (20) ja que procesa i transmet
informació sobre el que succeeix en ella.

No hem d’oblidar però que els mitjans de comunicació -la premsa tampoc
era aleshores una excepció- són el medi idoni que té la societat per a reproduir
allò existent; dit d’altra manera, cal preguntar-se per a què i a qui serveixen, i
quin llenguatge transmeten. Els diaris, per tant (21), són l’arma del poder per
penetrar en la vida privada de l’individu i, també, per a controlar les seues
reaccions, tot reproduint el sistema en dosificar-hi la ideologia dominant.
Òbviament, donada la coneguda conflictivitat educativa del bienni 1931-33,
hem “escoltat” les distintes parts en litigi per tal d’oferir una anàlisi més
objectiva, tot oferint les manifestacions oficials i correligionàries així com les
corrresponents reaccions.

Tenint en compte aquesta última apreciació, és clar que els avantatges de
l’ús de les publicacions de premsa -en tota la seua vasta tipologia- dins de la
metodologia historiogràfica, supera bona cosa els possibles desavantatges, més
encara si fem un tractament necessàriament rigorós i exempt -el més adientd’un fàcil i temptador subjectivisme. Malgrat l’acceptació generalitzada entre
els historiadors, en la pràctica el diari no té el protagonisme que escau en la
reconstrucció històrica de la nostra societat, si més no en èpoques recents en
què el document imprés té, generalment, tanta importància com abans podia
tindre el manuscrit; cal, doncs, superar el trauma de la hemeroteca (22).

En el mateix sentit, no es tracta de descontextualitzar la investigació
històrica ni, tampoc, de reduir-la a una exagerada sèrie de dades estadístiques;
no podem rebutjar el component socioeconòmic ni l’ideològic d’un tema
d’estudi que, com aquest, ha estat interpretat llargament des de la perspectiva
vencedora, posterior a l’experiència republicana, i actualment continua sent
d’actualitat per la pròpia immobilitat consubstancial dels temes educatius; un
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component social històricament polèmic ja que, per la seua càrrega ideològica
i els valors que pot transmetre -tret d’altres interessos econòmics o de classe-,
intenta reformar o revolucionar la societat mitjançant l’escola.

1. 3. Història i educació.

Des d’eixa perspectiva sociohistòrica, l’impacte transformador del
pauperisme en la creixent societat urbana considerava l’analfabetisme, pel que
fa al camp educatiu, com la causa de quasi tots els mals; els ignorants
difícilment podien captar els missatges de les autoritats i calia, en eixe sentit,
insertar-los en el nou sistema urbà-escolar (23). D’eixa manera la dotació
educativa, vinculada fins aleshores majorment a la beneficència municipal o
de l’església, esdevé un sistema de creació d’espais i institucions basats en
l’educació. L’esforç del primer bienni republicà per dignificar l’escola
pública, però, és un aspecte que des d’un plantejament social presenta
mancances superiors a d’altres econòmics, institucionals o administratius i,
com ja quedà apuntat, ofereix una bibliografia encara escassa -si més no al
País Valencià- quan associem la història de l’educació amb la de les
mentalitats.

Si continuem, des d’eixa visió historicoeducativa, la reforma escolar
republicana continuà la transferència d’aquella labor assistencial iniciada al
segle XIX; el paper hi jugat per la iniciativa privada de l’església catòlica i la
noblesa passà, posteriorment, a complementar-se per les oligarquies i
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autoritats locals i provincials. Havia arribat el moment històric en què l’estat
se n’havia de fer càrrec. L’ensenyança, entesa com a tasca per a la transmissió
de valors a les classes populars, no podia estar en mans privades, religioses o
de l’elit social, ni tampoc funcionar a base d’escoles municipals per a pobres o
de beneficència -orientada com a teràpia educativosanitària- perquè es tractava
d’impulsar una escola primària pública per a tots, des d’una interpretació
republicana-socialista i amb plantejaments pedagògics propis d’un estat
modern laic.

Tanmateix, l’element pedagògic no ha de portar-nos a confondre els
termes perquè, aleshores també, col.lectius de tota mena implicats en
l’ensenyança presumien de fer ús dels últims i més avançats, científics i
experimentats mètodes pedagògics; sectors oposats de l’ensenyança -catòlics,
liberals, esquerrans, nacionalistes, anarquistes...- justificaven amb això les
seues ensenyances desde posicions molt contràries.

Cal recordar que, segons les lliçons heretades de la història de l’educació,
el primer bienni de la II República no fou més que una etapa conseqüent amb
un context de desenrotllament capitalista i d’estructura de classes (24). Des de
principis del segle XIX el desenvolupament del sistema d’ensenyança, i la
lluita pel seu control, forma part dels conflictes esdevinguts per l’hegemonia
política protagonitzats per les distintes forces socials; en el nostre cas, l’ascens
de les classes populars té un significat especial. En la pràctica, passava a
competir contra altres interessos fins llavors privilegiats; així, a partir del
nostre període 1931-33, les classes obreres haurien de participar, amb tots els
preceptes constitucionals, en la contesa escolar i competir amb tot el ventall
burgés: aristocràcia terratinent i grans financers ennoblits -conservadors i
frarescos-, secularitzadors i europeistes perifèrics i, entre la xicoteta burgesia,
radicals i reformistes, tots representats pels distints sectors intel.lectuals.
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Malgrat el fracàs de la I República, la fracció burgesa moderna, europeista
i reformista aconseguí -a pesar dels nombrosos entrebancs- que el seu esperit
ideològic krausista augmentara en benefici de l’ensenyança laica i de la fe en
l’educació. Així, la Institución Libre de Enseñanza i d’altres entitats
paral.leles passaren a tenir, des de posicions minoritàries, una important
transcendència que influí notablement en la política educativa iniciada en
1931. Tret de les dificultats materials, l’actitud defensiva de les classes altes i
l’aparell eclesiàstic tradicional i integrista impedí, amb el seu contraatac més
que ideològic, que les realitzacions secularitzadores i per l’escola pública
gratuïta pogueren reeixir.

En ambdós casos, liberals i tradicionals, les classes treballadores
continuaven marginades respecte als seus drets educatius. Segons l’ordre
cultural en ascens, la posició social no se determinava per l’aristocràcia de
naixement sinó per l’educació -nou distintiu social-, necessària per ocupar
posicions de poder polític, ideològic o econòmic; els clergues perdien força a
favor dels intel.lectuals liberals. La pretensió de separar els ciutadans i les
seues possibilitats d’ascendir socialment, en raó dels estudis cursats, xocà amb
les circumstàncies politicosocials esdevingudes durant el nostre bienni
estudiat;

concretament,

el

dret

a

l’ensenyança

primària

reconegut

constitucionalment aspirava a instaurar en la pràctica, arran de l’esmentat
primer bienni republicà, una escola unificada i per a tots els ciutadans. De tal
manera, la imposició de la legitimitat cultural fins aleshores dominant ja no
vindria marcada, al menys, per la utilització interessada de l’escola com a
mecanisme diferenciador entre classes dominants i dominades. Tot i eixa
noble pretensió, així com l’intent de buscar l’eficàcia i conformació del règim
republicà, a la innovadora experiència educativa no se li donà l’oportunitat de
desenrotllar-se i madurar, quedant-ne en un parèntesi històric a mode
d’honrosa excepció.
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Posteriorment, en acabar traumàticament el règim republicà i després dels
intents previs, vindria l’escola franquista; una etapa ben distinta de la nostra
història l’anàlisi i reflexió de la qual, igualment, facilitaria la millor
comprensió de molts aspectes socioeducatius actuals. De bell nou, ara amb
l’esperit nacionalcatòlic, se normalitzava allò del càstig físic a l’aula i passar
més fam que un mestre d’escola; dues característiques d’aquell sistema que,
per legitimar l’autoritarisme, exercí un ferri control social, ideològic i de
conductes, ajudat i influït de forma interessada per l’església catòlica (25).
Una vegada més el sistema escolar públic, dèbil i amb deficiències
quantitatives, tornaria a oferir vergonyosos nivells de qualitat i de participació
democràtica en el funcionament educatiu, cosa que lògicament revifà
l’ensenyança elitista privada i confessional, a costa de condemnar les classes
més humils a la seua condició marginal. Una situació, és clar, totalment
oposada a les aspiracions de la política educativa al llarg del primer bienni de
la Segona República.
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Capítol 2

La reforma republicana
en el context de la
història educativa estatal.
Segles XIX-XX
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Des d'un punt de vista històric no resulta estrany trobar-se amb
situacions en què els temes educatius, donat precisament el seu caràcter
inamovible, mobilitzen una societat. Aquest fenomen, repetit intermitentment
al llarg si més no dels últims quasi dos-cents anys al nostre àmbit, no s'ha
donat per la dificultat en concebre una determinada reforma educativa cosa
que teòricament no resulta massa difícil de projectar, sinó pels entrebancs
esdevinguts sempre en la fase posterior d'execució.

Eixes dificultats a l'hora d'aplicar allò programat en una nova
planificació escolar, com la realitzada al principi de la II República, ens
demostren sobretot dues coses:
a) que hi havia sectors socials poderosos clarament oposats a eixos
canvis; i per tant,
b) que la importància d'aquelles qüestions escolars tingué -i ha tingut
posteriorment- una valoració insuficientment reconeguda per la nostra Història
Social més recent.
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Tot seguit, però, repassarem els antecedents que portaren a eixa
conjuntura de guerra escolar i que varen significar, per una part, un alt grau
d’il·lusions i esperances i, per altra, un enfrontament important a tots els
nivells i la fi d'aquelles expectatives renovadores inicials.

Les diferències viscudes durant el primer bienni republicà entre els
plantejaments reformadors del Govern -d'esquerres- i la reacció en contra de
l'Església catòlica -dretes- (1), representà una fita considerable en la nostra
evolució ideològica, social i política. No es podria combatre el dogmatisme
d'ambdues parts si els qui eren solemnes i pontificadors lluitaren contra altres
que no ho eren menys (2). Analitzarem doncs, més endavant, l'obra
politicodocent d'aquell bienni progressista que provocà molts acaraments en
xocar dues visions irreconciliables sobre la realitat educativa i que venien,
com ara verificarem, ja clarament demarcades des de molt abans.
Posteriorment, també farem un breu resseguiment al resultat d'aquells dos anys
per tal de circumscriure’ns al nostre objectiu.

Centrant-nos, per tant, de l'època decimonònica ençà veiem com no se
superaren les distintes contradiccions socials, ni tampoc les polítiques i
religioses; així, no es va configurar cap estructura educativa ferma. El pes del
passat determinava força els intents regeneracionistes republicans, mancats de
la necessària unió. El fracàs en consolidar un sistema polític estable, amb
lluites armades i ideològiques, influïa negativament en el món docent; és a dir,
els continus canvis en el poder feien inviable qualsevol model escolar sòlid.
Cal afegir-hi també la manca d'enteniment entre l'estat i l'església; la defensa
dels privilegis civils i docents encara conservats per aquesta assegurava una
situació tensa difícilment solucionable. Açò, unit a altres factors (3) com ara la
intolerància a l'hora de cercar una convivència entre un sistema d'educació
pública i les iniciatives privades, o l'actitud poc cooperadora dels polítics
respectivament antagònics, ens orienten cap a la nostra problemàtica.
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Tot considerant les interpretacions quant a l'existència o no d'una
revolució burgesa a casa nostra, comprenem millor les diferències amb altres
sistemes educatius. En tot cas l'alternança de models educatius responia
lògicament a cada moment polític en què l'ensenyament és considerat d'alguna
manera marginalment. Així, cal assenyalar a l'inici de la llarga disputa entre
l'estat i l'església, i dins del camp educatiu, la Constitució de 1812; l'autoritat
escolar catòlica començava a ser qüestionada des de la perspectiva del model
francés -aleshores a imitar per les mentalitats més avançades-. El retorn del rei
Ferran VII i, després del trienni liberal, el Plan Calomarde tornaren
l'ensenyança al control eclesiàstic, amb les consegüents mesures dràstiques
contra continguts, llibres o ensenyants d'esperit antireligiós.

La regència de Maria Cristina portà nous vents liberals i l'ofensiva
contra el predomini dels ordes religiosos en la docència. En 1845, política i
educació van coincidir en dos fets a tenir en compte: una nova Constitució i el
Plan de Instrucción Pública de Pedro José Pidal; la importància del text
constitucional va aconseguir la signatura del Concordat de 1851.

L'any 1.857, la Ley Moyano començà a marcar el camí cap a la
unificació de l'ensenyament públic i el naixement d'un sistema educatiu
estatal. Pel que fa al context estat-església, segons l'esmentat conveni, hi van
haver clares concessions docents al sector catòlic: els seus professors podien
exercir fins i tot sense la titulació acadèmica escaient. Després d'alguns
entrebancs, el 1868 suposà de bell nou l'anul·lació dels privilegis eclesiàstics i,
amb la Constitució típicament liberal de l'any següent, un major suport a
l'ensenyança primària; alhora, en l'ambient intel·lectual, cal apuntar l'efecte
d'idees importades com ara el krausisme, poc acceptat per alguns sectors
reaccionaris.
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Altra Constitució, la dels Notables de 1876, i la posterior alternança
liberal permeteren cinc anys després el restabliment de la llibertat de càtedra.
Malgrat les paral·leles millores tècniques i pedagògiques, prompte arribà altre
canvi en favor de les institucions docents privades, gràcies a les mesures de
l'aleshores ministre de Foment l'any 1885, Alejandro Pidal; un any després,
però, s'equilibraria un poc el pes de l'escola privada amb la pública. En aquest
últim sentit, a les acaballes del segle XIX, les idees regeneracionistes afecten
l'educació tot intentant transformar la societat des d'un vessant pedagògic i des
del poder.

L'educació, fet i fet, es trobava al llarg d'aquell segle malauradament
endarrerida pel domini, principalment, de l'Església catòlica que impedia
l'apropament de modernes pràctiques i idees, tot mantenint una societat quasi
feudal; hi havia, certament, excepcions incorporades lentament per
personatges com Francisco Giner de los Ríos o Ramón y Cajal. La instrucció
incloïa una ciència basada en la memorització de llibres prèviament censurats,
i una religió amb una base d'aprenentatge centrada en textos com el catecisme,
oposada a una veritable educació popular àmplia. Contrària a l'alfabetització
pública i a l'educació general dels xiquets, intentava que els ignorants
estigueren lliures de doctrines herètiques, liberals i socialistes; l'objectiu era
mantenir-los en "estat de gràcia" (4).

En aqueixes circumstàncies el mestre es trobava socialment desclassat i
allunyat, en un doble sentit: de la classe rural per la seua provinença social, i
de les classes altes i burgeses per la formació i situació econòmica

Tampoc hem d'oblidar la tasca educativa realitzada puntualment per
institucions privades, que havia començat ja en l'època il·lustrada, gràcies a les
societats econòmiques; aquesta tasca atenia aspectes com la instrucció en
primeres lletres, l'educació dels llauradors, l'ensenyança dels artesans i altres
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activitats educatives o benèfiques (5).

Les Societats Econòmiques d'Amics del País col·laboraven amb l'estat,
diputacions i ajuntaments tot promocionant singularment la instrucció
primària, introduint-hi noves ensenyances i ajudant altres entitats. Malgrat que
la pedagogia tradicional era prou discutida pel seu avorriment i els mètodes
utilitzats -individual, mutu, simultani o mixte- (6), València estigué al dia en
teories i pràctiques modernes d'ensenyança, portades d'Europa per l'interés
dels mestres que a poc a poc anaven incorporant millores o inventant variants
sobre mètodes pedagògics.

Resulta ineludible esmentar en un plànol general la significació
històrica que, arran l'últim quart del segle XIX, tingué la Institución Libre de
Ensenyanza per la seua repercussió en cercles com el literari, l'artístic, el
polític i gran part del pedagògic, tot representant un germen renovador del
món cultural. Denigrada per uns o altres com a sectària, elitista o gran
enemiga de l'educació catòlica, el cas és que la seua filosofia krausista-liberal
fou aleshores el més ambiciós projecte educatiu per a transformar la societat a
través de l'individu. Apolítica en principi, no pogué escapar-se d'actituds
polítiques ja que la seua pregonada llibertat de pensament no era aleshores cap
acte polític neutre; així ho demostra el fet que deixebles seus o simpatitzants
arribaren a ser posteriorment destacats membres dels primers governs
republicans, com ara Fernando de los Ríos, Casares Quiroga, Álvaro de
Albornoz o el mateix Manuel Azaña.

Sols esmentant les fundacions creades per institucionistes ens podem
fer una idea de l'abast que hi arribà a tindre: Museu Pedagògic Nacional,
Institut de Reformes Socials, Corporació d'Antics Alumnes, Colònies Escolars
d'Estiu, Conferències Escolars, Assemblees de Mestres, Exposicions Escolars,
Junta per a l'Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques, Centre
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d'Estudis Històrics, Residència d'Estudiants, Direcció General de Primera
Ensenyança, Institut-Escola i Missions Pedagògiques.

Continuant aquestes referències, començà el segle XX amb un
desinterés clar en crear escoles per al poble. La naixent classe mitjana era
aliena professionalment a l'ensenyança, i destacava la poca respectabilitat
social de la professió educadora; el Magisteri, altrament, continuava mancat de
preparació i qualificació professional (7).

En aquells principis del passat segle XX, l'església, unida a la burgesia
conservadora, l'oligarquia latifundista i l'aparell estatal, continuava amb una
quota de poder escolar gairebé absolut. El seu objectiu no era altre que
modelar la consciència i la mentalitat de la població, tot emmarcant-les en
l'arcaisme social i el conservadurisme cultural.

L'escola

representava

un

institució

reaccionària

i

integrista,

obsessionada en l'ortodòxia doctrinal i el tradicionalisme pedagògic, tot
inspirant-se en personatges de les característiques de Balmes, Donoso Cortés,
Menéndez y Pelayo, Manjón o Poveda. Exercia el seu control sobre gran part
de l'ensenyança primària i també de la secundària de més influx, que
s'encarregava de la formació de les classes burgeses i mitjanes (8).

Les altres classes menys afortunades oferien un panorama tan distint
com trist. La mortalitat infantil era la quarta més elevada d'Europa i això
provocà una certa preocupació per l'educació, la terapèutica infantil i la seua
protecció, per part de pedagogs i metges il·lustres com ara Carbonell, Moliner
o Gómez Ferrer. Les malalties infantils eren conseqüència de la pobresa,
l'abandonament, la ignorància o la manca d'higiene, per la qual cosa es
potenciaren les escoles a l'aire lliure més com a remei que no pas com a
objectiu pedagògic (9). Urgia, per tant, la tasca higiènica i pedagogicosocial ja
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que, per exemple, el 95% dels 6.000 xiquets de les escoles nacionals de
València presentaven deficiències per manca de sol i aire, donada aquella
insuficient higiene escolar i l'estat de les pròpies construccions.

Seguint en aquesta aproximació històrica, veiem com la lluita entre
velles i noves formes del panorama sociocultural ens duu cap a uns intents de
superació, en què les alternatives cerquen el progrés, humà i social, des de
sectors i posicions diferents.

Així, els liberals (recordem l’ILE) pensaven en una ensenyança
integral, activa, intuïtiva, aconfessional i unificada. Per la seua banda el sector
anarquista creia en l'espontaneïtat infantil, l'emancipació anticonvencional, la
coeducació de sexes i classes socials, l'ateisme i l'anticlericalisme. Tanmateix,
el catolicisme social volia una escola cristiana, basada en les directrius
emanades de personalitats ja esmentades com Fenollosa, Manjón, Poveda i
altres. Mentre, partits més progressistes i protagonistes durant la II República,
com el Partido Reformista, pretenien donar suport també a l’ILE per tal de
dignificar l'ensenyança; el PSOE aspirava a la igualtat de drets davant
l'educació, que hauria de ser, a més, gratuïta, coeducadora, unificada i
antidogmàtica tant en política com en religió.

La veritat era que l'escola primària presentava, a començament del
segle, un panorama real bastant diferent. L'administració educativa era
dependent de la política i la burocràcia, acostumada com estava a la gratuïtat i
les deficiències tant qualitatives com quantitatives del servei públic que
prestava. Seguint aquesta pauta, com ja s'ha dit, el mestre continuava sense
formació escaient ni dignificació social idònia, destinat a una didàctica
rutinària, i a una pedagogia pobra i limitada pels escassos recursos materials.

La interpretació social d'aquella realitat escolar, sobretot als pobles, ens
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mostra la dificultat generalitzada en la tasca educativosocial de l'escola pública
quant a l'ensenyança integral, la connexió amb el medi, l'activitat, l'interés o la
personalització.

L'aspecte sociopolític ofereix una instrucció funcionalment ideològica,
sota les posicions defensives de l'oligarquia tradicional i terratinent, allunyada
del model liberal d'escola legitimadora del seu ordre social. Per tant, hi trobem
un desfasament entre filosofia i política educatives dins la nostra història
escolar, social i política (10).

Cal recordar en aquest context que, segons els clericals d'aleshores, la
reconstrucció de l'ordre catòlic donava unes determinades funcions als partits
polítics, concretament defensar els interessos de l'església -sobretot en el camp
de l'ensenyança- i augmentar el poder que hi tenien els ordes religiosos; amb
açò, és clar, s'arribava a la totalització social sota el règim catòlic. Aquestes
forces catòliques utilitzaren tots els recursos al seu abast, com els mitjans de
comunicació, amb tota mena de proclames contra les escoles laiques.

Lògicament, per la part contrària, també el blasquisme hi digué la seua.
L'aspecte educatiu fou per a aquesta ideologia un assumpte accessori perquè
considerava l'escola pública com poc rellevant, per més costosa, a més de
considerar-la una responsabilitat únicament estatal i no municipal. El seu
interés anava per l'ensenyança privada, ja que les subvencions per capítol
educatiu eren menors si s'ocupaven majorment de les seus escoles, modernes i
laiques, o dels cercles i societats dels seus correligionaris. Tot i les promeses,
València incomplia les seues obligacions escolaritzadores i solament
s'abastava la meitat de les necessitats, tant en l'oferta pública com en la
privada. L'escola estava infradotada i amb condicions antihigièniques, com ja
sabem, i a més sense oferta per a pàrvuls ni adults.
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Aquell discurs anticlerical oferia en la seua premsa articles de tota
mena: seriosos, jocosos i, fins i tot, espantosos per demagògics i desaforats,
més propis de la premsa groga (11). La seua confiança en l'educació
descansava en les escoles laiques creades pels casinos, que aplegaven un miler
d'alumnes en les seues aules, on s'impartia una ideologia que es pretenia
progressista tot i considerant la limitada formació del Magisteri. Malgrat les
intencions educatives la realitat fou que es donà prioritat als aspectes
urbanístics, tot deixant que el paper de les escoles municipals fóra encarregat a
les esmentades entitats i institucions blasquistes. El seu moviment pedagògic,
teòricament innovador, no coincidí exactament en la pràctica amb les idees
d’una escola moderna ni amb l’ILE. La Universitat Popular, en altre nivell,
també representà un disbarat pedagògic més.

De tota manera, eren prou distintes eixes idees d'aquelles que mantenia
la moral regnant a l'època, convenientment orquestrades pel clergat. En aquest
sentit, i com a prova, podem citar les orientacions d'un frare franciscà que
titllaven de "pernicioses i dissolvents" les obres de Voltaire; el treball de Pérez
Galdós era un "esguerro de l'infern"; A. Dumas era "llicenciós i antireligiós",
Merimée "brut i impiu", Unamuno "desvergonyit, boig i ateu", Moratín
"afrancesat i perillós", Verdi "detestable", Wagner "desmoralitzador", i Goethe
"llòbrec i angoixant". Segons el mateix religiós les obres honestes no
edifiquen ni destrueixen, porten algun acudit quelcom atrevit, són
disbaratades, científiques, no tendencioses, d'assumpte religiós, moralitzadores
i, evidentment, infantils no laiques (12).

Ambdues concepcions predominants abans de la II República, així com
més aportacions teoricopedagògiques o sobre el marc legal, possibilitarien
moltes més observacions i apunts per la nostra part, com també una més
profunda anàlisi històrica sobre la dicotomia entre escola pública i privada al
nostre àmbit territorial, però tot plegat escaparia del nostre objectiu principal.
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Endinsant-nos en la política educativa de l'etapa anterior més pròxima a
la republicana, comprovem el paper educatiu al servei de la política amb uns
continguts determinats per uns valors certament patriòtics, intervinguts pel
catolicisme i la "gloriosa tradició hispana", semblant al franquisme. És veritat
que amb Primo de Rivera es notà un augment quantitatiu del sistema escolar,
però hi hagué també una expansió popular de la seua ideologia i un control
educatiu oposat a la lliure formació de la personalitat, acompanyat d'una
supervisió de les funcions del Magisteri i d'uns privilegis clars per a
l'ensenyança privada i els ordes religiosos; és a dir, s'elevaren els índexs
estadístics en detriment de la qualitat, com déiem, en la formació del mestre i
de la seua consideració social.

Els distints col·lectius d'ensenyants continuaven amb un nivell
retributiu miserable, crítiques constants al sistema d'ingrés en la carrera docent
i una formació enciclopèdica mancada de pràctica pedagògica. Les
estadístiques ens ofereixen, a més, una despesa educativa per països en què
l'estat espanyol hi ocupava el quinzé lloc d'Europa.

L'ensenyament públic o privat fou una de les qüestions més polèmiques
i que més debat polític suscitaren posteriorment. L’escola privada significava
un indicador de prestigi social i, per tant, es va veure afavorida amb un tracte
superior, especialment l'ensenyament religiós, en perjudici evidentment de
l'escola laica, neutral i racional. Aleshores, en eixes condicions, era lògica
l'afirmació azoriniana sobre la superioritat de les congregacions religioses
dedicades a l'ensenyança respecte a les escoles civils (13). El control ideològic
esmentat sobre l'ensenyança comportava, òbviament, un mestre vigilat per les
autoritats, i obligat a col·laborar en la transmissió dels ideals fonamentals del
règim.
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Si continuem amb una perspectiva descriptiva-quantitativa, hem
d'apuntar primerament la situació de l'analfabetisme que al País Valencià era,
l'any 1930, encara elevat; per províncies: València 43%, Alacant 50% i
Castelló 51%, totes tres per sobre de la mitjana estatal del 42%. Quant a la
creació d'escoles graduades, que d'alguna manera ens indica la qualitat
educativa, pràcticament no havien augmentat durant el període 1923-29: 10 a
València (de 33 a 43), 4 a Alacant (de 10 a 14) i 1 a Castelló (d'11 a 12).

Altres xifres d'aquesta endarrerida situació escolar, com la manca
d'escoles i places escolars, ens mostren l'elevat absentisme escolar que, si a
Castelló i Alacant superava el 60% (com a la resta de l'estat), a València era
superior al 65%. Les causes d'aquest fet radicaven, segons estudis de l'època,
en l'accés prematur dels xiquets al treball, l'abandonament de pares i autoritats,
i altres circumstàncies referides als locals i a les distàncies. Tampoc no era
millor l'aspecte de les condicions funcionals de les escoles ni el dels materials
didàctics, que més endavant veurem, o altres variables com el calendari i
l'horari escolar, en moltes ocasions inadequat a les especificitats de cada lloc.

No podem deixar de banda en aquest context les condicions en què
treballaven els professionals de l'ensenyança; és a dir, l'escàs reconeixement
econòmic i agraïment social, a més de l'esmentat empait laboral i control
educatiu. Era prou raonable, doncs, la demanda dels mestres valencians,
representats en aquesta ocasió per J. Sanchis Almiñano, d'un major suport
governamental envers les aspiracions pedagògiques del Magisteri (14).

No solament però n'hi havia de pedagògiques. Si reduïm el sou del
mestre a les hores treballades, resulta que comparant el coeficient salari-hora
amb el d'altres obrers aquest era major en: calderers, manyans, ebenistes,
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joiers, forners, torners, sucrers, carregadors de moll, fusters, llauners,
rellotgers i tapissers; açò era així tot i considerant la mitjana de les set
categories diferents i dos escalafons de mestres de l'any 1930. No calen molts
comentaris sobre quina era la disposició laboral del Magisteri, ni de les
contraprestacions per serveis suplementaris i temporals, situació manifestada
pels propis ensenyants valencianes com ara Natividad Domínguez, directora
de l'escola de xiquetes del Grupo Cervantes de València (15).

Hi havia també altres aspiracions professionals. L'Estatut General del
Magisteri de Primera ensenyança tampoc agradava, i fou criticat precisament
per l'Asociación Nacional del Magisterio en la seua reunió a l'Escola Normal
de Magisteri de València (29 de juliol del 1923). No obstant, no res
s'aconseguí canviar. Tampoc mancaren polèmiques sobre com s'haurien de fer
les oposicions (lliures i restringides) o la seua conveniència. La unió del
Magisteri, més desig que reivindicació, venia donada per les múltiples
associacions existents els anys vint, algunes fins i tot il·legals, i fou
reivindicada als nombrosos periòdics i revistes professionals nascuts
aleshores; a Castelló i Alacant existia l'Asociación Provincial, però a València
hi havia una vintena d'aquestes més altres federacions, organitzacions i
confederacions professionals. La realitat, lògicament, podia amb aquells
desitjos.

Un altra desigualtat entre els ensenyants ens duu, el 1923, a la ratio
mestre/nombre d'escolars i la consegüent manca de mestres. Si la mitjana
estatal era de 98'68 alumnes, ací teníem: 86'9 a Castelló, 121'6 a Alacant i, a
València, 132'2 xiquets per aula.

Per a il·lustrar aquesta manca de personal docent, podem dir que el
1924 hi havia més de 30 mestres per cada 1.000 habitants als estats francés i
alemany, mentre que a l’espanyol aquesta xifra no arribava a 14 mestres;
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d'aquests últims corresponien, en 1926, el 62'35% a escoles nacionals, el
35'47% a les privades i el 2'1% a les municipals. El primoriverisme, tot i les
bones intencions, deixà un dèficit de recursos humans que posteriorment
hagué d'arrossegar-se.

La professionalitat del Magisteri, malgrat la seua situació i condicions
de treball, superà les dificultats i podem considerar que hi havia bons mestres
especialment a l'àmbit valencià, si hem d'atendre les cròniques de l'època que
ens parlen, si més no, de la seua "energia, virilitat, maduresa...", reflectida a
les assemblees i congressos (16). Des de les darreries del segle XIX ja es fa
palés l'interés per la renovació pedagògica i la correcta formació demandades
pel mestre, encara que aquesta no fóra molt vigorosa i anara acompanyada del
control ideològic per part dels poders públics. La premsa especialitzada i el
propi col·lectiu reclamaven millores en la seua preparació i més aire fresc a les
escoles.

Per tal de perfeccionar la formació rebuda varen ser moltes les activitats
organitzades pels docents i per les seues associacions, al marge de les reunions
ordinàries; així, sovintejaven els cursets d'especialització, les jornades de
treball monogràfiques, els congressos i altres reunions científiques.
Malauradament, les polítiques governamentals es preocupaven més per uns
altres nivells educatius aliens a desterrar la rutina de la realitat escolar. Fet i
fet, els i les mestres, lluny de la prosperitat econòmica general dels anys vint,
patien l’esmentada formació oficialment enciclopèdica tan polimàtica com
desfasada, continuadora en la pràctica educativa d'aquella de principis del
segle passat que, a institucions privades com el Círculo de Obreros Católicos
d’Antonio Vicent o el Patronato de la Juventud Obrera de Gregorio Gea a
València, primaven la instrucció religiosa, privilegiada des de la Restauració, i
que perseguia com a resultat la resignació humana i social, contrària
evidentment a qualsevol tipus d'emancipació.
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Fent un salt per sobre del nostre bienni objecte d'estudi, i immergits en
una dinàmica cíclica, ens trobarem a les acaballes de 1933 amb què
l'oligarquia junt als sectors catòlics i rurals reaccionaris tornaran a controlar
l'aparell educatiu, tot reduint de bell nou el pressupost per a l'escola pública en
molts capítols i l'abolició en altres, com l'esmorzar escolar o les missions
pedagògiques. Només cal veure, com exemple, la política de creació d'escoles
en els distints períodes republicans, cosa que ens ocuparà més endavant.

Efectivament, el triomf aquell any de la dreta radical-cedista va
desteixir les realitzacions educatives del bienni anterior, i va desmoralitzar
força el Magisteri donades les actuacions administrativopolítiques com ara
negligències econòmiques, supressions d'inspeccions i augment de la
persecució i repressió als ensenyants. La passivitat governamental davant les
reformes del bienni progressista i la tensió política relacionada amb
l'ensenyança ens condueixen al febrer de 1936, en què l'esquerra
frontpopulista no tingué temps material per a reconduir el món educatiu.

Posteriorment, la sublevació militar impedí consolidar una ensenyança
respectuosa amb la mentalitat del xiquet, no doctrinària, avançada i
democràtica. Durant la guerra civil, la continuïtat respecte al primer bienni a la
zona republicana la portaren a terme, sobretot, els socialistes de la FETE i els
comunistes; aquests últims, també cal dir-ho, acompanyada de cert
proselitisme. Amb la derrota militar, l'ensenyança va perdre l'oportunitat de
situar-se a l'altura del seu temps i retrocedí segles, en el sentit de la funció
doctrinària que hagué d'assolir l'educació, en favor de les idees franquistes
vencedores, i les poques inversions en l'ensenyança pública fins augmentar
pràcticament ja en l'època de Villar Palasí als anys 70. Açò, tanmateix, serà
tractat al capítol corresponent.
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En el relativament curt període emmarcat pels anys trenta, els canvis en
la política educativa foren claríssims, amb les consegüents funcions docents.
Durant els primers anys de la República el mestre, primer protagonista de
qualsevol sistema educatiu, representà el propagandista de valors democràtics,
gaudí d'una major formació a partir del batxiller superior i d'un augment
retributiu general superior al 50%; l'esforç econòmic en l'educació fou major
que a qualsevol altre país, s'impulsà la renovació pedagògica i el
reconeixement dels valors educatius anà unit a la cultura i la democràcia.

Tanmateix, a la fi de la dècada, el nacionalcatolicisme representà un
greu retrocés educatiu; la purga del Magisteri convertí els ensenyants en
difusors del nou règim. La moralització doctrinal i dogmàtica augmentà els
valors religiosos catòlics més integristes. Paral·lelament, el pressupost
educatiu arribà en el període republicà a ser del 9'6%, mentre que el 1945
aquest representava el 4'7% i, a més, la desconsideració professional envers
els mestres arribà a oferir-los uns sous de principi de segle, amb un poder
adquisitiu similar al de 1913 (17).

El fracàs de la República, com queda exposat, ens torna a una
concepció religiosa del sistema educatiu i a una estructura dual on
coexisteixen una escola privada, de pagament i qualitat, i d’altra pública,
gratuïta per a les classes menys benestants però bastant desqualificada.
Finalment podríem allargar-nos, fins i tot, amb la LODE de 1985 a una altra
etapa de lluita i enfrontaments entre l'escola pública i la privada; aquesta nova
però repetitiva fase ens torna al revifament de l'oposició conservadora i a les
mobilitzacions, vagues i manifestacions ciutadanes en contra de les
aspiracions secularitzants i socialitzadores governamentals. Altra vegada
sorgiren al carrer institucions com les patronals de l'ensenyança privada,
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federacions d'ensenyants religiosos, confederacions d'associacions de pares
catòlics, determinats sindicats d'ensenyants i coordinadores prollibertat
d'ensenyança. La guerra pel control escolar, com hom pot comprovar a diari,
encara continua.

Les esperances creades per aquells que pensaren i intentaren dur una
política educativa nova i revolucionària, durant el primer bienni republicà,
resten emmarcades, doncs, per dues etapes que realcen i demostren, encara
més, el relleu i la importància històrica d'un període curt i intens que ens deixà
uns testimonis irrepetibles al camp educatiu. Lluny d'haver-se igualat
posteriorment, aquells anys significaren un fita històrica de compromís social
sobre la qual anem a aprofundir.
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Capítol 3

Condicions de les escoles
abans de la reforma educativa
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3.1.- General.

La conjuntura educativa en arribar la Segona República era força
degradant. Les condicions escolars en general ens mostren un dèficit d'aules,
lligat a un règim -en la seua gran majoria- de lloguer dels edificis escolars; el
seu estat de conservament encara era més insatisfactori. Els recursos humans
també oferien una situació professional penosa: sous baixos, endarreriment en
el pagament de lloguers per part dels ajuntaments, excessiva relació del
nombre alumnes/mestre, i una insuficient preocupació governamental. No és
d'estranyar, per tant, que la meitat de la població fos analfabeta (1).

Les lògiques reivindicacions del Magisteri quant a les mancances del
camp educatiu venien de feia temps; així ens ho demostra, per exemple, un
repàs a les assemblees celebrades per la Federación de las Asociaciones de
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Maestros Nacionales de Levante, que abraçava l'àmbit territorial format per
Castelló, València, Alacant, Albacete i Múrcia.

D'acord amb aquell col·lectiu d'ensenyants algunes de les demandes
més sol·licitades, al llarg del període 1914-26, varen ser: gratificacions iguals
per al Magisteri d'ambdós sexes, impuls d'obres i institucions complementàries
(escoles-jardí,

classes

d'adults/es, escoles d'anormals...), graduació i

especialització educativa, responsabilitat única de l'estat en la Primera
Ensenyança

donada

la

desatenció

de

diputacions,

ajuntaments

i

mancomunitats i, sobretot, destacaven especialment les necessitats d'activar els
pagaments per a material escolar (fungible, didàctic, pedagògic...) així com de
millorar i crear edificis pròpiament escolars, sempre per part de l'estat. És a
dir, calien moltes més i millors escoles. Malgrat les esmentades denúncies,
repetides insistentment, la situació educativa romania insuficient.

El mateix panorama ens mostra la informació reflectida en les
memòries dels mestres aspirants a direcció d'escoles graduades, uns anys
després i sobre aspectes diversos (2); serà suficient citar alguns indrets.

De Benicarló, la ciutat de Castelló i Les Useres destacaven queixes
sobre el desmanegat estat del mobiliari escolar: armaris, plataforma de la vella
taula del mestre, taules col·lectives dels xiquets...

També de Les Useres i Aranyuel ens relata el mestre corresponent que
es troba sol, aïllat de la civilització, en cases miserables, entre gent pobra i
esclava, i víctimes del caciquisme; les escoles situades en locals antihigiènics,
i amb entrebancs com ara l'assistència irregular dels xiquets o l'escàs material
científic i fungible.
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De la Vall d'Almonacid, Borriol i Sogorb tan sols es destacava com a
positiva la nova pedagogia emprada per la mestra.

Les

publicacions

especialitzades

es

feien

ressò

d'aquestes

circumstàncies i així ens conten que, en començar la Segona República, hi
havia a les oficines del Ministeri 1.194 expedients d'ajuntaments demanant la
construcció de 1.767 escoles unitàries i 347 de grups (3.061 seccions en total).
Utiel, com a mostra, amb 13.000 habitants tenia sols una escola per a xiquetes
com a conseqüència de la inhibició estatal i municipal en crear escoles
públiques; fins març de 1932 no se li concediren les 10 escoles que
necessitava (3).

Seguint el clàssic i valuós treball de Luís Bello Viajes por las Escuelas
de España no hi havia locals; allò normal era l'enorme sacrifici per allotjar
escoles i mestres, la pobresa i el pelegrinatge de casa en casa. L'església,
apunta, compta sobre els fidels amb premi (glòria) i càstig (condemna), mentre
l'estat obliga i pressiona sobre les pobres arques municipals per a treure un
mínim pressupost escolar "estrany". Per altra banda era freqüent als pobles el
Magisteri interí i les vacants permanents per a uns funcionaris pobres, ànimes
en pena i bastant disgustats (4).

La Festa del Treball també servia per mostrar les reivindicacions de
mestres i alumnes (5). El treball escolar -llegim- acurta la vida, debilita
mestres i alumnes, i ocasiona més tuberculosi i desequilibri mental que altres
treballs. Les famílies consideraven l'escola com un descans per als pares que
es despreocupaven dels fills, mentre que per a aquests representava la negació
de l'alegria, la pèrdua d’espontaneïtat i la fallida segura de la salut. La manca
d'escoles i les seues dolentes condicions feia esdevenir els xiquets intel·ligents
en atordits i estúpids perquè -continuem transcrivint- la finalitat de l'escola era
el tancament, la imposició de dogmes i primar la docilitat de les persones, que
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-tot plegat- matava la personalitat. Finalment considerava el mestre com el
funcionari amb la jornada laboral més llarga i feixuga, amb menys sou, i un
foraster a tots els llocs que dóna la seua vida en un esforç inútil i esgotador.

Realment calien canvis en el món educatiu i les propostes eren moltes
(6), com ara:
- Mesures administratives de sanejament.
- Revisar l'obra de la Dictadura (trasllat d'inspectors, oposicions
malament celebrades, nomenament il·legal de funcionaris).
- Canviar l'alt personal del Ministeri d'Instrucció Pública (cacicat
intolerable que donés pas als funcionaris joves i competents).
- Sanejar elements administratius, docents i tècnics (persones
indesitjables, immorals i incompetents).

Altres mesures que faciliten i perfeccionen el treball del mestre:
millorar el règim de creació i construcció d'escoles, així com la distribució del
material escolar, organitzar cursos de perfeccionament i viatges d'estudi,
publicar plans d'estudi i orientacions metodològiques, estimular l'estudi i el
treball en l'escola amb premis i recompenses...Transformar el règim
administratiu de l'ensenyament. Descentralització en favor de les províncies i
intensificar les parts pedagògica, d'orientació i perfeccionament.
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3.2.- Edificis escolars.

Els edificis escolars, pocs i mal dotats de mobiliari i material didàctic,
patiren una paralització quasi absoluta quant a obres de construcció en el lapse
entre Dictadura i República, tret d'algunes excepcions afortunades a nivells
comarcals com els casos de Bocairent o Albaida; Elías Tormo, ministre
d'Instrucció Pública entre febrer de 1930 i abril de 1931 era fill d'aquest últim
poble.

Si continuem a la mateixa comarca, la Vall d'Albaida, veiem que
solament dues escoles es trobaven a edificis propis, la resta estaven ubicades a
cases o locals d'ús domèstic mínimament condicionats: pel que fa al règim de
propietat, el 38% eren municipals (13% en bones condicions) i el 61%
llogades

a

particulars

amb

condicions

higièniques

i

pedagògiques

insatisfactòries: malament enllumenades, d'espai escàs,ventilació inadequada i
materials de construcció de dolenta qualitat. En conseqüència, les peticions de
construccions passaren de 14, durant la dictadura de Primo de Rivera, a 23
solament en el primer bienni republicà, xifra sense precedents ni superada
després (7).

Així i tot, escrits de mestres d'escoles municipals denunciant el mal
estat de les instal·lacions escolars, podem trobar-ne a qualsevol indret del País
Valencià, com ara a Mahuella-Tauladella o Poble Nou -ambdós a l’Horta
Nord- i tants d'altres; normalment aquests escrits quedaven damunt la taula
dels ajuntaments corresponents (8).

En un estudi per a construccions escolars de València ciutat, segons la
proposta de Catalano-Levantina de Construcciones S.A., hom pot veure que el
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cens escolar era de 50.000 alumnes entre sans i especials (retardats mentals,
anormals, sord-muts, cecs, tricomatosos...); l'assistència escolar sols abraçava
13.000 xiquets en escoles privades i 8.000 en religioses. L'estudi concloïa tot
remarcant els molt deficients locals municipals (9).

Mentrestant, passaven els anys i a la ciutat continuaven les denúncies
(seria llarguíssima la llista) com la del Sr. Ferriol des de l'escola de la Font de
Sant Lluís (10), on es denunciaven locals escolars en ruïnes.

El mateix succeïa a la província d'Alacant. En les memòries presentades
pels aspirants a les oposicions d'Inspecció destaquem en aquesta demarcació el
mal estat de les instal·lacions escolars, tant per la quantitat com per la qualitat
material i del mobiliari (11).

Igualment ens serveixen els testimonis de les oposicions a Directora de
graduada, convocades al primer de desembre de 1931. De Castell de Castells
llegim a la "Memòria de labor escolar" que l'escola estava en un carrer estret,
tortuós i trist, situada al primer pis d'una casa pobletana de llauradors. En la
planta baixa hi havia un ramat de cabres, on venien llet i carn, es notava l'olor
del ramat i s'escoltaven les disputes de les dones; la sala escolar era llarga,
estreta, sense pavimentar ni sòl, amb material dolent i deficient, i una
nombrosa assistència d'alumnat (12).

Problemàtica escolar semblant trobem a Elx on, segons el Consell
Escolar d'Ensenyança, la situació afectava sobretot les famílies humils els fills
de les quals només podien ingressar, a l'escola nacional, en una quarta part i
amb matrícules excessives. Des de 1931 s'havien creat 30 escoles però encara
en faltaven 10. Hi havia una escola graduada, la resta eren unitàries insalubres;
airejades, amb menjador i cantina exclusivament les noves dels afores (13).
L'Ajuntament hagué d'inhabilitar un local escolar i obrir-ne d’altre, per a
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escuela nacional núm. 1, donades les males condicions del primer: pati, estat
de conservament, higiene, grandària... (14).

La casa-habitació dels mestres no escapava d'aqueixes dolentes
condicions. La inspecció de Primera Ensenyança rebutjà la d'Atzavares Alt
(Elx) per manca de condicions segons l'Estatut General de Magisteri Primari
(15). El mateix passà amb d'altres per indecència i incapacitat, havent de
condicionar-les l'Ajuntament (16).

Segons els Boletines de Educación para las Provincias (17) les
instal·lacions alacantines pel juny de 1934 eren bones en 313 aules escolars,
millorables en 213 i dolentes en 414; calia crear-ne 396 (80 a la ciutat i 316 a
la província): Per tant, en total, feien falta 800 classes malgrat haver-se'n
construït amb subvenció estatal 301 durant el període 1923-24; concretament
80 en 8 anys fins la República i 221 en els 3 anys restants.

Òbviament aquestes condicions i manca d'escoles sensibilitzaren la
societat en general i la premsa en particular, que dugué endavant les seues
pròpies campanyes de denúncia; en elles s'apuntava l'abandonament de milers
de xiquets per no tenir escola ni la suficient oferta de cultura i instrucció; com
a més vergonyós se relatava l'estat dels locals escolars: recintes xicotets,
casalots vells sense llum ni ventilació semblants a les presons, perillosos per a
la salut de mestres i alumnes, llocs on es filtrava la pols i la humitat, olors
fètides, paraments en pèssimes condicions, pupitres incòmodes i vells de fusta
corcada o llistons turmentosos per seure's pareguts als d'un galliner, bancs de
suplici que fan mal i deformen les criatures, deficient neteja d'uns locals que
provoquen tuberculosi... (18).

De l'acta de la sessió extraordinària del Consell Local de Protecció
Escolar (novembre de 1932) extraiem l'informe que la inspectora fa d'Altea.
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Segons aquest la majoria de les escoles del poble presentava un estat
lamentable (19); el material escolar era escàs i en dolentes condicions. Una
escola de 31 xiquetes tenia 17 cadires per a totes i abundaven rates i xinxes;
l'altra escola de xiquets tenia 12 cadires per a 20 alumnes i l'olor de l'excusat
arribava als veïns (20).

Del mateix poble, preocupat perquè les seues

escoles

eren

vergonyoses, s'apuntava que aquestes eren vergonyoses i representaven la
indecència de la localitat. Hi havia dues escoles a la part alta de l'Ajuntament:
una al primer pis amb olor pudenta a l'excusat, i l'altra a la cambra a salt de
garsa, amb pis d'algeps, 4 finestres (dues sense cristalls) i olors de l'antiga
presó. Les escoles de la part baixa estaven a les cambres de l'antic convent
franciscà, insalubres i desarranjades (21).

L’Asociación para el Fomento de la Cultura e Higiene, el Grupo de
Educación Nueva, la Sociedad Los Tuberculosos y sus defensores i unes
quantes signatures més havien publicat en vespres de les eleccions d'abril de
1931 un manifest als electors i candidats, tant de dretes com d'esquerres, on
entre altres coses retrataven les escoles de València ciutat com dolentíssimes,
condicionades per convertir en tuberculosos els xiquets, amb parament que
deformava els esquelets, manca de llum, locals infecciosos i xiquets desatesos
higiènicament i pedagògica. Aquestes vergonyes, acabava, no podien comptar
amb la complicitat dels ciutadans (22). Tanmateix aquesta actitud, de vegades
passiva, continuava mantenint-se per determinats sectors socials i polítics al
llarg del temps tal com estem comprovant.
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3.3.- Mobiliari. Material didàctic.

Si mirem l'escola per dins, el mobiliari era impropi donat l'estat de
manteniment i caducitat. Les taules estaven reservades als alumnes majors; les
xiquetes en costura es recolzaven sobre les cadires de davant i, en molts casos,
els xiquets si no volien quedar-se en peu s'havien de portar la cadira de casa
seua. Els primers anys republicans les millores foren escasses però les noves
escoles estaven ben dotades de mobles i comptaven amb el material adient.

El rei, el crucifix i el Sagrado Corazón, quant als símbols, donaren pas
a la bandera tricolor i l'emblema republicà o Marianita com l'anomenaven a
alguns indrets; aquest canvi comportà també més d'un incident protagonitzat
per les manifestacions i actituds en contra de determinats grups, majorment
femenins.

Continuant amb el parament, hi havia pupitres bipersonals i taules de
col·laboració: els nous vents pedagògics i metodològics apartaren el banc,
passiu i d'ús oral, per la taula, més activa i manipulable.

En els continguts del llibres solament s'observaven diferències en les
lliçons amb càrrega ideològica (religiosa o política), pràctica utilitzada
indistintament tant per la II República com per les dues dictadures que
l'emmarcaren. Pel que fa als mètodes d'aprenentatge lector-escriptor hi
convivien tots: Catón, Lletres i dibuixos, Montessori o Decroly; des dels més
convencionals fins els de manipulació sintètico-global sensorial de les lletres.
Evidentment també es feren tota mena d'experiments pedagògics, com veurem
el seu moment. Els llibres de lectura procuraven uns missatges morals i cívics
(Corazón), mentre l'enciclopèdia continuava sent el compendi de matèries que
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de forma preceptiva calia estudiar.

Una i altra vegada sovintejaven les cartes dels mestres sol·licitant als
ajuntaments corresponents ajuda, ara per a material escolar. De Benimàmet i
del grup Concepción Arenal, ambdós a València ciutat, deien els ensenyants
que el material era inservible (tenia més de 40 i 50 anys respectivament), no
podia ni reparar-se, insuficient per a tota la matrícula de xiquets, barreja amb
bancs de col·laboració i taules individuals, bancs sense respatler, antihigiènic i
antipedagògic; l'assignació estatal resultava poca donada l'extraordinària
assistència de l'alumnat. La Comissió Municipal d'Instrucció Pública deixà
ambdues cartes per a millor moment, cosa bastant freqüent com ja sabem, i es
conformaven sovint els ajuntaments -a proposta dels autors- en adquirir un
exemplar d’algun llibre, com ara El Clarín de la Justicia, per a cada escola
nacional i graduada (23).

Possiblement les arques municipals no donaven per a tant i l'alcalde
d'Elx informava que ja s'havia esgotat els pressupost d'Instrucció en la creació
de noves aules, sense més diners per a material escolar. Aquesta trista situació
era interpretada com una de les relíquies del passat, i servia de contestació al
Consell Escolar Local de Primera Ensenyança quan apuntava que faltaven
pupitres a les classes (hi havia un per cada deu xiquets) i que les cadires,
costum que ja coneixem, cada alumne les portava de sa casa (24).

Sovint els polítics locals, això sí, reconeixien el zel professional del
Magisteri en treure tant de partit dels escassos i no molt bons mitjans de què
disposaven. Açò s'esdevenia quan els regidors visitaven o inspeccionaven les
escoles de la localitat com ara les d'Altamira, Benalúa, Velázquez i
Maldonado a Alacant (25). Tampoc mancaven les promeses i projectes en els
discursos als més alts nivells: s'havia instaurat a les escoles, llegim, aparells de
ràdio, cinematògraf, biblioteques, màquines d'escriure... i pròximament la
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cantina escolar (26). Semblava que a poc a poc anaven equipant-se les escoles;
mentrestant la realitat majoritària a les aules era, dissortadament distinta a la
voluntat manifestada en transformar-la.

3.4.- Manca d'escoles.

Indubtablement, és veritat que aqueixes i altres millores escolars
representaven un gran avanç si recordem els antecedents educatius més
pròxims en què, per exemple, la peregrinació de les escoles suposava molt
sovint portar-les de casa en casa, lògicament sense condicions ni equipament.
Aquest tipus d'argument s'emprava, una vegada més per Rodolfo Llopis, quan
deia que la monarquia deixà la ignorància més desoladora, la misèria i el
desordre, no creà escoles ni ens deixà en condicions de crear-ne ja que
necessitava d'eixa ignorància per poder subsistir (27).

En la mateixa línia anaven les afirmacions d'altra personalitat
educativa, Lorenzo Luzuriaga; segons aquestes els canvis legislatius en
l'ensenyança durant el període 1922-32 havien estat molts però la realitat havia
canviat poc tot matisant que, malgrat els progressos realitzats per la cultura i la
pedagogia espanyoles en els últims decennis, la realitat escolar quasi no havia
estat modificada, tret de 1931 ençà (28).

Pels antecedents històrics que ja coneixem, la situació deficitària
d'escoles, malgrat els esforços, costaria en evolucionar favorablement al llarg
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del període que estudiem. A Villena (29), encara a mitjans dels anys 30 no
s'havien construït les dues escoles proposades el 1928; només un parell
d'escoles hi havia a edificis escolars i la resta en lloguer, per la qual cosa
l'Ajuntament decidí fer servir la despesa de lloguers en la construcció de noves
escoles.

Si ens centrem a la ciutat de València, segons l'Ordre del Ministeri
d'Instrucció Pública i Belles Arts del 29 de juliol del 1931 (Gaceta de Madrid
del 8-8-1931) es creaven al municipi 49 escoles unitàries; d'aquestes, 20 al
centre urbà (8 per a xiquets, 8 per a xiquetes i 4 per a pàrvuls) i 29 als afores
(14 per a xiquets, 14 per a xiquetes i 1 d'assistència mixta). En principi
semblava un bona notícia; el problema era que l'Ajuntament complira amb les
seues obligacions en 45 dies de termini: habilitar locals per a instal·lar-hi les
escoles, dotar-les de material d'ensenyança i facilitar vivendes per als mestres.
Aquests requisits legals finalment es lliuraren al Ministeri el 30-1-1933, un
any i mig després; les escoles evidentment no es crearen (30).

Molts xiquets continuaven sense possibilitats d'accedir a cap escola,
també per manca de recursos humans. No mancaven oficis lliurats per
mestres-directors demanant ajudants municipals; un d'aquests informava de la
necessitat d'enviar a casa més de la meitat dels alumnes i de que, a més, hagué
d'ocupar algunes habitacions del seu habitatge per completar l'escola pública
que dirigia (31).

Altra petició d'escola arribava al mateix registre municipal de veïns del
Forn d'Alcedo. Faltava una escola per a més de 50 xiquets, menors de 6 anys,
de classes humils i treballadores. Mínima aspiració, deien, de les mares que
havien de deixar els nens en "mans mercenàries" quan se n’anavenn a treballar
al taller, a la fàbrica o al mercat (32). La Comissió d'Instrucció Pública deixà
la petició damunt la taula, fins quatre vegades, sense resoldre-la.
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Les gestions politicoadministratives municipals, podríem continuar
comprovant-ho, no responien a la majoria de demandes presentades a distints
nivells. Tampoc va ocórrer quan l'Ajuntament (1 d'abril de 1933), a proposta
del Consell Local de Primera Ensenyança, creà urgentment 6 escoles
municipals a distintes barriades: Camí Reial de Madrid, Carrera d'En Corts i
Camí de Trànsits-Font de Sant Lluís; després que l'assumpte fóra tornat a
comissió, tractat repetidament i dels problemes pressupostaris per al material
escolar necessari (10.500 ptes.), el 16 de novembre de 1934 s'informava per
part del regidor corresponent que aquesta partida ja estava a punt (33).

Resulta insultant palesar com la impotència o deixadesa dels
responsables locals anava arxivant multitud d'instàncies de directors d'escoles
municipals, o mestres en general, que manifestaven les seues necessitats i
problemes

educatius de tota mena ara d'excessiva matrícula ara, com

sol·licitava la mestra de l'Illa del Palmar, de materials per arranjar nous
mètodes pedagògics (34).

En la mateixa sessió de la Comissió Permanent en què s'anul·laven els
tràmits conduents a cedir l'edifici Asil Municipal a la Companyia de Jesús i
destinar-lo a escoles, informacions -aportades per diferents regidors- deien que
hi havia 57.000 xiquets sense escola a la província, que la ciutat de València
tenia 15.000 places escolars per a un cens de 50.000 xiquets (l'últim grup
escolar construït "Lluís Vives" comptava ja 14 anys); també que, calculant 50
alumnes per aula, faltaven 450 escoles, o que els xiquets tricomatosos
compartien aula amb els sans. La reunió acabà amb la promesa de treure els
diners precisos per pal·liar la situació i, és clar, manifestar l'interés dels
assistents per solucionar el problema escolar (35). Bones paraules, no ho
podríem dubtar, no hi mancaven.
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El cas de la ciutat de València resulta bastant representatiu i aplicable,
en aquesta qüestió, a la generalitat de contrades del país. Ho comprovem allà
on ens fixem. Una carta del Director de l'escola graduada núm. 1 d'Elx
proposava a l'Ajuntament ampliar en una secció el centre per manca d'escoles
públiques primàries ja que -s’hi apuntava- solament hi podien accedir un terç
dels xiquets els quals havien de romandre dos o tres anys en la llista d'espera.
Aprofitant l'avinentesa també s'hi sol·licitava una ensenyança moderna i
professional, pràcticament inexistent, adreçada a la classe obrera (36).

La destrucció o incendi de convents o establiments escolars d'ordes
religiosos, al principi del període, s'afegí al problema de la desatenció,
l’abandonament i el desemparament dels xiquets i xiquetes que anaven
pul·lulant pels carrers i no cabien en les escoles públiques (37).

L'Ajuntament d'Alacant, com tants d'altres, cercava locals per a escoles
que foren adequats o fàcilment condicionables als barris de Benalua,
Carolines, Sant Ferran, Sant Blai i Pla del Bon Repòs. Els propietaris havien
de presentar les seues ofertes a l'Ajuntament, segons els nombrosos anuncis en
la premsa de l'època.

En la mateixa línia s'havia proposat utilitzar l'edifici de l'ex-hospital
militar d'Alacant per a instal·lar-hi l'Escola Normal de Magisteri i una escola
annexa. Tampoc hi mancaren oferiments d'institucions privades per millorar la
situació com ara l'orfeó Alicante o els propis centres que oferien els seus locals
per habilitar-los com a aules; igual ocorregué amb locals de particulars. De
tota manera subsistia la necessitat de nous edificis escolars; aquells oferiments
desinteressats de ciutadans i entitats proporcionà algunes escoles habilitades
provisionalment però feien falta, a més, locals nous i grups més decorosos
pròpiament escolars, cosa que continuà demandant-se (38).
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Hem d'esmentar les crítiques estimuladores als ajuntaments per la seua
política en instrucció pública. Fou el cas de València i Castelló per la pèrdua
d'aquelles 49 i 12 escoles respectivament, dany que posteriorment es volia
reparar. La premsa local qualificava la institució municipal valenciana com la
d'una vila intranscendent, que s'ocupava de les escoles per pur tràmit i sense
desig de servir a l'ensenyança i a la cultura; altres ajuntaments amb més cura,
hom criticava, saberen crear i guanyar moltes escoles: Alboraia, Albuixec,
Aiora, Antella, Benetússer, Carcaixent, Manuel, Montesa, Ontinyent,
Rocafort, Xàtiva... (39).

En tot cas, com reclamava José Orts des de la seua Tribuna Juvenil a
Elx titulada "¡Más escuelas!", quasi tota la infantesa estava sotmesa a una
vertadera esclavitud (40). Efectivament, aquesta necessitat també l'apuntava la
Comissió Municipal d'Instrucció Pública segons la qual era precís quintuplicar
el nombre de mestres, i hi faltaven 10 escoles graduades de 6 graus i 5 de
maternals (pàrvuls); alhora proposava la graduació de les escoles i la
construcció de 14 escoles (41). Tal vegada d'eixa manera desaparegués una de
les dues vergonyes locals (l'altra era la sanitat) que permetia deixar al carrer
centenars de xiquets (42). Les denúncies periodístiques ens oferien més dades,
ara sobre la massificació a les aules que acollien 70, 80 o més xiquets, sense
que els mestres pogueren impartir una ensenyança directa i eficient (43). Cal
deixar constància que parlem d'una ciutat que es preocupà especialment pel
problema educatiu durant aquest període, malgrat les opinions en premsa del
moment; podem imaginar-nos la realitat de municipis amb responsables locals
menys sensibilitzats per les qüestions educatives. En aquest sentit s'ha de dir
que a Elx s'havien creat de 12 a 15 escoles durant els primers 30 anys del segle
(44) i 20 escoles més les cantines escolars només en el bienni 1931-32.

Els governants havien fet retrocedir l'analfabetisme, reconeixia el
mestre Manuel P. Soler Cabrera quan publicava la seua carta "El rodillo
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escolar", però afirmava també que els xiquets continuaven a les escoles com
"caixes emmagatzemades" (45).

Les visites a terres valencianes d'altes autoritats políticoeducatives
estatals augmentava el nombre de notícies, comentaris i opinions de tota mena
al voltant del temes educatius. Fou el que ocorregué quan vingueren el Sotssecretari d'Instrucció Pública i el Director General de Primera Ensenyança a
València, on estudiaren possibles locals per a ubicar l'Escola de Magisteri
(fàbriques o palaus per reconstruir) sense donar-hi una solució definitiva (46).

La circumstància fou aprofitada per Juan Beltran amb "Sobre el
espectáculo salvaje de las capeas" (47), tot proposant no malbaratar diners en
corregudes (referides ara a determinat poble castellonenc) i sí en escoles.
També era l'ocasió aqueixos dies, aprofitant l'interés de l'actualitat, d'oferir els
decrets últims sobre creació d'escoles al País Valencià (llistats dels pobles per
províncies) o notícies sobre construccions de noves, rebudes sempre
favorablement i amb mostres d'alegria, i que curiosament s'aconseguien moltes
vegades gràcies a gestions particulars de polítics distints segons fóra la font
periodística (48).

No hi podien faltar tampoc cròniques locals sobre els debats municipals
respecte als pressupostos per a escoles, amb el rerefons polèmic entre els
partits tot cercant la culpabilitats de deixar perdre escoles per a la capital;
aquelles acusacions d'obstruccionismes, legalismes o personalimes entre els
distints regidors ressonaven en la premsa local i giraven al voltant de la
conveniència o no de què la ciutat haguera de col·laborar en la construcció
d'escoles estatals (49). La gestió del Director General de l'Ensenyança
Primària, l'esmentat Rodolfo Llopis, fou lògicament també objectiu de
crítiques com a responsable, segons quines publicacions, de la manca
d'escoles.
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3.5.- Higiene escolar.

La mortalitat infantil a principis de segle era considerada com la quarta
més elevada d'Europa, la qual cosa despertà la preocupació per l'educació, la
terapèutica i la protecció infantil per part d'intel·lectuals, pedagogs i també
metges (Carbonell, Moliner, Gómez Ferrer...). Les malalties infantils venien
com a conseqüència, en gran mesura, de la pobresa, l'abandonament, la
ignorància i la manca d'higiene; tot plegat fou l'origen de les escoles a l'aire
lliure, considerades aleshores com a remei sanitari més que no pas com a
objectiu pedagògic (50).

Reflex de tal panorama, l'estat físic dels xiquets de les escoles estatals
de València es presentava amb un 95% de deficiències per manca de sol o aire
i, a més, per problemes sanitaris motivats majorment per les dolentes
condicions higièniques dels locals escolars; s'imposava una urgent tasca
higiènica i pedagogicosocial.

L'Institut Municipal d'Higiene en un informe de la Secció
d'Epidemiologia denunciava les infraccions sanitàries de les escoles
municipals i estatals, que podem resumir en: manca de vidres a les finestres,
desperfectes als excusats, sèquies descobertes perilloses i pudentes, proximitat
de femers, subministrament de pous amb aigües "perilloses" i tancament de
porcs o altres animals a les plantes baixes (51).

Semblants deficiències les trobaríem per tot arreu. Un mestre de la
partida Derramador (Elx) proposà per a la seua escola una dotació d'útils i
material escolar, concretant-la en un palanganer complet i poal per a
l'endreçament dels xiquets (52); altre acord municipal s'adreçava a instal·lar
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una font a l'escola pública de xiquets (53); les necessitats escolars però
continuaven i la Inspecció Municipal denunciava l'escola de pàrvuls núm. 4 de
la localitat pels excusats en dolentes condicions higièniques i un emparrat
perillós que podia caure damunt dels xiquets (54).

Malgrat l'interés de les autoritats sanitàries als distints municipis, es
requerien altres mesures politicosanitàries per millorar la situació higiènica
escolar que, amb el pas del temps, no s'acabava de superar. Un ofici del metge
escolar de València a l'Alcalde, aplegant un estudi de més de 10 anys sobre la
salut de 12.000 xiquets de 120 escoles estatals, apuntava que la quarta part
d'ells necessitava tractament no farmacològic sinó a base d'higiene,
alimentació, aire i sol. Hi proposava, donada la insuficiència del Sanatori de la
Malva-rosa, aprofitar l'edifici dels jesuïtes d'Alaquàs com a colònia escolar
permanent de xiquets necessitats de cura de repòs.

Després de múltiples gestions polítiques i administratives, a distints
nivells, l'Alcalde prendria possessió de la finca citada La Purísima de la
partida la Sequieta d'Alaquàs el 6 de juliol del 1936, quasi quatre anys després.
Més fàcil i ràpid resultà, quatre dies després, que l'Ajuntament aprovara
desplaçar unes figures de Sant Ignasi de Loiola i del Sagrat Cor de Jesús per
col·locar-hi la de Francisco Giner de los Ríos (55).

No tingué la mateixa sort altra carta del metge escolar, un any després
de l'anterior, exposant altres necessitats de València: deu banys-dutxes
escolars per districte, deu escoles per a anormals i "retardats mentals"
(vocabulari d'aleshores), deu

escoles "guardianes" per als fills dels

treballadors, deu cantines escolars, un rober escolar per a xiquets pobres, sis
escoles a l'aire lliure (Jardí Botànic, Albereda de Serrans, Vivers Municipals,
Pla del Remei i Llit del Túria), una escola per a tricomatosos, una altra per a
malalts d'ozena i altra per a tuberculosos, colònies a la Malva-rosa i a Alaquàs,
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canviar urgentment la meitat de les taules de les escoles públiques, i millora de
la neteja de les escoles i creació d'una brigada de netejadores. Després d'haverse tractat per segona vegada, l'assumpte quedava damunt la taula (56).

Els mateixos ciutadans observaven amb preocupació l'estat dels edificis
escolars i manifestaven la seua opinió tot sovint; els col·legis electorals, situats
a escoles públiques, aprofitaven per tal que sorgiren comentaris constructius
respecte a aquests locals, llocs bruts, lletjos, antipàtics i on els xiquets -llegimhi assistien sols per les moltes ganes que tenien d'aprendre (57).

Altres suggeriments particulars, ara des d'Altea, apuntaven la necessitat
de crear cantines i colònies escolars municipals si realment es volia afavorir
l'assistència obligatòria dels xiquets (58).

A més de les insalubres condicions físiques de les escoles que
albergaven les classes més pobres o, si més no, més humils de la societat calia
afegir, a més, la qüestió lingüística denunciada pels propis professionals que
ens parlaven de l'entrebanc sociopedagògic i psicològic que suposava
l'ensenyança en castellà dins dels àmbits -recordem majorment rurals- on eixa
llengua estava poc arrelada. El desconeixement i poca pràctica infantil de
l'idioma aleshores oficial afectava el quefer acadèmic que, al capdavall, hem
de tenir en compte perquè les escoles foren considerades un lloc poc important
o innecessari per part de molts pares, i amb una imatge associada al càstig i la
reclusió per part dels nens (59).

Amb tot i això, molts alumnes que volien tirar endavant els seus estudis
havien de recórrer a les poques ajudes individuals, ofertades per institucions
com els ajuntaments o les diputacions, per cursar ensenyances alternatives o
complementàries a les acadèmies privades o centres subvencionats: dona,
coral, taquigrafia, artesans o altres especialitats professionals (60).
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Malauradament aquests deures i aspiracions dels joves no podien ser assolits
per la immensa majoria que, necessitada de cultura, tenia en l'analfabetisme
dels treballadors la causa de la seua desatenció i menyspreu (61).

Aquesta lluita contra l'analfabetisme la trobem més decidida en indrets
com Elx, on les despeses municipals manifesten un major interés per
l'ensenyança pública; almenys així pareixen demostrar-ho les 114.503 pessetes
del capítol d'Instrucció Pública de l'any 1932 que, amb els mateixos impostos,
superaven sensiblement les 62.612 i les 69.642 dels anys 1927 i 1929
respectivament (62).

Eixa era efectivament la voluntat del seu alcalde, Manuel Rodríguez,
que en l'entrevista "El plan de enseñanza local" (63) declarava que
l'ensenyament era el problema que més havien curat els nostres governants, i
que s'havien realitzat colossals millores que significaven una vertadera
revolució. Altres alcaldes solament podien vanar-se de comptar amb un
ambient favorable al seu ajuntament vers l'ensenyança, impressió que d'una
manera optimista arreplegava la premsa local de forma ocasional.
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NOTES

1.- Evidentment es tracta d'una afirmació orientativa ja que les xifres exactes
d'analfabetisme varien segons les fonts consultades, els criteris utilitzats, el
sexe, l'àmbit territorial...; el que sabem segur és que van referides a la
castellana, única llengua oficial d'aleshores. Una breu ullada estadística ens
ofereix, a mode de xifres il·lustratives, algunes dades sobre les vespres del
primer bienni republicà quant al grau d'ignorància o incultura que les
caracteritzava.

Així, doncs, Agulló, C. M. (1994, p.38) ens dóna per a 1931, una
taxa d’analfabetisme del 52'1% a la Vall d'Albaida, amb acusades diferències
entre homes: 47'08%, i dones: 57%. D'un any abans, però, trobem altres
quantitats; Moliner, V. i altres (1976, p.115) rebaixen el seu nombre al 46'4%
per a tot el País Valencià. Entre ambdós, 48'06%, se situa el nivell presentat
per López, R. (1994, p.74 i ss.), també de 1930 i que ens col·loca per damunt
de la mitjana espanyola xifrada en el 42'33%, tanmateix amb un descens
superior: 11'36% respecte al 1920 comparat amb la resta de l'estat: 9'90%; a
nivell provincial l'analfabetisme i el seu descens eren, respectivament, a
Castelló 50'7% i 12'65%, a València 43'1% i 12'58%, i a Alacant 50'4% i
8'85%.

Finalment, també a partir dels censos de població, apuntarem la mostra
de Lázaro, L.M. (Annals IDECO, 1.989-1.991, s/d, p.80) referent a 1930 i que
hi aporta dades des del nivell local fins l'estatal, tot passant pel provincial i
l'autonòmic, incloent-hi interessants relacions a quatre bandes entre el nivell
d'instrucció d'alfabets, analfabets, homes i dones; aquelles notes ens faciliten
les taxes percentuals d'analfabetisme per sexes (homes-dones respectivament)
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i són les que se relacionen decimalment tot seguit. Estat espanyol 36’92 i
47’51, País Valencià 40’83 i 53’09, Castelló 43’58 i 57’78, València 38’45 i
49’64 i Alacant 43’75 i 56’82. A més de les diferències provincials, hi
verifiquem dissemblances intercomarcals amb altres estudis, com és el cas de
l'Horta amb un 29’32 i 48’37 (per sota de les mitjanes estatal i autonòmica) i,
més cridaneres encara, d'intracomarcals entre pobles d'aquesta última, com ara
els casos d'Almàssera: 25’23 i 26’98 i Museros 69’15 i 81’60 allunyats, per
excés o per defecte, d'altres més pròxims al marc referencial valencià com
Meliana: 37’93 i 55’72. Fet i fet, és clar, caldrà ratificar aquella afirmació de
què vivim a una país de contrasts.
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Capítol 4

La situació del Magisteri i la seua formació
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4.1.- Reivindicacions dels mestres. Associacions professionals.

L'activitat de les associacions professionals dels ensenyants presentava
una tipologia reivindicativa diferenciada i evolutiva; depenia de la situació
circumstancial del col·lectiu i també, segons èpoques, de la possibilitat de
manifestar-se o actuar lliurement.

En temps anteriors a la República, les demandes se centraven sobretot
en qüestions com ara l'augment i el pagament puntual de sous i lloguers, sense
oblidar les referides a l'habitabilitat de l'escola i casa-habitació. Això, junt a
les reclamacions sobre oposicions i l'escalafó professional, podria semblar
típic d'un comportament gremialista, però amaga tanmateix la realitat d'unes
dures condicions econòmiques. Durant el període republicà l'objectiu de les
millores

econòmiques

i

materials

coexistí

amb

exigències

menys
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economicistes, adreçades a un perfeccionament de la qualitat de l'ensenyament
i a la formació del professorat.

En aquest segon sentit cal destacar tres associacions professionals:
- Asociación Nacional del Magisterio Primario (ANMP); amb 523 socis
l'any 1932, només a la província de València (1); realitzà assemblees
pedagògiques i associatives sobre les qüestions professionals, acompanyades
de discussions i diferències entre els assistents com per exemple pel que fa a
l'ús del valencià a l'escola.
- Associació de Mestres Valencians (AMV); amb personatges significats
com Carles Salvador o Enric Soler i Godes, organitzà setmanes culturals, el
Dia del Mestre Valencià, converses pedagògiques i cursets sobre llengua
valenciana o aspectes geogràfics i històrics dels País Valencià, a més de
potenciar l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana.
- Asociación Provincial de Maestros Nacionales (APMN), que portà
endavant jornades i setmanes pedagògiques, a mode de cursets, sobre l'escola
activa on, realment, el protagonisme corresponia més als inspectors que als
mestres. Hom no pot oblidar ací el paper dels Centres de Col·laboració,
semblants als actuals Centres de Professors.

Aquella evolució quant al contingut reivindicatiu docent, per acabar
amb aquests paràgrafs introductoris, ens portà alhora a una radicalització de la
lluita en el món educatiu, que culminà amb una major intensitat durant el
primer període republicà i la pèrdua de la passivitat dels ensenyants respecte a
èpoques pretèrites; tot plegat, augmentà sensiblement la mobilització de
l'ensenyament primari per raons socioprofessionals, malgrat els prejudicis i el
paper fins aleshores col·laborador de l'església amb l'estat (2).

La insatisfacció es manifestava des de totes les categories professionals
i arribava a les institucions dels nivells més pròxims. Una mostra és la
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instància d'uns mestres municipals a l’alcalde de València, en què exposaven
les queixes sobre l'organització i el funcionament del Servei Municipal
d'Instrucció Primària, que repercutia en contra del prestigi de la funció docent
i de l'interés del xiquet. S'hi apuntava (3) la necessitat de renovació,
concretament d'un Reglament Orgànic que regulara, a saber: les condicions del
Magisteri

Municipal

(ingrés,

ascensos,

permutes...),

l'ordenació

i

funcionament de les ensenyances, i un pla de creació d'escoles municipals;
també s'hi proposava, finalment, un projecte de Reglament Orgànic del Cos
d'Instrucció Primària Municipal que, a més de vuit articles addicionals finals,
constava de deu capítols que tracten sobre: deures, escalafons, llicències i
permisos, excedències, permutes, premis i sancions, i jubilacions.

Resulta bastant complex, com anirem comprovant, classificar els tipus
de condicions laborals del Magisteri primari en general, més encara donades
les múltiples categories que hi havia. Els mateixos mestres "nacionals"
declaraven la seua estupefacció davant la diversitat, lògicament, d'opinions i
criteris reivindicatius dels funcionaris docents, motivada pel nombre
d'associacions i grups en què estaven dividits (4).

Hi havia, sols d'abast estatal, cinc associacions d’aquest tipus de
mestres, tret de les pròpies d'inspectors o professors de Normals. Des d'una
perspectiva política situaríem el Frente Único al centre, on destacà
l’Asociación Nacional, de caràcter més econòmic i més apolític; més
polititzada i dretana la Confederación de Maestros Católicos; a l'esquerra i
afiliada a UGT, l’Asociación General de Maestros. La multiplicitat associativa
resultava negativa, i més d'una veu s'alçava en favor d'una única associació (5)
que fóra, a més, de caràcter més professional, societària i apolítica.

Un comité del Frente Único del Magisteri Nacional fou el que,
representant tres associacions de mestres, escriví una circular als seus
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poderdants (6) en què manifestava allò que el Magisteri podia oferir, i també
el que esperava respecte a la nova República.

Les cròniques sobre els problemes laborals dels ensenyants eren força
freqüents, sobretot als periòdics més interessats en l'educació de les classes
populars, ja abans del nostre període estudiat (7). Així, coneixem que les
discussions sobre l'Estatut del Magisteri s'arrossegaven en vespres de
proclamar-se la II República, per exemple en una reunió de la Directiva de
l'Asociación Nacional del Magisterio Primario, la sessió inaugural de la qual
presidí l'últim ministre monàrquic d'Instrucció Pública (8).

Exigències més genèriques també afectaren el món educatiu, com les
reclamades en l’Asamblea de Asociaciones de Funcionarios Civiles, l'any
següent, en què s'hi havien reunit les directives de les seccions i les
subseccions dels ministeris civils de la Unión Nacional de Funcionarios, més
46 associacions adherides. Entre els acords presos a Madrid cal que destaquem
el 3r.: restabliment de plantilles i sous (pressupostats i votats a les Corts), i el
4t.: equiparació de funcionaris entre distints ministeris (9). Aquesta darrera
aspiració, com ja resta apuntat, era també reivindicada per la Federación de
las Asociaciones de Maestros Nacionales de Levante el 1924, on es demanava
la mateixa dotació als mestres que als altres funcionaris públics (10).

Fou aquesta una petició que sorgia des de tots els àmbits i, tornant a les
nostres coordenades, l’Asociación de Maestros Nacionales del partit de
Cocentaina elaborà una carta adreçada als diputats a les Corts en vespres de la
discussió dels pressupostos de la República; s'hi demanava l'esmentada
equiparació (11). Davant la discussió de la Llei de Bases de l'Estatut del
Magisteri, l’Asociación del Magisterio Primario lliurà una nota a Rodolfo
Llopis, Director General de Primera Ensenyança, on s'insistia en la necessitat
d'equiparar econòmicament els mestres amb els funcionaris tècnics, tot
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argumentant-ho amb diverses raons de les quals fem tot seguit un resum:
- Primerament, els sous dels mestres eren insuficients ja que més del
85% cobraven, a tot estirar, 4.000 pessetes.
- En segon lloc, coincidia amb una preocupació primordial manifestada
pel Govern Provisional en declaracions del 23-6-1931.
- En tercer lloc, l'equiparació era reivindicada ja des de 1918 i ara, l'any
1933, el sou mitjà d'un mestre era de 3.500 pessetes, mentre que el dels
mateixos nivells funcionarials d'Hisenda o Governació estaven en 6.500 i
6.850 pessetes respectivament.
- En quart lloc, l'article 48 de la Constitució considerava funcionaris els
mestres.
- En cinquè lloc, la demanda se sol·licitava per terminis, no equiparable
d'un cop.
- Finalment, a la mateixa Llei de Bases de l'Estatut de Funcionaris
també es considerava una escala efectiva econòmica.

En la mateixa nota (12) es proposava igualment un nou règim d'escalafó
amb categories i proporcionalitat, i s'oferia un estat comparatiu en què
quedaria dita equiparació amb altres cossos estatals.

El sou mínim del Magisteri, 3.000 pessetes, havia estat fixat per
Marcelino Domingo en una ordre publicada a la Gaceta l'octubre de 1931
(13). Tanmateix, continuava sent massa baix, tot i considerant algunes
opinions desenganyades per aquest col·lapse dels Magisteri i que, altrament,
reclamaven més diners per a escoles i menys per a guerra i embassaments
(14). Més injusta encara resultava la situació per als mestres interins que, amb
menys sou, realitzaven les mateixes obligacions (15).

No tot, però, foren disconformitats; fins i tot, com que la situació no
millorava, s'apuntaren per part dels ensenyants propostes concretes, a mode
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d'idees, per tal d'aconseguir la quantitat necessària i elevar el sou als mestres
(16). Seleccionem, entre d'altres: impost sobre els col·legis privats, la majoria
dels quals no pagava a Hisenda; impost als pares d'alumnes de les escoles
particulars, sempre que hi hagués lloc a les públiques; abonament del certificat
d'estudis primaris per part dels estudiants de la privada i passar al Tresor la
indemnització de casa habitació que pagaven municipis i províncies. Aquesta
darrera era conseqüència, d'altra banda, d'un concurs de trasllats centralista i al
qual calia afegir-hi la incapacitat legislativa que permetia deixar els xiquets en
mans de mestres estranys (17); així, tal com es denunciava, mentre a València
arribaven mestres castellans, als valencians els tocava impartir docència, a tall
d'exemple, al nord de l'Estat espanyol o als Pirineus.

Al marge del descontent general, hi havia qüestions pròpies que
afectaven l'àmbit valencià i que vénen introduïdes per l'anterior paràgraf. Als
cercles valencianistes no els agradava la denominació Levante, per tal de
referir-se als mestres que ací treballaven, perquè eixa denominació (18)
resultava una disfressa per anihilar els trets característics del País Valencià,
malgrat que -s'hi apuntava- el Ministeri d'Instrucció Pública reconeixia el
bilingüisme al Projecte de Bases per a la Reforma de la Primera i la Segona
Ensenyança; s'hi suggeria, de més a més, que els mestres valencians cercaren
millor companyia amb els pobles d'història i nissaga més semblant, i no pas
amb castellans "descortesos amb la personalitat dels País Valencià".

La necessitat d'una escola valenciana no sols era demandada
socialment, sinó que comptava amb la seua defensora dins el propi Magisteri,
com veurem més endavant. Tan sols cal apuntar ara que la funció especial del
Magisteri no tenia finalitats exclusivament de classe (escalafó, concursos,
moviments burocràtics de la carrera...); no se compartien els objectius de la
majoria d'associacions de mestres constituïdes, solament, per la defensa
societària de la seua classe ni la seua orientació sindical perquè,
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sistemàticament, excloïen continguts autonomistes o nacionalistes. Calia (19)
eixa Associació de Mestres Valencianistes, orientada envers una política
cultural valencianista.

Un règim més obert també necessitava d'ensenyants més receptius a les
noves circumstàncies socials i polítiques; l'escola republicana havia de
comptar amb un determinat tipus de mestre. Hi havia professionals
reaccionaris, gens liberals ni demòcrates, emmascarats o hipòcrites que
acataren la República (20) per egoisme, però que alhora censuraven el nou
règim i incomplien les normes de la superioritat, amb un comportament
insubordinat i hostil a la nova política educativa. Calia, doncs, fer una neteja
en el Magisteri de reaccionaris i sexagenaris, jubilar-los i donar pas als
mestres joves d'esperit republicà.

Eixos nous aires possibilitaren una major mobilització del Magisteri
també a l'escola privada que, per la seua banda, reivindicava de bell antuvi
unificar les forces. La Unión de Maestros de la Escuela Privada, des de
Madrid, convocava i invitava tots els representants de les distintes
associacions del Magisteri privat, per tal d'afavorir la creació de la Federación
de Asociaciones del Magisterio Privado de España. José Maria Estevan,
president de l’Asociación del Magisterio Privado de València i Castelló, seria
nomenat tresorer del Consell de dita Federació estatal. Més endavant
coneixerem les seues inquietuds (21).
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4.2.- Situació socioprofessional.

La posició del professorat de primària oferia una imatge escandalosa.
La manca de recursos econòmics, les dolentes condicions dels seus habitatges,
ja conegudes i tot sovint al costat mateix de l'edifici escolar, uns sous inferiors
a la majoria d'habitants del poble malgrat els esforços republicans (22), i
moltes vegades dependents de la solvència dels ajuntaments, explicaven
l'escassa estima social amb què comptava l'ofici d'ensenyar.

La situació heretada d'èpoques proppassades, a més d'eixa manca de
reconeixement de la tasca educativa, constatava interiorment una formació
professional enciclopèdica pobra en pràctica pedagògica, com després veurem.
Al llarg de la dictadura primoriverista el control ideològic de l'ensenyament
ens oferia un mestre vigilat per les autoritats, obligat a col·laborar en la
transmissió dels valors fonamentals del règim. Havia de treballar amb un
absentisme escolar de l'alumnat elevat (23) com a conseqüència del treball
prematur dels xiquets i per la indiferència de pares i autoritats; aquella minsa
sensibilització per la necessària funció escolar era afavorida, indirectament,
per la inflexibilitat escolar quant al calendari i l'horari. Tot plegat, la qualitat
de l'ensenyança havia estat marcada històricament fins el primer terç del segle
pel seu control, l'empait professional i, com hem apuntat, la manca de
reconeixement econòmic i d'agraïment social dels qui la impartien;
conseqüència explicable d’una insuficient tasca didàctica, rutinària i
pedagògicament pobra (24).

Més problemàtic encara resultava per al mestre valencià l'aspecte de la
llengua materna dels xiquets al País Valencià, amb una tipologia distinta
segons comarques. Efectivament (25), molts xiquets es trobaven desfavorits i
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inhibits per no estudiar en valencià i, en ser valencianoparlants, eixe entrebanc
repercutia negativament en el seu rendiment escolar, ja que la relació
llenguatge-pensament no podia expressar-se de forma psicològicament
equilibrada. Resultava lògic, per tant, com véiem abans, que un sector del
professorat lluitara per l'escola valenciana.

Les dificultats psicopedagògiques no afectaren sols l'alumnat.
L'activitat educativa ens ofereix unes causes consubstancials dels malestar
docent, estudiades per la Psicologia Dinàmica; la relació professor-alumne i la
quotidianeïtat del quefer en les institucions educatives, sense alternativa
teòrica del mestre per guanyar-se la vida, són tota una invitació a reflexionar
als responsables politicoacadèmics (26). Les autoritats polítiques i
eclesiàstiques, contràriament, havien sotmés un mestre doblement desclassat i
allunyat de la classe rural, per la seua provinença social, i de la classe alta o
burgesa, per la formació i situació econòmica.

La II República, en canvi, aspirava a considerar el mestre com a
veritable propagandista de valors democràtics, amb una major formació (a
partir de batxiller superior) i millor retribució (més del 50%), tot reconeixent-li
una tasca professional en què hauria de conjugar cultura i democràcia. No
molt més tard el retrocés educatiu franquista, amb la consegüent purga del
Magisteri, convertirien de bell nou l'ensenyament en eina propagandista del
nou sistema, orientat a una moralització doctrinal i dogmàtica de contingut
més moral i religiós; la desconsideració professional tornaria a situar els
docents amb sous de començaments de segle. Per deixar aquest aspecte podem
exemplificar-lo amb aquestes dades: els pressupostos republicans en Educació
se situaven en un 9'6% i el de 1945 era del 4'5%, mentre el poder adquisitiu
dels mestres el 1965 era semblant al de 1913.
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L'encadenament d'aquestes circumstàncies ens mostren aquell malestar
docent, contextualitzat a dos nivells. En el primer, l'àmbit social, trobem els
agents estressants: l'acumulació d'exigències i responsabilitats per la canviant
demanda social, sumada a la insuficient dotació de recursos i suport social , les
condicions físiques del treball, i els canvis de lloc de destinació que comporten
-entre altres conseqüències- problemes d'adaptació. En el segon, el context de
la problemàtica relacional, el tracte amb l'autoritat -demandes i pressionsresulta més coactiu que orientatiu.

La nova educació, a més, hauria de considerar diversos factors, que
tenien molt a veure amb el treball docent. Al llarg del V Congrés Internacional
d'Educació Moral (París, setembre de 1930) ja s'havia apuntat que qualsevol
canvi educatiu necessitava comptar amb els requisits de disciplina i obligació
com a "fet social fonamental", entés a la manera d'Emili Durkheim; és a dir, el
mestre representa doblement l'estat i la societat però, altrament, la coacció
produeix un home hermètic, i en el nostre cas no penetra en el xiquet. El judici
de l'ensenyant i la consciència col·lectiva necessàriament caminarien plegats,
malgrat que l'obligació interior siga distinta a la pressió exterior; en eixes
condicions la llibertat dels docents sols s'hauria de limitar pel conjunt de drets
i deures i, a més, pel principi d'igualtat. Els procediments de l'educació moral,
en tot cas, requerien un mètode distint segons l'objectiu: formar una
personalitat lliure o un individu sotmès al conformisme social (27). L'ofici del
bon educador, és clar, no resultava fàcil.

No podem oblidar tampoc que, segons les reflexions sobre el sentiment
de classe en el món educatiu, per a creure allò que s’ensenya cal un esperit
molt senzill per part del mestre, o una manca de valor si s’inculquen coses que
no es creuen (28). En tot cas hi havia la figura del mestre unamunià, sacerdot
del laïcisme basat en la llei nacional i comuna, “pobre de levita” que
representava un ferment alliberador d’inquietud i descontent; en definitiva,
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aquell que “compleix, no obeeix; cedeix, no acata” (29).

La convivència de distintes institucions educatives encara feia més
intricada la tasca docent, sobretot a les escoles on coincidien mestres
dependents de diferents administracions. Això ens mostra la missiva d'un
mestre i director d'una escola "nacional" queixant-se, a la ciutat de València,
dels dos ajudants municipals (30). Certament no era lògic que un mestre
auxiliar acudira a classe uns dies i, després, sense deixar substitut, se n'anara a
una colònia escolar municipal; eixa incompatibilitat administrativa del
personal es feia palesa en situacions com ara les milícies o cursets, i la meitat
dels xiquets havien de quedar-se a casa per manca de mestre. El docent estatal
suportava -sense cap obligació- disgustos, penes, fatigues o manca de
col·laboració i respecte, ja que en aquest cas concret, quinze mesos més tard
des de la seua primera carta, la Comissió Municipal d'Instrucció Pública li
contestava tot dient-li que ho resoldria oportunament.

Més greu resultava la ineficàcia administrativa si tenim en compte la
gran quantitat de sol·licituds de particulars demanant ser nomenats mestres
municipals (ajudants o auxiliars), zeladors o professors de música, dibuix, tall
i confecció..., amb caràcter gratuït -sense retribució- per a l’escola pública;
l’alcalde de la ciutat, a proposta de la comissió d'Instrucció Pública, només
havia de nomenar-los professor municipals gratuïts i assignar-los una escola.

Els mateixos mestres oficials mantenien una relació humiliant pel que
fa a les autoritats politicoadministratives; qualsevol concurs dirigit a ascendir
professionalment els feia passar per situacions de rebaixament personal i
llastimoses. Era pràctica acceptada socialment que en el currículum del mestre
figuraren mèrits tan subjectius com ara el "vot de gràcia", concedit pels
inspectors en les seues visites a les escoles, el "certificat de gratitud" al mestre
en qüestió per part d'antics alumnes que havien cursat posteriorment estudis
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universitaris (advocats, metges...) o, també, les recomanacions de prohoms
locals aliens a qualsevol aptitud educativa (31).

Mentre arribava la millora professional, els ensenyants solien malviure
-sobretot al món rural- sols, aïllats de la civilització, habitant cases miserables
i entre gent pobra, esclava i víctima del caciquisme (32). Per si això fóra poc,
els mèrits demostrats tampoc garantien l'anhelada nova destinació; no és
estrany trobar-se amb reclamacions dels presumptament perjudicats en els
processos de concurs-oposició a ascens (33).

Tot plegat, el mestre no podia estar segur d'aconseguir allò que
mereixia de l'administració estatal. Tampoc de la local a l'hora, per exemple,
de que se li concedira la casa habitació o la indemnització corresponent; els
interventors municipals aplicaven, de vegades, els seus propis criteris ètics o
espirituals en els seus informes; resulta si més no curiós veure l'emès pel
titular d'Elx, tot denegant la sol·licitud d'un matrimoni de mestres per tal de
cobrar una doble indemnització, amb l'al·legació i motiu que "resulta injust i
immoral" (sic) que un matrimoni no habite la mateixa casa (34).

Les millores econòmiques per al col·lectiu ensenyant anaren arribant,
amb comptagotes, a partir del primer bienni republicà. L'establiment d'un sou
mínim de 3.000 pessetes, en octubre de 1931, es va estendre també a partir de
gener de 1932 per als mestres interins i per als procedents d'oposicions de
1928 en pràctiques. Es tractava d'un just, però potser insuficient,
reconeixement d'una categoria professional en la qual resultava ara més costós
obtenir el títol de mestre “nacional” (molts abandonaren a la meitat del camí),
i que era continuada per una llarga preparació posterior per concórrer a les
oposicions; era inadmissible, doncs, que el sou del Magisteri fóra el mateix o
inferior al dels guàrdies de seguretat, carrabiners o guàrdies civils que havien
aconseguit els llocs pel mèrit (35) d'haver abandonat les eines de treball
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anteriors, que potser els pesaven massa a les mans.

Interpretacions sobre el significat dels augments retributius en trobem,
de diverses, segons l'ús que se'n fera. Les autoritats no dubtaven en considerarles com a molt importants; així, el Director General de Primera Ensenyança,
Rodolfo Llopis, manifestava a Elx (36) que més de 20.000 mestres cobraven
5.000 pessetes de sou anyal i que, amb la República, l'educador rebia més
prestigi i diners que a l'estranger; segons les seues dades mentre a l'Estat
espanyol el salari havia augmentat més del 50%, a altres indrets va minvar de
la següent manera: a l'Estat francès i Anglaterra el 10%, a Alemanya el 20% i
a Xicago el 40%. Estudis posteriors, com el de Manuel Tejera, coincideixen en
les estimacions; segons aquest estudi, el sou mitjà dels mestres durant el
primer bienni augmentà un 50% (37). Les publicacions professionals de
l'època, contràriament, minimitzaven les millores econòmiques tot considerant
l'augment de minso per les reduccions imposades pel Govern; en eixe sentit, el
sou mitjà dels mestres passà de 3.531 pessetes el 1932 a 3.628 pessetes el
1933 (38); és a dir, l'augment sols fou de 97 pessetes en un any.

Altres sospites i inquietuds alçaven en el Magisteri "nacional" aquells
mestres dependents d'altres institucions públiques, com ara corporacions
municipals o

diputacions provincials. Els docents no funcionaris

-però

públics segons la Llei Moyano-, patien la desatenció del ministeri, les
diputacions i els ajuntaments, i tot sovint l'explotació dels particulars;
difícilment podien fer-se mestres-funcionaris per la manca d'escoles públiques
ni, tampoc, establir col·legis privats per la competència econòmica com a
negoci productiu dels ordes religiosos (39).

La inestabilitat laboral depenia en mots casos de la reducció dels
pressupostos dels treballadors municipals; els mestres municipals, per tant,
també veien reduir plantilles i havers (ajudants, professors especials i
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subalterns). Així, l'any 1931, a la ciutat de València era dubtosa la legalitat
dels seus nomenaments ja que continuava vigent el pressupost de 1930,
prorrogat eixe any, tot habilitant-se un crèdit en no haver pressupost per a
Educació i quedant pendents del pressupost per al 1932. En eixes condicions
els mestres només podien exposar de forma molt modesta, subtil, moderada i
delicada, sense protestar ni culpar ningú, les seues angoixes tot i tractant
sempre les corresponents autoritats municipals de senyors, excel·lentíssims,
rectes, justos, senyories, amb sentiment, idonis...(40). Les cròniques locals
continuen informant-nos periòdicament sobre les preocupacions d'aquest
col·lectiu d'ensenyants que, no sols individualment sinó en comissions
nombroses, s'apropaven de tant en tant i visitaven aquelles autoritats per
recordar-los que continuaven oblidats i pitjor atesos als municipis que els
mestres oficials "nacionals"; l’alcalde de torn o els seus representants,
normalment, sempre els prometien estudiar les seues peticions.

Els mestres d'escoles privades, per la seua banda, també cercaven la
unió de les distintes associacions del Magisteri privat per tal de denunciar,
amb més força, els seus problemes. Fruit d'aquelles aspiracions fou, com ja
s'apuntà, la Federación de Asociaciones del Magisterio Privado de España
(41). Els interessos dels treballadors de l'ensenyament primari, tanmateix,
moltes vegades no coincidien, com ja sabem, per la varietat de condicions
laborals d'uns i d'altres. D'aquesta manera la Confederación Nacional de
Maestros manifestava la seua independència respecte a la Federación de
Funcionarios Públicos i es qüestionava la necessitat d'ingressar-hi; pel que fa
a la incorporació dels mestres laics en l'escalafó de Magisteri, aquells
proposaven que fóra pels procediments generals establerts i no per gràcies
excepcionals anticonstitucionals. L'enteniment i solidaritat entre els distints
grups de professionals de l'ensenyament no era, tampoc en aquells anys, el tret
característic.
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Hi havia altres diferències, a més, per qüestions no estrictament
laborals, administratives o corporativistes. Enric Soler i Godes, des de Sant
Joan de Moró, criticava que les coses es feren malament i que , referint-se a
l'Assemblea dels Maestros de Levante, els docents valencians hagueren d'estar
federats amb Múrcia i Albacete, i no pas amb Catalunya i les Balears per raons
-apuntava- de llengua i història (42). Molts mestres valencianistes,
efectivament, es mostraren molestos per la conducta grollera dels associats
d'aqueixes províncies, als quals consideraven "forasters a casa nostra" (sic), i
als que no perdonaven els insults al valencià com a llengua, l'imperialisme
tossut ni la intransigència castellana en protestar, per exemple, contra Carles
Salvador quan intentà exposar en valencià la seua conferència a l'esmentada
assemblea de Castelló, sobre "Els problemes del bilingüisme escolar al País
Valencià". Aquestes raons, culturals i pedagògiques, resulten igualment
factors a considerar a l'hora d'explicar la desunió històrica entre el Magisteri
valencià, i no han de sorprendre'ns d'afirmacions com "nosaltres, els mestres
valencians, no podem perdre de vista la tasca dels mestres germans d'allà de
l'Ebre, que és l'única que ens interessa" (43).

La veritat és que divergències ja hi havia fins i tot abans d'incorporar-se
a la docència, tal com apunten les nombroses cartes dels cursillistes en la
premsa queixant-se de l'Administració, d'altres cursillistes "egoistes" i de les
diferències i divagacions internes que, fet i fet, anaven en perjudici de la
pròpia personalitat docent.

L'últim ministre de la monarquia ja havia apuntat que la majoria de les
escoles graduades estaven mig fracassades per prevaldre l'individualisme (44).
Potser tampoc no podia esperar-se molt d'un sector del Magisteri que arribava
a la Normal per influència o manament directe dels pares; es tractava d'una
classe social procedent del medi rural, que vivia pobrament de treballs com ara
llauradors amb poques terres, menestrals, artesans, funcionaris modestos,
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comerciants, traginers sense compte en el banc o servidors (45), els fills dels
quals solament podien aspirar a les dues carreres més conegudes per ells:
capellà (aleshores en descens) o mestre (més emparats darrerament pels
pressupostos estatals i en augment); eren, per tant, d'individus sense herència
personal de vocació ni consciència social com a col·lectiu docent.

No els venia mal, a aquests últims en particular i a la resta de mestres
en general, la injecció de moral i optimisme que les autoritats educatives
intentaren fer-los arribar, sobretot amb l'impuls educatiu republicà, i també
d'exigir-los el que n'esperaven (46). Certament calien educadors servidors de
la col·lectivitat, que treballaren pel benefici comú i de l'escola, que feren més
culta i tolerant la societat de l'Estat espanyol, i que ajudaren la República a
formar homes i dones que pogueren cooperar amb el nou règim republicà.
Aquesta mena de missatges perduraren al llarg de tot el primer període
republicà i coincidien en influenciar la sensibilitat del professorat, animant els
mestres sense prejudicis, amb esperit, passió, amor i sentiment, tot amb grans
dosis d'optimisme (47).

Altrament, el Magisteri havia d'estar al marge de directrius o
manipulacions exteriors, una lluita a la qual invitava, per exemple, la mateixa
Asociación de Maestros Nacionales de Valencia y Provincia. Es pretenia
donar entitat pròpia als docents, allunyada de qualsevol sectarisme polític o
religiós; calia trencar amb la imatge forània i demostrar als companys de
professió estrangers que l'ensenyament a l'estat espanyol no era una
"espanyolada" més (48). El món escolar es ressentia lògicament d'una política
educativa marcada per la ràpida successió o mutació d’autoritats
políticoeducatives, cosa que ocasionava greus prejudicis com la manca d'una
direcció contínua i homogènia o la impossibilitat de reformes profundes i
eficients; es feia necessària, una vegada més, la mínima autonomia (no
independència) de la Instrucció Pública (49) gestionada per tècnics controlats
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pel Parlament, tal com apuntaven alguns professionals docents.

Conseqüència d'aquell revifament i orgull col·lectiu dels docents fou
l'establiment de locals on reunir-se, com ara les cases dels mestres; domicilis
socials que funcionaven a mode de centre cultural, que intentaven fomentar la
convivència dels col·legues i també s’oferien, com a seu social, per a diverses
reunions o associacions professionals (50).

4.3.- Activitat pedagògica.

Els nous aires renovadors pel primer bienni republicà portaren a l'escola
la influència que el socialisme havia reclamat: la tasca instructiva del mestre
s'havia d'escampar a la classe treballadora, i acabar amb la dominació
oligàrquica basada en la ignorància col·lectiva. De dia calia educar els fills i de
nit els pares, deia Rodolfo Llopis; l'escola rural estatal, ara amb més
protagonisme, seria l'encarregada d'alliberar el poble tant del caciquisme com
del clericalisme. La neutralitat del mestre, però, en matèria política, religiosa o
filosòfica hauria de respectar la consciència del xiquet (51). Paral·lelament,
altres sectors no oficials aspiraven a un Magisteri més compromés,
transformador de la societat de classes

Orientacions tan innovadores suposaren un clar entusiasme pedagògic
per gran part del Magisteri, tot instituint-se nous Centres Pedagògics de
Col·laboració professional com el que unia els mestres de Villena i Sax (52).
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La iniciativa d'organitzacions i autoritats educatives i administratives també
impulsà arreu del País Valencià altres activitats i cursos de reciclatge
professional per a mestres, com l'organitzada a Vinaròs (53) pel Patronato de
Misiones Pedagógicas.

Se concediren en el mateix sentit vots de gràcia a mestres, com ara un
també de Vinaròs, per part de la Diputació castellonenca reconeixent la seua
tasca en favor de l'escola rural i la realització de col·leccions de fauna marina,
concessió que era acompanyada -en aquest cas- d'una subvenció de 500
pessetes per a continuar la seua "irradiació cultural" (54). L'Ajuntament de
València, continuant eixa línia, rebé l'agraïment de l'Escola Provincial de
Puericultura, per la seua col·laboració en el III Curset de Puericultura per a
Metges, i també dels cursillistes per la perfecta organització dels serveis de
Puericultura del municipi (55).

Tot plegat, la preparació pedagògica del Magisteri passava per l'actitud
personal de cada professional; encara que ja hi havia docents capacitats (56),
més per autoeducació que no pas per la ciència pedagògica que aprengueren a
les Normals, per a desenvolupar amb fortuna els mètodes de l'escola activa
aquests eren encara escassos en començar el primer bienni.

Personatges encara insuficientment reconeguts com Carles Salvador,
Enric Soler i Godes o Antoni Porcar, entre d'altres, intentaren durant els anys
trenta divulgar els principis pedagògics del seu contemporani Freinet, des
d'escoles rurals i d'estiu (57); malauradament els seus esforços no gaudiren
d'una época prou llarga i receptiva, emmarcada per períodes que afavoriren
molt poc l'escola pública i, encara menys, valenciana. Haurien de passar molts
anys per tal que els mestres partidaris de la renovació pedagògica pogueren
reintroduir i divulgar amb més recursos didàctics, com ara la "coca de
glicerina" (anys 60), una educació desenvolupadora d'una societat més justa i

95

humana que garantira la realització personal i, més encara, perquè puguem
trobar una adreça electrònica a la xarxa sobre un ensenyament que conjuga la
llibertat i la creativitat de l'alumne.

Les inquietuds pedagògiques dins el món educatiu començaven, tornant
al nostre període d'estudi, en la mateixa Normal i resultava freqüent l'aparició
en la premsa, ara alacantina, d'anuncis invitant a cursets o conferències
promoguts per la Sociedad de Estudiantes de Magisterio a la Escuela
Nacional de Magisterio Primario (58). La veritat, però, era que l'oferta per al
reciclatge professional no era precisament quantiosa; els normalistes i els
mateixos mestres en exercici que volgueren actualitzar determinats
coneixements educatius durant les vacances s'havien de conformar, a partir de
1932, amb les cròniques i reportatges sobre les escoles d'estiu organitzades a
Catalunya mitjançant publicacions de tirada humil com ara Camí, que
abastava a un nombre reduït d'ensenyants.

Al País Valencià, aquestes jornades de tipus vacacional-vocacional
arribaren els anys 70 però l'assistència a les mateixes està limitada, com diu el
pedagog i professor Gonçal Anaya, a les persones compromeses amb la
millora de l'ensenyament. A més l'ajuda rebuda d'institucions públiques no ha
estat, a hores d'ara encara menys, la necessària; malgrat això el 1966, per
exemple, se celebraren escoles d'estiu a Castelló, El Saler (València), Oliva i
Elx (59). En el present, afortunadament, continuen celebrarant-se’n.

En aquest apartat que ens ocupa resulta indefugible parlar, una vegada
més, dels mestres autoanomenats valencianistes, i açò per dues raons
fonamentals: d'una banda, l'insuficient tractament historiogràfic i, d'altra, el
mèrit -socialment infravalorat- com a col·lectiu laboral. Es tracta d'un grup de
mestres capdavanters en les aspiracions no sols corporativistes o de classe,
com vàrem veure, sinó també socials i pedagògiques, sense cap altre interés
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que la normalització d'una escola i una ensenyança genuïnament valencianes.

Entre els seus objectius, seleccionem d'aquells declarats en la crida als
mestres (oficials i particulars) del País Valencià, la tardor de 1932 (60):
primer, propagar i defensar l'ensenyament escolar en la llengua materna de
l'infant; segon, ingressar en la futura entitat Foment de la Parla Valenciana,
proposada per Ramon Borràs; i tercer, mantenir la neutralitat religiosa, moral i
política. La primera crida fou escassament escoltada però, malgrat això, s'hi
esperaven més adhesions després d'insistir de forma optimista amb una segona
el mes següent.

L'Agrupació Valencianista Escolar, segons Robert Moroder i Molina,
tenia per la seua banda un contingut cultural: llengua, literatura, geografia,
història... (61). La defensa dels seus supòsits comportaren més d'un incident
amb els propis col·legues, com aquell esdevingut en l'esmentada ponència de
Carles Salvador a Castelló ciutat, fet que permeté a Topi Nambour (62) titlar
la Federación de Maestros de Levante d'antipedagògica; fou un exemple més
en què, les diferències ideològiques entre els mateixos membres, donaven a les
jornades pedagògiques una semblança política. Així doncs, davant les
confrontacions donades, l'autor de l'escrit en qüestió reclamava el "Vixca
València" en contra del "Viva España" i criticava la intolerància d'uns
ensenyants castellanitzants que -republicans declarats- amb prou feines
acceptaven, a tot estirar, el bilingüisme escolar on existeix el "fet diferencial"
(sic). El mateix "sindicat llevantí" no dubtava, per exemple, en traduir, pel seu
compte, els nom dels ponents d'aquelles jornades com fou el cas del "Carlos"
assignat al mestre destinat a Benassal, l’esmentat Carles Salvador (63).

Més pacífica i edificant resultà la reunió de mestres a Albaida, mesos
després, on Baldomer Vendrell conferencià amb un resum -a mode de reflexió
final- tot dient que "tot mestre està obligat a conèixer la llengua de l'infant a
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què es deu en cor i ànima" (64); apunta el cronista que de seguida hi hagué
una discussió tranquil·la i obligà l'inspector Josep Senent, dirigint-se
comprensivament i imparcial, per tal de solucionar "l'amical desavinença"
(sic), tot encarregant a uns quants assistents la preparació d'una pròxima
ponència sobre el grau d'ús del valencià.

Allò ben cert és que, fins i tot finalitzat el bienni 1931-33, el
valencianisme escolar anà reeixint a poc a poc i una mostra en fou l'aparició de
l’Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana; a la seu social de les
Joventuts Valencianistes mestres i estudiants aprovaren els seus estatuts,
nomenaren el Consell Directiu i elaboraren el Manifest de l'Entitat (65). Entre
les mostres de benvinguda destaquem, als quinze dies (66), la constatació de
Carles Salvador "...tot el que ha fet el valencianisme relacionat amb
l'ensenyança valenciana en els darrers vint-i-cinc anys -i no és molt, perquè
ben bé cabria en vint-i-quatre mesos seguits-..." (sic). Efectivament, d'Alacant
tenim notícia de la joia amb què s'havia rebut la fundació de l'esmentada
Associació i s'anunciaven, des de l'Agrupació Regionalista Alacantina (67) els
mateixos projectes per al sud del País Valencià.

L'àmbit d'actuació d'aquest tipus d'iniciatives abraçava, lògicament,
aquells territoris considerats germans sota un criteri cultural i educatiu. En
eixe sentit, un dels acords del Consell Directiu de dita Associació Protectora
de l'Ensenyança Valenciana (27 de març de 1934) consistia en "protestar
davant del Governador de Castelló per la multa que havia imposat al senyor
Gaietà Huguet sense cap altre motiu que el de ser professor de llengua
valenciana" (sic). Setmanes després (68), llegim la notícia segons la qual les
multes als valencianistes de Castelló havien estat condonades mercè a les
"hàbils i persistents" gestions prop del Ministre de Governació.
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Per finalitzar amb aquest darrer apunt escau recordar que, com tots els
anys quan estaven a punt de començar les vacances escolars, reapareixien els
anuncis tot invitant els mestres perquè assistiren a l'escola d'estiu que s'anava a
celebrar a Catalunya, la qual cosa venia a dir que encara havíem d'aprendre
molt, segons el comentaris final que s'hi afegien (69).

4.4.- Les proves de selecció docent.

El fet de concórrer als actes administratius o acadèmics amb objectius
de selecció professional, com és el cas de les oposicions, representa quelcom
lligat de sempre a la vida laboral del mestre. Durant el primer bienni republicà,
tanmateix, la qüestió de les oposicions al Magisteri estatal assolí
característiques realment històriques, i suposà un aspecte considerable en el
quefer educatiu d'aquells anys. Una mínima ullada al respecte ens hi mostra un
tema bastant conflictiu que, heretat del règim anterior, significà una de les
majors preocupacions de l'Administració educativa i, en conseqüència, tingué
unes repercussions que afectaren més enllà del col·lectiu d'ensenyants.

L'última convocatòria de la monarquia a escoles estatals (R.D.
20-7-1928) provocà unes oposicions sorolloses i més aviat irregulars, sobretot
per l'ambigüitat de legisladors i administradors, que no es varen solucionar
fins les darreries de 1931. El cas fou que, de les 3.000 places ofertades, més de
la meitat en restaren desertes; les incidències i protestes posteriors obligaren el
Ministeri a ordenar la formació d'unes segones llistes amb els aprovats en dos
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dels tres exercicis de la convocatòria inicial; uns 2.000 mestres més aprovaren
però, com que els incidents augmentaven, també foren admesos aquells que
sols havien superat un exercici (poc més dels 1.500 aspirants, seguint en
números redons). Finalment, i per la "generositat" dels responsables educatius,
s'acceptà que 4.000 aspirants que no havien aprovat cap exercici pogueren
repetir-los en una darrera opció.

Aquest mode tan arbitrari i provisori d'administrar comprometé les
noves autoritats educatives republicanes, que decidiren inspeccionar els
mestres de qualsevol llista supletòria al seu lloc de treball; en tot cas els
"rebutjats", en últim procediment, podien sotmetre’s a unes proves
teoricopràctiques eliminatòries. Com que la desaprovació dels aspirants no
desaparegué del tot, aquella "herència del 28" -encara que resolta- no afavorí
la imatge dels nous responsables educatius. Tot aquest afer es visqué també,
amb tota la seua força, al País Valencià.

Sintonitzant cronològicament amb els paràgrafs anteriors cal anotar, en
vespres de la proclamació de la II República, el ressò de la premsa valenciana
sobre aquesta problemàtica tot publicant-hi les notes divulgades pels grups
afectats, encara que foren tan llunyanes com les comissions d'opositors i
normalistes de Navarra i Lleó, on s'hi mostrava la seua actitud disconforme
amb el sistema d'oposicions (70).

En un col·lectiu tan nombrós com el que ens ocupa no ens ha
d'estranyar, tampoc en aquest tema, la diversitat manifestada i les diferents
opinions dels qui anaven a opositar al Magisteri sobre com haurien d'ésser les
proves selectives, el contingut de matèries en els distints exàmens o, fins i tot,
la

seua

necessitat.

Els

aclariments,

lamentacions,

rectificacions

o

desqualificacions entre les mateixes comissions de proopositors, així com
entre particulars i altres comissions, sovintejaven prou -ja en ple període
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republicà- i de manera semblant a com ocorre actualment; inclús les
associacions professionals de mestres en exercici no s'hi posaven d'acord, ni
pel que feia a la conveniència de suspendre la convocatòria de 1928 ni de
convocar-ne de restringides, segons els criteris de la nova política educativa
republicanosocialista.

El procés selectiu a partir d'aleshores canvià oposicions per cursets
intensius; després d'eixe període teoricopràctic i de l'aprovació de tres
exercicis, els mestres eren declarats aptes i se'ls adjudicava una escola. El nou
procediment decretat per a la celebració dels aleshores anomenats "cursets de
selecció professional" (La Gaceta, 4-7-1931) es guanyà les crítiques en contra
per part també de la mateixa premsa, a mode de comentaris editorials, sobretot
de la menys partidària dels nous canvis educatius (71).

Tampoc no havien servit de res les esmenes proposades pels
cursillistes, com ara els alacantins, adreçades al ministre d'Instrucció Pública
sobre la convocatòria pel que fa a qüestions com per exemple els admesos,
límits d'edat per accedir-hi, tribunals universitaris... (72).

A València, per part de la Directiva de l’Agrupación de Aspirantes al
Magisterio Nacional, es demanava en una carta la urgent necessitat de formar
un front comú, escrit contestat per altres aspirants tot advertint del perill de
caure en la dinàmica dels mateixos mestres estatals "dividits o subdividits en
cent grups" (73); aquests últims proposaven "altre" front únic d'apirants al
Magisteri en favor d'unes oposicions restringides, amb la qual cosa semblava
impossible (com hi restà apuntat) la unió de tots els afectats, pels múltiples
interessos existents i l'augment d’exclusivismes.

Si considerem aquelles llistes supletòries, arrossegades des de 1928, i
l'excessiva fragmentació dels aspirants en grupuscles, trobem un mosaic de
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posicionaments que, fullejant les distintes publicacions, mostren un desgavell
d'opinions i confrontaments menyspreadors en els quals hi havia lloc, a més,
per als parers individuals com ara aquell que proposava solucionar el
problema (74), tot instaurant una oposició abans -per a ingressar en la Normali suprimint-ne la posterior.

Les noves autoritats politicoadministratives decidiren una doble
convocatòria: d'una banda, cursets, amb els corresponents exercicis pràctics,
per als opositors restants de 1928; d'altra, cursets de selecció per a ingrés en el
Magisteri (La Gaceta, 27-8-1931); ambdues serien divulgades (75) amb tota
mena d'explicacions sobre el termini de sol·licituds, temari i tots altres
aspectes procedimentals. El descontent dels aspirants continuà però la
resolució era ferma; de no res varen servir les peticions dels cursillistes al
ministre d'Instrucció Pública, ni les demandes procedents dels propis
correligionaris i paisans al Director General de Primera Ensenyança (76),
proposades des de la seu de l’UGT d'Alacant, tot demanant que les places
ofertades foren il·limitades, l’exclusió dels llicenciats en el procés selectiu i,
en tercer lloc, que la part universitària de les proves no fóra eliminatòria.
Potser ja era hora, com pensava Rodolfo Llopis, d'acabar amb l'actitud
mendicant de qui aspirava a educar el poble.

Altres tipus de propostes, il·lustratives sobre la seua problemàtica
situació, venien dels mestres no oficials que des de la seua associació
proposaven al ministre d'Instrucció Pública:
1er.- obligar el Magisteri particular a col·legiar-se;
2on.- dret a l'ingrés en el Magisteri estatal dels mestres de la privada
amb un mínim de quatre anys d'exercicis;
3er.- transformació dels establiments particulars en escoles estatals;
4t.- titulació de mestre com a condició necessària per exercir el
Magisteri particular.
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A més d'aquests suggeriments, parcialment relacionats amb el procés de
selecció professional, s'hi afegia l'oferiment al ministre per tal de presidir el
Congrés Nacional de Magisteri de Primera Ensenyança, que anava a celebrarse a Barcelona proposat per les associacions de Catalunya, València i Balears
(77).

L'any 1931 fou certament intens i conflictiu pels esdeveniments
educatius, concretament en la lluita per la consolidació d'un sistema
d'oposicions o cursets d'accés al Magisteri públic; a pesar de la diversa
procedència dels cursillistes i la contraposició d'interessos i objectius entre els
nombrosos grups, en acabar l'any aquelles accions i polèmiques, quelcom més
que purament escolars, desgastaren persones i institucions; el mateix ministre
Marcelino Domingo hagué de conjurar promeses amb paraules força crítiques
i amenaçadores en adreçar-se als mestres, tot just dies abans de cessar en el
seu càrrec (78).

Veritablement, la pugna de molts cursillistes els havia portat a
situacions extremes en el seu intent d'entrebancar les oposicions; a més de les
"andanades de paper" i fullets violents, les mobilitzacions aconseguiren
retardar la celebració del procés selectiu a molts indrets de l'estat. Si a
València i Melilla fou per manca de local, segons la darrera font
hemerogràfica d’aleshores, els cursets no es portaren a terme per la no
assistència dels cursillistes a llocs com ara Tarragona, Girona, Barcelona,
Lleida, Saragossa, Osca, Terol, Ourense, Lugo, Múrcia, La Laguna, Logronyo,
Almeria o Zamora.

Quant al contingut temàtic de les proves de selecció professional,
objecte d'altres estudis ja publicats, cal constatar diferències entre l'anterior
sistema i l'instaurat per les autoritats educatives republicanes. La secularització
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creixent eliminà del temari anteriors continguts com els referits a Història
Sagrada i Religió (corresponents a la primera part d'aquells exercicis), així
com les pràctiques de labors (part pràctica on la mestra aspirant confeccionava
una penyora de vestir); aquests darrers continguts, que ens mostren la relació
existent fins aleshores entre la dona i l'escola, contrastaven força amb el temari
dels nous cursets de selecció, que incloïen nous aspectes pedagògics i socials
com ara Orientacions modernes de l'escola o Dret Constitucional -en les
lliçons teòriques- i Diaris d'excursions sobre les visites realitzades a escoles,
granges, museus o monuments artístics -en la part pràctica- (79).

El que no va canviar fou, malgrat el pas del temps i en un context
merament casuístic, la pervivència de vicis com ara l'amiguisme o el
favoritisme entre els correligionaris; trobem intents d'aquesta mena de
pràctiques per accedir a treballs diversos com, per exemple, càtedra d'institut,
administratiu, empleat de banca, auxiliar... i, també, al Magisteri; hi
destacaven Sevilla o -sobretot- Huelva, pel nombre de peticions, però també hi
ha alguna carta de recomanació sol·licitada des del País Valencià (80).

Redreçant

novament

la

polèmica

socioprofessional

sobre

les

oposicions, aquella perdurà any rere anys fins i tot per demanar la seua
necessitat. Eixe fou el sentit de la protesta contra l'acció de l’Asociación de
Trabajadores de la Enseñanza (UGT), que exercia -llegim- d'agència oficial
de col·locació per al Magisteri (81) en cridar els mestres que cercaven treball
entre els seus adeptes, s'hi afirmava, per substituir en l’ensenyament els ordes
religiosos; la proposta demanava ara cobrir eixos llocs de treball pel sistema
de concurs-oposició.

L'últim desacord entre col·legues que apuntem, al final del primer
bienni, fou el protagonitzat pels mestres laics i els ja funcionaris. Des de la
mateixa Agrupación de Maestros Laicos Históricos de Cataluña arribà, a la
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premsa valenciana, la demanda pel reconeixement dels serveis prestats a la
República i la proposta d'un escalafó de mestres laics, sense cursets de
selecció (82). Posteriorment la Confederación de Funcionarios Públicos,
acordava respecte a l'ingrés dels mestres laics en l'escalafó del Magisteri
l'opinió favorable als procediments generals establerts, i no per altres gràcies
excepcionals ni anticonstitucionals (83).

L'anàlisi de les repercussions esdevingudes dins del món educatiu no
exclou considerar que, alhora, les oposicions dels mestres tingueren unes
lectures exteriors alternatives i oferiren una imatge que, interpretada
lliurement, era reflectida mitjançant la premsa al públic en general. Així, amb
formes d'expressió -que incloïen també l'humor- hi ha sucosos comentaris al
respecte, com ara el que, amb to irònic, llegim a les acaballes del nostre primer
bienni.

En el sentit apuntat, segons el que deia l'autor (84), l'entusiasme
d'estudiants batxillers i mestres cursillistes pels seus intents d'ingressar en la
Normal i el Magisteri respectivament, representaven tota l'activitat cultural
existent; als estudiants -observa- en actitud feinejadora se'ls veu irradiar cap a
dos llocs concrets: uns als centres privats (acadèmies d'ensenyança) tot
recercant la instrucció necessària i les normes precises de manera que, s'hi
apuntava, semblava renàixer la cultura dels temps de Sòcrates, Plató o
Aristòtil; altres a les grans biblioteques, que vivien l'exhauriment de llibres
pedagògics -tant la Universitària com la Popular- i que resultaven insuficients,
per la qual cosa calia obrir-les per les vesprades, així com a d’altres més
xicotetes. Els mestres, laboriosos i amb ganes de saber, eren els cridats a
aixecar el nivell cultural que sostenia el règim republicà; calia afavorir -segons
el to del comentarista- els impulsos intensius de cultura prodigats per la
República als seus ciutadans.

105

4.5. Consideració social i nou paper del mestre.

Lògicament el nou sistema d'oposicions, polèmiques a part, formava
part d'una redefinició de la figura del mestre i de la seua nova funció, ja que es
pretenia comptar amb un ensenyant adaptat a una societat més dinàmica i
pluralista i que, de més a més, fóra capaç de participar en qualsevol activitat
cultural (85).

El professional de l'educació en aquells inicis republicans fou
doblement demandat, de manera prou semblant a l'actual (86), per una societat
plena de canvis polítics, econòmics, socials i culturals, però també pels propis
agents escolars: pares, alumnes, administració i -per què no?- pels propis
col·legues. Tanmateix, aquestes demandes eren contradictòries i plantejaven si
la funció del mestre, ressò de la societat, consistia en fer de mantenidor o
reproductor de l'ordre i del sistema vigent o si, pel contrari, havia d'ésser crític,
revolucionari i transformador respecte a aquell estat de les coses; les autoritats
republicanes animaven a combinar ambdues, tot respectant -això sí- la
personalitat del xiquet.

L'actuació del mestre havia de tenir en compte, per si en fóra poc
considerar les innovacions pedagògiques, l'esperit religiós; la consciència
politiconacional, internacionalista a la manera de Kerschensteiner (87),
s'afegia a un complet llistat portador de valors especials en què la unió
nacional convivia amb l'associació religiosa. El mestre -portador de cabals
religiosos- es convertia així en instrument de Déu; una idea compartida, per
altra banda, amb Pestalozzi (88).
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Plantejaments contraris, fora de l'escola pública estatal, també hi
trobàvem; sols cal recordar l'educació blasquista que, confiada en el paper de
la instrucció, intentava impartir als seus locals i casinos una ensenyança laica
encara que difícilment progressista, donada la poca atenció prestada a la
formació del docent (89). És clar, doncs, que des de tots els sectors socials i
ideològics s'esperava molt de la utilització interessada del Magisteri; no tots,
en canvi, s'havien preocupat conseqüentment de que aquells professionals
tingueren, com dèiem, una preparació escaient i unes condicions professionals
més justes. Per tant, el nou paper -teòric- de protagonista assignat al mestre
d'escola no es corresponia, en la pràctica, amb la consideració i valoració
necessària.

El quefer d'alguns professionals s'havia considerat un vertader
problema a nivell local, en el sentit de què calia revisar la seua conducta
personal; encara que es demanava una millor remuneració dels ensenyants
(90), alhora també es qüestionava la seua actuació durant la dictadura anterior
en no afavorir l'ensenyança; urgia, a més, vigilar les hores totals de classes
impartides i la seua manca de puntualitat.

Els periòdics, a més d'opinar, informaven sobre aspectes estrictament
laborals del Magisteri i, encara que involuntàriament, transmetien una imatge
inexacta al lector sobre la realitat del col·lectiu docent. Segons la revista
professional El Magisterio Español (91), calia reaccionar contra els diaris que
amb les seues repetitives notícies sobre l'ascens d'escalafó dels mestres, que
suposaven un fluir constant, afeblien la sensibilitat de l'opinió pública de
manera errònia i equivocada, perquè no informaven d'aquells que es quedaven
sense ascendir, que eren la immensa majoria.

Malgrat tot, el mestre era sol·licitat en el seu paper salvador dies abans
d'iniciar-se el règim republicà. En el I Congreso de la Asociación General de
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Maestros, celebrat a la Casa del Pueblo de Madrid i inaugurat amb un míting
de Rodolfo Llopis, l'anunciat com a possible ministre d'Instrucció Pública,
Fernando de los Ríos, engrescava els mestres (92) a portar una croada civil per
tal de dignificar la nació.

Una opinió més negativa (93) feia una "comparació no pedagògica"
(sic) entre els mestres, tot qualificant el particular de comerciant, el religiós de
fanàtic i l'oficial de buròcrata; hi reivindicava per als mestres “nacionalsoficials” menys vacances i més vocació i civisme, en el sentit de lluitar contra
la ignorància i l'oligarquia, sobretot a les zones rurals de l'interior.

Més enllà de l'anecdotari i dels personalismes la manca d'estimació
social del Magisteri raïa, objectivament parlant, en la poca percepció popular
de la necessitat de cultura primària; gran part de la creença popular
considerava suficient que el xiquet aprenguera a llegir, escriure i comptar.
Lògicament, la missió del professional de l'ensenyament era tan poc apreciada
com, tot seguit veurem, explicable.

El mestre rural patia la desconfiança i, de vegades, l'odi propis del qui
vénen de la ciutat. Llunyà i estrany, reflectia el complex del camperol;
l'espiritualitat rural secular poc tenia a veure amb el cientifisme del mestre, el
qual era respectat, en part, perquè els seus coneixements podien ser utilitzats
circumstancialment per aquell. Altrament, cal recordar, podia ser perseguit
quan es rebel·lava contra el cacic local. Llastimosa situació la del docent que,
en primer lloc, rebia cert menyspreu per part de sectors com ara universitaris i
professionals liberals, burgesia, aristocràcia... i, en segon lloc, pel seu rang
cultural, econòmic i professional; hi havia també el "perill" del contacte amb
la massa obrera, que podia crear-li l'enemistat de les classes altes i polítiques i
que, en conseqüència, l'obligaven a prendre un actitud defensiva.
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Altre factor addicional era el representat per la valoració despectiva de
l'estat com a institució, que es demostrava -en la realitat- amb una precària
remuneració docent que podia repercutir en la negativa tasca educativa i, per
la modèstia d'aquest, en la infravaloració social. Per si tot açò anterior no en
fos prou, la negativa legislació de la Primera Ensenyança amb uns criteris
consuetudinaris en els canvis de destinació, encara vigents en gran mesura,
possibilitava l'accés de la gent madura a les grans poblacions, mestres
òbviament menys inquiets i dinàmics professionalment; aquest darrer aspecte
s'afegia a la negativa imatge de l'escola pública, que li impedia competir amb
determinats col·legis privats.

Davant d'aquella situació s'apuntaren remeis que pretenien millorar-la
(94) i que començaven, en l'aspecte econòmic, per l'augment retributiu que
comportaria més prestigi social, però també hom proposaren altres vies. Des
de dins del mateix col·lectiu s'insistia en la pròpia actuació professional,
seguida d'una propaganda social que destacava la tasca de l'escola, en la seua
missió social i en favor del xiquet per la seua funció biològica; la
conscienciació social es faria, a més de la tasca silenciosa, mitjançant l'ús de
recursos divulgatius com ara la premsa, les conferències o les xerrades.

El darrer plantejament, per la seua relació, ens arribava des de l'Olleria i
es demanava sobre quina havia d'ésser la formació del Magisteri (95).
L'ensenyant -autor de la pregunta- proposava si era suficient una cultura
popular (aldeana, a la manera d'Ortega y Gasset) segons la qual hi havia prou
en saber llegir, escriure i comptar, i que pel seu limitat nivell (demi-science,
apuntava) robava opinió, estima i respecte a l'educador o, si pel contrari, la
formació cultural hauria de considerar aquesta com a cultura amb preparació
universitària i tècnica; en el segon supòsit la tasca formativa es caracteritzaria
per ser extensa, profunda, filosòfica, universitària, contínua, incessant,
laboriosa i vocacional.
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4.6.- Els mestres valencianistes.

Mestres i normalistes representaven un dels col·lectius més actius i
sensibilitzats pel valencianisme progressista. Els objectius principals d'aquest
"valencianisme pedagògic" se centraven en defensar i potenciar el valencià,
llengua materna dels xiquets, dins un context de neutralitat religiosa i política.
No es tractava de cantar himnes (96), sinó de revalencianitzar el País Valencià.

La seua crida no era escoltada de forma entusiasta pels seus paisans i, a
més,

havien

de

defensar

eixes

conviccions

davant

les

accions

"desnaturalitzadores" foranes. Així ho entenia P. Asins (97) quan comentava
el II Congreso Nacional de la FETE que, ens informava, havia acordat dividir
Espanya en deu regions, una de les quals, anomenada Levante, incloïa:
Múrcia, País Valencià, les Illes Balears i Canàries; calia, proposava
concloentment, rectificar i canviar el terme Levante per València o País
Valencià.

El mateix autor catarrogí avançava detalls sobre el tarannà de la futura
seu social d'aquests mestres (98): valenciana i oberta, i no pas un centre de
passatemps o joguina; és a dir, un laboratori d'estudi i experimentació que,
amb la biblioteca, compaginaria aquell estudi amb ponències pedagògiques.
Això, continuava després (99), no limitava les preocupacions polítiques i
espirituals, manifestades en la II Setmana Cultural celebrada al Centre
d'Actuació Valencianista.

En efecte, el mes següent i al mateix local (100), Francesc Alcaide i
Vilar, catedràtic de la Universitat de València, feia una ponència sobre "El
Seminari de Pedagogia i Laboratori de Psicologia experimental pedagògica";
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a més a més de constatar-hi el vent renovador que despertava al Magisteri
valencià, exposà la idea de què el problema nacionalista esdevingut per la
relació entre la "psicologia nacional valenciana" i la "llengua nacional
valenciana" (sic) era conseqüència d'un problema cultural. La mateixa
vesprada conclouria la conversa pedagògica sobre "L'idioma valencià a les
escoles". La relació entre el valencià a les escoles i la cultura nacional hi
restava, doncs, prou clara.

Per concloure aquest apartat específic, ampliable amb referències
d'altres capítols, interessa constatar-hi el naixement de l’Associació de Mestres
Valencians. Resultà històric el 28 de desembre del 1933, data en la qual, a
l'esmentat Centre d'Actuació Valencianista, es discutiren i aprovaren la
Constitució i el Reglament de la nova Associació (101); l'esperit, ambicions i
preocupacions d'aquells mestres, salvant entrebancs històrics, socials i polítics,
continuen a hores d'ara vigents en la Federació d'Escola Valenciana (FEV)
(102).

La valoració i significació d'aquell col·lectiu d'ensenyants, i més
concretament els treballadors de l'escola primària (pública i privada), resulta
encara avui un camp de treball que necessita major dedicació i explotació per
part dels historiadors del País Valencià.
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4.7.- Estudis de Magisteri abans de la República.

El control de la formació del mestre aspirava a guanyar la lluita
ideològica per l'educació i, històricament, l'absència d'un enfocament rigorós i
eficient caracteritzava eixa etapa preparatòria. Les Escoles Normals regides
pel "Pla Bergamín" (segons el RD del 30-8-1914) impartien fins el 1931 una
insuficient preparació educativa, a base d'un alumnat conformista culturalment
i social, i d'un professorat amb un baix status professional (103); el quietisme i
conformisme afavoria un ensenyament eclèctic, excessivament enciclopèdic i
d'escàs contingut pedagògic i pràctic. El rebuig de les propostes
institucionistes de l’ILE privà l'educació d'una millor preparació del Magisteri,
així com de la immersió universitària del mestre. Els nous ensenyants,
finalitzats els estudis a la Normal, mancaven d'un perfeccionament en la
professió i d'una ampliació cultural bàsics en el mestre, fet denunciat pels
propis professionals.

L'Escola d'Estudis Superiors de Magisteri comptava, en la mateixa
línia, amb uns plans d'estudi polimàtics sense especialització pedagògica;
servia en la pràctica, sobretot, per preparar inspectors i professors normalistes,
i va desaparéixer quan es crearen les Facultats de Pedagogia.

Les Normals, abans de la República, constituïen una institució híbrida
entre Institut de Batxiller i Escola Professional; amb l'obligació d'ocupar-se'n
de la cultura general i de la formació pedagògica dels seus alumnes, no
aconseguien cap de les dues funcions. Els mateixos estudiants normalistes, que
hi havien accedit directament des de l'escola primària, tornaven a aquesta
condemnats a la solitud i l'aïllament d'algun llogaret perdut, amb el títol de
mestres però desconeixent l'escola i el xiquet, i comptant, -això sí- amb un
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bagatge intel·lectual provinent d'innombrables llibres (104).

Si la formació del mestre havia estat bastant deficient fins l'arribada de
la República, encara era més impresentable la condició física dels locals que
albergaven els futurs mestres i que, amb instal·lacions i materials insuficients,
parlaven de la importància econòmica que es donava a l'Educació; veurem,
sobretot, per la seua significació, el cas de la Normal de València.

Hi ha constància, si més no des del 1917, d'una invitació feta al Rector
per tal que coneguera les deficiències del local i s'estudiara la realització
d'algunes millores; més d'un any després, una carta de la mateixa autoritat
universitària informava que l'Ajuntament i la Diputació es comprometien a
traslladar la Normal, amb les millores necessàries. Com que no milloraren les
circumstàncies amb el pas del temps, se reclamà l'ajuda en noves autoritats i
institucions; l'any 1922, una sol·licitud s'adreçà al Governador tot demanant la
dignificació de les deplorables condicions de la Normal i de l'escola adjunta, a
més de l'ampliació en graus de la segona.

Les característiques que haurien de tenir els nous locals tampoc estaven
clares, donades les diferents opinions del mateix Claustre. La Directora de la
Normal femenina havia demanat ja consell al professorat sobre el local idoni i,
començada la Dictadura, les opinions sobre la possible distribució i separació
de l'alumnat anaven orientades a col·locar les alumnes (femelles, segons la
terminologia hi utilitzada), separades dels alumnes, al segon pis de
l'Ajuntament ja que no s'havia d'arribar a la coeducació; el personal docent en
eixa Normal femenina seria únicament femení, tret del capellà. La Directora
fou encarregada el 1925, ara davant l'Ajuntament, per continuar les gestions
conduents a la millora del local malgrat que l’alcalde, en una visita anterior
interessant-se pel problema, havia engrescat el personal a insistir amb la nova
Diputació (105).

113

L'excessiva matrícula de normalistes s'afegí a les deficiències de la
Normal, que foren remeses a la Junta de Acción Ciudadana. Començats els
anys trenta, abans del període republicà, continuaven acordant-se denúncies
insistents davant la superioritat: Rectorat, Direcció General de Primera
Ensenyança, Inspecció de Sanitat, Governador, Ajuntament...; tanmateix, un
informe del 1931 al Rector, sobre la possible solució provisional del local,
continuava oferint fins i tot quatre opinions diferents per part del professorat
femení (106).

Malauradament, les insuficients condicions de l'edifici de la Normal
sols representaven part d'un problema més greu: la pobra dotació
pressupostària

dedicada als estudis de Magisteri i, en aquest cas, al

manteniment d'edificis i material propi. Realment les dificultats afectaven la
generalitat d'Escoles Normals estatals (107), ja que la quantitat destinada a
l'efecte era la mateixa des de feia setze anys i, lògicament, resultava minsa per
mantenir en bones condicions el funcionament de la biblioteca i els llibres, el
laboratori i el seu material, els gabinets, la formació musical, els aparells de
projeccions, el cinematògraf (si n'hi havia) i, és clar, el propi edifici.

Les inculpacions no procedien sols del món docent, mitjançant
formalismes administratius o publicacions professionals, sinó que arribaven a
nivells més populars degut a les accions dels propis estudiants. Escrits
publicats en la premsa ens informen (108) de les visites estudiantils al
Governador, acompanyats del Director i el Secretari de la Normal, en què
plantejaven el mal estat dels locals i les condicions higièniques, la qual cosa
repercutia -apuntaven- en la qualitat de l'ensenyament i la tasca de professors i
alumnes. El descontent anava més lluny i, acabada una vaga de 48 hores per
part de l'alumnat de les Normals masculina i femenina, anunciaven la
possibilitat d'altra indefinida si no eren ateses les seues protestes per l'estat
antipedagògic dels respectius centres.
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Els

mateixos

objectius

portaren

l’Asociación

Profesional

de

Estudiantes de Magisterio a visitar les redaccions dels periòdics, tot invitant
els pares i les mares de l'alumnat -en notes publicades posteriorment i signades
pel President i el Secretari de l'Associació (109)- a visitar els locals de les
Normals i se n’adonaren de les seues condicions i de la seua tristesa.

Unes xerrades a l'Ateneo Científico fou el fòrum triat per unas
normalistas (sic) per presentar l'estat de la Normal com de vergonya
inconcebible, a despit d'higienistes, pedagogs i progressistes, malgrat les
crítiques, informes, peticions, demandes, protestes i rebel·lions; comparant-ho
amb un crim contra la vida (110), s'obligava les alumnes a romandre en un
recinte pitjor que la presó, d'insuficient capacitat i mancat de llum, ventilació,
alegria i comoditat. Del mateix dia ens informem d'una carta del Rector de la
Universitat al Ministeri d'Instrucció Pública que, atenent la prèvia visita amb
l'Alcalde als locals i la protesta escolar, demanava la construcció d'un nou
edifici.

Les queixes estudiantils produïren els seus efectes sensibilitzadors:
l'Ajuntament acordà reunir-se (111) per tractar la construcció d'una Normal,
perquè es tractava d'un assumpte muy delicado y de supremo interés (sic). La
monarquia havia acabat sense solucionar el problema i, només començar el
nou règim republicà, continuaren les visites normalistes al consistori.
Aleshores la FUE visità el nou alcalde per exposar, de bell nou, el lamentable
estat de la Normal i, certament (112), la visita fou satisfactòria pel tracte, la
comprensió i les promeses del Sr. Trigo. Un poc distinta resultà altra audiència
a la mateixa organització estudiantil (113); la demanda tocant a l'habilitació de
locals per a les Normals acabà amb la promesa rutinària de l'alcalde, ara ho era
el Sr. Alfaro, d'adreçar un telegrama al ministre d'Instrucció Pública a tals
efectes (com també havia fet el Governador) però, els advertí que l'assumpte
era jurisdicció de l'Estat malgrat que els donava suport en la iniciativa.
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Un resum de les instal·lacions ens donarà una idea de l'espectacle
vergonyós que oferien les Escoles de Magisteri (114), on els i les alumnes
s'amuntegaven en edificis ruïnosos. La Normal masculina, amb un pati
minúscul, gaudia de les següents condicions per classes: en la primera o
bodega (sic), feia un fred irresistible en hivern i pudor de les comunes en
primavera, mentre alguns alumnes romanien drets per manca de seient; en la
segona, els bancs de sis places s'havien d'ocupar amb vuit alumnes si no volien
quedar-s'hi drets; la tercera, destacava per les mancances auditives i
d'acomodació; finalment, la quarta tenia una dutxa provinent del degoteig del
desguàs de l'Ajuntament.

La Normal femenina, situada a la porxada de l'Ajuntament tenia un
sostre baixíssim, difícilment podia veure's el sol i la plataforma de les
professores s'emprava, a més, com a seient de les alumnes. L'autor d'aquestes
descripcions ens recordava també les protestes i vagues esdevingudes pel
febrer, les visites a l'Alcalde i el Rector i, al capdavall, l'oblit de la passada
monarquia. Acabava amb unes peticions a les noves autoritats, ara
republicanes; al Governador, l'evitació de possibles alteracions de l'ordre
públic i, a l'Alcalde i el Rector de la Universitat, nou local a l'edifici dels
jesuïtes o dels dominics.

Les solucions al problema, finalment, semblava que podien arribar-hi.
A començaments del 1932, la Junta de Govern de la Universitat acordà, el
mateix dia que suprimí les vacances de Carnestoltes, l'encàrrec d'un informe
sobre les condicions i deficiències de la Normal, així com un dictamen quant a
les possibilitats pedagògiques i població escolar del mateix centre. Dues
setmanes més tard el propi Rector, Mariano Gómez, va facilitar una còpia del
susdit informe, signat per l'arquitecte Sr. Goerlich i pel catedràtic d'Higiene Sr.
Brugada.
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Els locals -llegim- sense possible reparació ni millora, urgien el seu
desallotjament ja que foren catalogats com a antihigiènics, incòmodes i
insalubres. L'estat antihigiènic l'afavoria una atmosfera viciada per la pols que
desprenien les rajoles, i una llum impròpia i insuficient; la incomoditat era
conseqüència de la tipologia i manca de conservació dels mobles, en un estat
prou lamentable, que conduïen a una situació d’immoralitat (sic) donat que
alumnes d'ambdós sexes i en eixa edat havien d'estudiar atapeïts, muntats i
asseguts uns damunt d'altres (115); eren, en tercer lloc, insalubres per una
ubicació insuficient, ventilació no prevista i un pati sense desguàs, que
contenia tot sovint aigua de pluja en descomposició.

Considerant aquestes circumstàncies s'aprovà altre trasllat, dels
nombrosos que de sempre ha patit l'Escola de Magisteri de València des de la
seua fundació el 1845, situada a un terç del Col·legi Sant Pau al centre de la
ciutat, fins l'actual localització de Montolivet -a la vora del Túria- i en edifici
propi. Per fortuna començava a donar fruits una época, la republicana, en què
l'Educació fou considerada, a la fi (116), com a un element de progrés.

4.8.- La nova preparació educativa republicana.

Anterior a la II República fou, és clar, la preocupació teòrica per
millorar la formació; les inquietuds pedagògiques i professionals, més que no
pas per les autoritats educatives, les trobem tant per part dels docents com per
les publicacions especialitzades i les associacions professionals, que
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divulgaven i realitzaven tota mena d'activitats per millorar i actualitzar
l'ensenyament, com ara a favor de la "escola nova". Els cursets de
perfeccionament i especialització, malgrat el fracàs dels anhels pedagògics de
joventut, mostraven una preocupació ferma i real per afavorir la Pedagogia
(117).

La formació del mestre consagrada pel Pla Professional de 1931, amb la
corresponent injecció socialista, suposà un gran avanç respecte al de 1914 en
coordinar la remodelació de l'ensenyament entre tres elements: Escola, Normal
i Inspecció. La figura de l'inspector-mestre representava la possibilitat de
superar-se per mèrits professionals; la supressió de les oposicions proposada
pel Congrés de l’UGT, el 1932, cercava la selecció docent amb proves durant
els estudis i les agregacions. El rebuig d'un cos especial d'inspectors,
proclamat al Congrés de la FETE, l'any 1933, pretenia que la nova funció
d'assessorament i orientació escolar la portaren a terme els propis ensenyants
junt als directors; aquesta idea s’assemblava (118) a la dels anarquistes i
racionalistes, en el sentit de portar endavant eixa supervisió sense intervenció
directa de l'estat.

En la reorganització de les Normals es comptava amb què la cultura
general es faria als instituts de batxiller, abans d'ingressar a la Normal, tal com
passava amb els futurs advocats, enginyers, metges...; s'intentava així que
l'Escola tinguera un rang de centre d'ensenyament superior. La formació
pedagògica seria, per tant, la pròpia i exclusiva de les Normals tot deixant, en
tercer lloc, les pràctiques professionals abans d'obtenir el títol. La implantació
d'aquesta reforma comportà determinats enfrontaments (119), com ara la
coeducació -per les campanyes reaccionàries- i problemes com la formació
metodològica del professorat normalista, que havia de fer cursos a Madrid i
Santander.
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El propi Rodolfo Llopis apuntava bastants anys després, des de l'exili,
que la tasca silenciadora del franquisme no impedí de publicar a la revista
Pensamiento Alavés (Vitòria, 30-12-1965) que la reforma d'aleshores (120)
tinguera "certa semblança amb el Pla Professional de la República", considerat
-s'hi deia- "el millor pla d'estudis de la carrera del Magisteri" (sic). L'èxit de
l'obra educativa republicana, en el mateix sentit, no es fonamentà sols en les
reformes legislatives sinó, a més, en l'esforç dels mestres; l'entusiasme del
personal docent, amb la seua actitud positiva, capacitat i esperit creador donà
"ànima" a l'escola.

Tornant però a la gestació d'aquella reforma, els mitjans de
comunicació escrits ens anunciaven -ja abans de començar el bienni estudiatque hi havia intencions de reformar el Magisteri (121). Tanmateix calgué
esperar a la tardor de 1931 per tal que aparegueren, als texts legals del nou
règim, les noves intencions de la que fou vertadera reforma de les Normals,
amb aquells tres períodes en la formació del mestre (cultura general, formació
professional i pràctiques docents), les normes d'ingrés en les Escoles Normals
a seguir per totes les províncies (examen-oposició amb el temari
corresponent), i l'obligació d'haver cursat el batxillerat (122).

La premsa, pel seu compte, anava avançant detalls sobre la pròxima
reforma; d'eixa manera s'advertia que, en cas d'aprovar-se, els normalistes
d'ambdós sexes compartirien -insòlit aleshores- les mateixes aules (123). Tot
seguit, efectivament, ens n'assabentem de les instruccions per a l'aplicació del
Decret de 29-9-1931 sobre reorganització dels estudis de Magisteri;
n'esmentem només algunes, com ara: 1ª.- fusió de les Escoles d'ambdós sexes
en una sola Normal, 5ª.- nou Director o Directora, que interinament seria el
més antic, 6ª.- Claustre format per professors i alumnes, i 8ª.- coeducació en
els estudis comuns tret, per exemple, de "Labores" (124).

119

Posteriorment anirien apareixent totes les referències corresponents,
legislatives i de procediment, sobre els exercicis de l'examen-oposició per a
l'ingrés a la Normal.

Aspectes molt concrets i puntuals, recollits en la reforma de la formació
del mestre, no escapaven però de la crítica de certs observadors. Finalitzat el
primer bienni hi havia qui no acceptava, per exemple, la manca de sentiment
interpretatiu de la Coral Normalista, en cantar cançons estranyes -en castellà-;
la manca de disciplina i espiritualitat per interpretar amb sentiment cançons
valencianes venia del costum, s'hi denunciava, de cantar en castellà. Més
concretament (125), llegim "...no és possible que la Massa Coral Normalista,
que pensa i sent en castellà, que la seua consciència està subjecta a
l'imperialisme cultural castellà, puga interpretar les cançons del nostre poble
amb la normalitat que exigeix l'autèntic folklore valencià" (sic). Les reformes
introduïdes a la Normal no eren, evidentment, suficients ni estaven fetes al
gust de tothom.

No oferiren cap dubte, no obstant, les millores experimentades en les
instal·lacions on s'estudiaria d'ara endavant Magisteri; el temps per poder
gaudir-les varià d'uns indrets a altres però, a la fi, arribarien. Relativament
ràpid se solucionà el problema a Castelló, on la Diputació sol·licitava, pel
març de 1931 (també ho havia fet anteriorment), una Escola Normal de
Mestres, tot oferint gratuïtament els terrenys; a les acaballes del mes de març
reiterava la petició, feta ja en febrer, i oferia sufragar les despeses
d'arrendament d'un edifici mentre no es construïra un local adequat. El mes
següent, mentrestant, un ofici de la Directora de la Normal femenina
manifestava les dolentes condicions higièniques i els perills d'infecció i manca
de seguretat.
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Més esperançador resultà el camí proposat per Fernando Gasset, diputat
a les Corts per la província de Castelló, quan informava de la possibilitat de
construir la Normal de Magisteri amb règim de coeducació, segons projectava
el Ministeri; la Comissió Permanent, de seguida, acordà per unanimitat
accedir-hi. Altre ofici de la Directora esmentada demanava que la Diputació es
fes càrrec de les despeses que s'originarien, amb la reforma, per a implantar la
coeducació als estudis de Magisteri (obres d’adaptació, material pedagògic,
biblioteca, instal·lació elèctrica...); després de conèixer el pressupost presentat
per l'arquitecte s'acordà finalment, l'octubre del mateix any, escometre les
obres necessàries als excusats femenins per tal d'adaptar-los a les novetats
pedagògiques, i que servirien també dites instal·lacions per a la mateixa
Normal femenina (126). Si bé no comptaria amb un nou edifici, la capital de la
Plana sí disposaria d'una nova Escola de Magisteri mixta.

El procés viscut a València fou molt més llarg i penós; les institucions
que se n'ocuparen, al llarg dels anys, no acabaven de solucionar el problema.
Els solars oferits per l'Ajuntament no reunien les condicions mínimes, segons
el parer del professorat (127); tanmateix, malgrat que com sabem s'insistia en
les gestions amb autoritats distintes, quan apareixia alguna possibilitat -per
unes raons o altres- a darrera hora se'n perdia (128).

El Consistori venia arrossegant l’assumpte, si més no, des de 1918 en
què es proposà l'aprovació d'un projecte i uns pressupostos per a la construcció
d'una Normal de Mestres, amb les escoles graduades annexes. Passaren els
anys i la solució hi restava pendent; en una moció de 1931 presentada al Ple,
per construir de forma immediata i urgent dita Normal, s'acordà considerar-la i
estudiar-la "en conferència secreta"; fou l'última temptativa del període
monàrquic. Ja en temps republicà s'aprovà d'urgència un dictamen de la
Comissió de Cases Barates en què, accedint al sol·licitat per la d'Instrucció
Pública, s'oferien a l'estat les parcel·les 5 i 6 del Passeig de València a la Mar
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per construir-hi l'edifici d'Escoles Normals (129).

Caldria esperar fins l'any següent per veure-hi la fi del camí. El febrer
de 1932, efectivament, la Sots-secretaria d'Instrucció Pública remeté des de
Madrid un telegrama encarregant al Patronato Instituto-Escuela cedir local al
Col·legi de Sant Josep per instal·lar-hi l'Escola Normal de Mestres; setmanes
després la Direcció General de Primera Ensenyança ordenà al Patronato de
Cultura cedir a l'esmentat col·legi aquell local necessari per a la Normal; de
seguida es rebia l'agraïment de la salutació amb motiu de la nova instal·lació
(130). L'any següent de la proclamació republicana, després de tants anys,
hom podia gaudir de les instal·lacions desitjades i escaients.

Els avanços aconseguits en arribar la República, pel que fa a la
formació del Magisteri i les condicions en què es faria endavant, no foren
casualitat ni cap regal capritxós de la nova Administració. Les demandes i
inquietuds respecte al que haurien de ser les noves Normals venien, com
sabem, de feia temps; ara solament referirem les manifestades des de les
vespres del canvi de règim. A les acaballes de 1930, les propostes dels
professionals anaven en la línia d'ampliar les Escoles de Magisteri, per la seua
massificació, tot reorganitzant-les segons les reformes apuntades pels
professors i el propi Magisteri, no d'altra manera. La nova llei hauria de
consensuar-se a les Corts per tots els partits i estar assessorada tècnicament
(131).

La posterior reforma ja s'apuntava en les anteriors peticions, els eixos
de la qual girarien al voltant dels tres elements relacionats tot seguit. En
primer lloc, l'ingrés seria limitat i "seriós" (sic), sense convalidacions i fet per
la pròpia Normal. També s'hi insistia, en segon lloc, en què l'ensenyament a
impartir-hi hauria de tenir més contingut didàctic, una cultura més extensa i
intensa, i uns aspectes pedagògics que serien el centre de la formació del
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mestre. En tercer lloc, la col·locació seria directa per part de les Normals del
Magisteri, sense cap oposició que suposara un entrebanc per a la identificació
entre Escola Primària i Escola Normal. A més, es feien necessàries una major
dotació de les Normals i una satisfacció econòmica del professorat.

Tot plegat, es tractava d'acabar amb uns estudis de Magisteri
caracteritzats històricament per un model rígid i enclaustrat, entre eclesiàstic i
militar, que pretenien per damunt de tot un control ideològic sobre l'alumnat;
les Normals havien estat dirigides anteriorment per forces socials
conservadores, amb uns objectius educatius centrats en aspectes religiosos i
morals; en conseqüència, els plans d'estudis comptaven amb poca qualificació
professional. La radical reforma del Magisteri pretenia, per tant, un
reconeixement social del mestre, agent de regeneració i de canvi moral,
cultural i social (132); segons eixes noves idees la nova formació es pretenia
sòlida i equilibrada culturalment, universitària i permanent.

Constatem ja senyals satisfactoris a les acaballes de 1931, amb les
subvencions i lliuraments a les Normals de quantitats econòmiques per
conceptes (133). Per a material es concedien 1.000 pessetes a Alacant i altres
tantes a València; per a viatges d'estudis amb finalitats científiques, artístiques
i literàries, 2.000 més per a Alacant (amb la condició prèvia de presentar
memòria-projecte); finalment, per a necessitats educatives i culturals urgents,
1.000 pessetes a Alacant i a Castelló, i altres 2.000 a València.

Mentrestant, vistos els esdeveniments locals, les polèmiques sorgides
s'adreçaren cap a l'esmerç de l'ensenyament com a arma política per part de
l'Ajuntament popular de València; alhora, Govern Civil informava que els
jesuïtes del Col·legi Sant Josep ja havien abandonat el local abans esmentat, i
que els alumnes interns havien estat retirats voluntàriament pels seus pares.
Els canvis esperats, és clar, ja hi eren (134). En realitat, es tractava de notícies
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llargament esperades les que anaven apareixent sobre la creació de l'InstitutEscola i el trasllat de la Normal de Mestres, ambdós centres al Col·legi dels
Jesuïtes.

En efecte la ubicació provisional al Col·legi Sant Josep, organitzada
con dèiem pel Patronato de Cultura de València i confiada pel Govern,
suposava posar en pràctica la independència de l'Institut-Escola respecte a
l'Institut de Segona Ensenyança i, alhora, la solució en el nostre cas al
problema de les Normals (135).

La bona notícia fou acollida amb major o menor alegria, segons el grau
d'afecció dels distints diaris i col·lectius socials; atenent algunes cròniques la
nova obertura el 9 de març de 1932, malgrat tractar-se d'un important
esdeveniment, fou un acte caracteritzat per la seua senzillesa, lluny de
protocols imponents, solemnes o grandiosos. Les instal·lacions de la nova
Normal provocaren "alegria, joia, satisfacció i agraïment" (sic) per part
d'alumnes i professors que, encapçalats pel Director Joaquín Fenollosa,
prengueren possessió de les aules; després de la corresponent substitució dels
atributs religiosos per xicotetes banderes republicanes, foren pronunciats els
discursos de rigor amb presència de les autoritats institucionals acadèmiques,
polítiques, culturals i socials. Les classes començarien l'endemà (136).
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4.9.- Normalistes: professors i alumnes.

La situació del professorat de les Normals, en arribar la II República,
era poc satisfactòria; l'escalafó inferior d’auxiliars es trobava oblidat i en
pitjors circumstàncies, i al llarg del directori primoriverista havien reivindicat
millores -sense cap resultat- sobre els seus havers, l'ascens a la condició de
numeraris i, també, veu i vot als claustres. Els professors numeraris, amb més
nombre i força, tampoc no assoliren el nivell d'altres col·lectius semblants fora
de l'ensenyament; les demandes econòmiques no sols per a ells, sinó
d'augment per a material pedagògic i majors pressupostos per a les Escoles
Normals, foren igualment rebutjades (137). També s'havia proposat la reforma
acadèmica dels estudis de Magisteri, a base de coordinar una major connexió
entre la Universitat, la Escuela Nacional, la Inspecció i les pròpies Normals.

No ha de sorprendre'ns per tant que els nous mestres, finalitzats els
estudis, mancaren del perfeccionament i de l'ampliació cultural denunciats pels
propis professionals. Recordem que, mentre les classes altes s'orientaven als
estudis universitaris, l'alumnat normalista provinent de les classes humils, amb
un panorama futur més trist i poques expectatives, comptava amb escassa
motivació.

Això no treia una intensa activitat alternativa per part de l'alumnat que,
potser per la seua consciència de classe i per les inquietuds socials -com ara la
FUE de Magisteri-, tenien una forta relació amb els sindicats obrers; la seua
col·laboració podem trobar-la, de manera desinteressada, a la Universitat
Popular preparant obrers i gent sense estudis, o a la mateixa Normal fent
classes d'alfabetització i organitzant dissertacions sobre temes com ara la
planificació familiar -prevenció de malalties venérees o formes de prevenir
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l'embaràs- que omplien les sales (138), sobretot de les noies del tèxtil.

Tornant però a la realitat quotidiana del quefer convencional d'una
Normal, el professorat es considerava un docent mal retribuït i pitjor atès, i
massa abandonat per unes lleis de feia setze anys; a més li semblava una
"...agresión injusta inferida a nuestros centros por los fracasados directores
de nuestra enseñanza en los últimos días de la dictadura" (sic). En començar
el que seria el darrer curs de la monarquia demanaven: la transformació
legislativa de les Normals (encara de 1914), l'estructuració de tot
l'ensenyament primari amb la Normal, la formació universitària per a
determinats sectors de l'ensenyament primari, uns recursos decorosos per
atendre l'ensenyament, uns edificis decents, una organització moderna i
adequada i, finalment, actualitzar les desfasades retribucions del professorat
(139). Comptat i debatut, es pretenia impulsar la cultura.

Aquelles demandes eren preteses per una Comissió formada per la
Directora de la Normal, acompanyada de professors, alumnes i un regidor
municipal, quan visitaren el nou Ajuntament en maig de 1931; les seues
peticions anaven en el sentit d'aconseguir locals per a experimentar, mentre es
traslladava la Normal, la Pedagogia moderna i així mateix proposar els Jardins
del Reial -també anomenats de Vivers- com a lloc d'esplai infantil on, de
franc, els nens i les nenes tingueren al seu abast llibres i periòdics; l’alcalde i
el regidor de Primera Ensenyança mostraren (140) els millors propòsits perquè
les peticions foren ateses.

Els estudiants, tanmateix, anaven més enllà de les millores
pedagògiques i aspiraven alguns d'ells a canvis més radicals; la FUE, per
exemple, protestà davant la Junta de Govern de la Universitat a la qual, com al
ministre d'Instrucció Pública, acusava de reaccionària i sectària per declarar
festa el 8 de desembre (Dia de la Immaculada) i anar per tant contra
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l'ensenyament laic (141). En el mateix sentit, un any després, la Directiva de la
mateixa Associació, demanava la dimissió del Director de la Normal per
permetre la provocació dels estudiants confessionals i, afegia, que de seguir
així no responien del que poguera succeir (142).

Efectivament, la FUE valenciana de Magisteri representà el focus més
dinàmic i innovador des estudiants normalistes; la seua força i capacitat
organitzadora i de treball, li permeté dur a terme moltes activitats no sols
escolars (143). Els seus membres, en l'aspecte instructiu i com quedà apuntat,
exercien de professors sense sou a l'antiga Normal (darrere de l'Ajuntament)
per a obrers i els seus fills; a més, portaven a terme exposicions d'art (Secció
Belles Arts), la Biblioteca (per a obrers i afiliats), conferències, colònies
escolars, la revista "FUE" i totes altres activitats a l'aire lliure, com ara
esports, atletisme i excursionisme.

Les característiques i la consciència socioprofessional dels normalistes
han canviat en alguns aspectes actualment però, alhora, hi ha d'altres que
s'assemblen a aquells no tan llunyans predecessors. La feminització del
col·lectiu ha augmentat sensiblement a hores d'ara, tot situant-se en una
proporció de 4 a 1 favorable a les alumnes, percentatge que durant el anys 30
estava més equilibrat. Altrament, la consideració social docent era i és molt
baixa, ja que la meitat d'alumnes hauria cursat altra carrera. L'insuficient
finançament actual de les Normals, que obliga a la redistribució de recursos
propis per a les noves matèries, afecta la qualitat dels estudis i apunta certa
insatisfacció i manca de preparació.

Amb tot i això, resulta significatiu el nombre d'estudiants que ingressen
a l'Escola de Magisteri perquè els agrada de debò, ja que amb els actuals
números clausus podrien cursar estudis superiors com, per exemple, al
Politècnic. Finalment (144), com al període estudiat, perviu l'alumnat
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connectat amb la realitat social; alguns pertanyen a ONGS i practiquen el
voluntariat social, la qual cosa ens recorda aquelles activitats culturals i
populars que, addicionalment, practicaven els normalistes republicans.
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Capítol 5

Batalla políticoideològica
en la Primera Ensenyança
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Al primer bienni republicà no se li permeté desplegar el seu projecte de
cohesionament democràtic degut, sobretot, a les lluites socials originades
majorment per projectes reformadors massa ambigus,

escassos recursos

disponibles, forces socials excessivament polaritzades i fragmentades, feble
cultura democràtica, massa enemics del nou règim i uns projectes polítics
fragmentats i excloents. Tot plegat (1) ocasionà uns aldarulls cívics i una
violència política sense precedents històrics.

La formació escolar, unida institucionalment a la societat, estigué
relacionada -és clar- amb els fenòmens polítics, culturals, econòmics... i, en
ser-ne transmissora de determinats valors, les esperances i expectatives
dipositades en el món educatiu suposaren els consegüents acaraments entre
distints col·lectius, sobretot per la càrrega ideològica educativa (2).

Així, el pensament de les capes elevades de la societat considerava
l'experiència democràtica, arran del primer bienni, com una anomalia que calia
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extirpar amb mà de ferro (3). El catolicisme també hi veia amenaçada la seua
situació dominant tradicional i els seus principis, tocant a qüestions com ara la
llibertat religiosa dels ciutadans, la separació estat-església, la legalitat dels
divorci o les congregacions religioses dedicades a l'ensenyança.

La burgesia, tot intentant imitar les experiències d'altres països,
mostrava interés per dirigir i organitzar l'ensenyança i així, amb una finalitat
política, influir en la societat i intervenir en la cultura. La monarquia, com
havia estat tradicional, no tenia cap interés ni conveniència per la instrucció,
manifestant el menyspreu per l'escola pública i la protecció dels centres
religiosos. La II República es trobà, doncs, amb una greu mancança en la
infrastructura escolar

-encara que hi sobraven mestres- i la primera

ensenyança en mans de l'església; aquesta problemàtica situació ja havia estat
resolta des de feia un segle a la resta d'Europa.

Idèntiques contradiccions es veurien

reproduïdes, a petita escala,

durant els curt termini republicà (4). El primer bienni republicà potencià la
creació d'escoles públiques per suplir en part les privades confessionals i, amb
la reforma d'Escoles Normals, s'esforçà en evitar l'atur forçós de molts mestres
i implantar les bases de l'escola única. En canvi, la contrareforma del segon
bienni féu malbé l'obra del primer; la premsa governamental s'encarregà de
perseguir els mestres marxistes i, amb la rebaixa de la dignitat dels ensenyants,
s'assegurava la situació de bell nou privilegiada de l'educació religiosa; es
pretenia també una ensenyança, en general, obtusa i regressiva.

La proclamació republicana en 1931 havia representat el final d'un
procés de crisi anterior, per l'esgotament de l'ordre social imposat, i una
resolució política amb un projecte de transformació social; l'existència del nou
règim, malgrat la conjuntura de major enfrontament revolucionari, no
desembocà (5) en revolució efectiva.
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Si el bienni progressista portà endavant, en gran part, l'ideari dels partits
obrers d'alliberar la classe treballadora mitjançant l'ensenyança, la veritat fou
que la reforma educativa influïda pel PSOE i l’UGT (per esmentar el
socialisme amb responsabilitat de govern), i basada en els anteriors
congressos, es va veure afectada pels enfrontaments politicosocials del
moment, la qual cosa comportà la modificació i radicalització dels
plantejaments generals, posició doctrinal, principis fonamentals i programes o
reafirmacions electorals, tot plegat a causa de la pròpia configuració
governamental, a la forta oposició de sectors oposats a la incorporació a les
seues files de certes personalitats i, finalment, a l'existència de distints
corrents.

En començar el primer bienni encara ressonaven les diverses
alternatives conduents a una rivalitat entre socialistes i sindicalistes, tot i
qüestionant-se una acció conjunta. Dins el mateix PSOE, Prieto i Besteiro
s'apropaven al republicanisme progressista d'Azaña, mentre Largo Caballero
optava per la revolució proletària. En tot cas, els objectius docents socialistes,
partint del concepte de classe proletària, sostenien uns programes educatius
lligats als postulats polítics per tal de relacionar sectors separats per les elits
governants. Els aspectes tècnics i científics tindrien l'objectiu general
d'estratificar l'educació; la configuració ideològica resultant (6), fet i fet, seria
la que havien pregonat des de 1929 PSOE i UGT, segons el Manifest als
correligionaris en què s'imposaven complir la seua missió història dins el
règim republicà; en el mateix sentit, el credo social de Pablo Iglesias aniria
unit en la pràctica amb la teoria educativa de Giner de los Ríos.

Si el període republicà ja resulta prou fascinant, encara ho és més per a
l'estudiós observar la captivació motivada per les reformes democràtiques
aleshores intentades, sempre relacionades amb reivindicacions socials.
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L'arribada de les masses a la política, l'augment del socialisme i del
sindicalisme de gestió, i el protagonisme de la lluita política (7) al País
Valencià encara resulta més atraient perquè, a més a més dels partits més
representatius (catòlics i blasquistes) i dels obreristes, cal incloure-hi l'element
qualitatiu enriquidor substanciat pels partits valencianistes.

És obvi que la premsa política tractà, amb més o menys llibertat, tots
els esdeveniments; si durant els anys vint es visqué un clar retrocés i sols
tenien facilitats els periòdics afins al dictador (8), al llarg dels trenta l'activitat
periodística va reeixir de manera sensiblement agitada i resulta, amb el pas del
temps, molt més interessant per a l'historiador.

Tenint en compte que els diaris del País Valencià reflectien, de vegades
en mode sucursalista, els parers generals a nivell estatal cal apuntar que
"Generalment, la premsa reaccionària usa els termes amb accepció contrària a
la que tenen en realitat" (El Socialista, 7-5-1931); per a la dreta (9) el terme
"socialisme" inspirava manifestacions ben clares: no és "partit nacional" i
desperta "odi" (J.A. Primo de Rivera), és "burgès" i "abraça tots els errors i
defectes del comunisme, amb tots els de les retrògrades democràcies" (R.
Ledesma), i "arruïna els pobles" (R. de Maeztu). Les posicions polítiques tan
contràries que convisqueren durant els sistema republicà, per tant,
impossibilitaren en el nostre cas una vida educativa estable i tranquil·la.

En el mateix context, aquelles postures intransigents i intolerants
respecte als temes escolars, per part de la dreta, no tingueren descans i poc
després d'estrenar-se les noves autoritats educatives ja rebien les primeres
andanades; Fernando de los Ríos era acusat -pel Diario de Valencia (10)- de
filosòfic i Marcelino Domingo de revolucionari i de tenir una actitud sectària,
així com de prendre disposicions antireligioses sense necessitat. Les editorials
dels diaris d’aquell caire, lògicament, esperaven dels seus lectors
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correligionaris seguir endavant i "continuar dignament la Història d'Espanya".

Distintes opinions, més pròximes a la política governamental en general
i a l'educativa en particular, trobem en llegir El Mercantil Valenciano; la seua
secció dedicada a temes educatius i ensenyança apareixia ocasionalment, però
a les darreries del primer bienni adquirí major protagonisme; els seus
plantejament, més progressistes, cercaven en l'escola i la instrucció del poble
una de les solucions als problemes ciutadans, la transformació de la societat i
la formació d'homes i dones que pensen; fins i tot hi apareixia propaganda del
radical-socialista Marcelino Domingo, ministre d'Instrucció Pública, tot
publicant les realitzacions materials en escoles i el nou programa pedagògic
caracteritzat per la llibertat, la igualtat (social i dels sexes), la capacitat de
raonar... El mateix periòdic, en canvi, es mostrava en contra del vot femení
(11).

El Pueblo, per la seua banda, oferia el seu púlpit als mateixos mestres
perquè manifestaren les seues opinions pel que feia als nous vents educatius.
La Confederación Nacional de Maestros, per exemple, no es considerava
antiautonomista ni antifederalista, però defensava sobretot la idea d'Espanya;
quant als temes pròpiament educatius temia que l'escola desvirtuara els
fonaments civilitzadors i harmònics espanyols. L'ensenyança hauria de tenir la
mateixa funció que l'exèrcit i la justícia, tot preservant, deia, el "col·lectiu
ideal de la cultura hispana... i el patrimoni de la raça" (12); l'escola, per tant, es
caracteritzaria per ser "nacional" i dependent del poder central. Posicions
semblants adoptaven UGT, CNT i l’Asociación General de Maestros, que
vetlaven pels "sagrats" interessos culturals d'Espanya i no volien caure en
mans de municipis i cacics de trist record.

L'intent republicà de democratitzar la societat i l'estat, tot integrant el
moviment obrer en responsabilitats governamentals, fou una acció política de
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la "república dels professors" que privilegià i potencià la cultura i l'educació,
per tal d’eradicar mancances socials com ara l'analfabetisme. En un plànol més
general (13) representaria una de les contradiccions permanents de la nostra
revolució liberal-burgesa; les expectatives formals no s'acompanyarien dels
resultats efectius.

El republicanisme, entés com a fenomen polític interclassista, planteja
problemes historiogràfics molt complexos, ja que el tipus d'aliances establertes
origina de vegades tensions i ambigüitats; açò en el nostre cas, suposa un
estudi encara més dificultós en intentar definir i analitzar la identitat nacional
valenciana (14).

Així i tot els governants del primer bienni arribaren compromesos al
poder (15), amb la possibilitat i l'obligació de satisfer tota mena d'aspiracions
històriques: polítiques, socials, culturals, educatives... que obligaven a un
trencament

d'estructures

força

implantades;

les

innovacions

i

els

condicionaments educatius anirien relacionats amb els polítics.

Eixa relació comptava amb un front culturalpedagògic per consolidar el
nou estat; tanmateix, la transició politicosocial del moment, marcada en certa
manera per un "clima in" (16), no permeté l'establiment de causes, límits,
definicions ni exigències amb els necessaris diàleg, concòrdia i educació; més
aviat, s'hi donà en molts sectors l'obcecació, l'interés i el patrioterisme. La
connexió entre política i educació esdevingué, així, un camp de batalla
d'interessos partidistes i de grup, de sistemes d'influències i de forma d'accés al
poder, que subsistí al llarg de tot el període republicà.

En eixe sentit, segons Fernando de los Ríos (conversa del 4-8-1931
respecte a la formació del nou Govern), M. Domingo i A. de Albornoz eren
"...bellíssimes persones, però no aprofiten per a res..., Domingo no té la menor
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idea dels problema de la instrucció pública a Espanya" (17). Mesos després,
M. Azaña (conversa de l’11-12-1931 amb el mateix motiu) pensava "treure
Fernando de los Ríos de Justícia, primerament perquè no faça més reformes, i
en segon lloc, per dur-lo a Instrucció Pública, on no pot continuar Domingo"
(18)

Seguint cronològicament M. Azaña (conversa del 13-12-1931 pel
mateix motiu), llegim fent referència a M. Domingo que "...Quan passe a dir-li
que el vaig a treure d'Instrucció Pública, s'immuta i se'n resisteix. Em prega
que el deixe on és: perquè un home sent estima de la seua obra. El convenç
prompte, fent-li veure que les necessitats dels pressupost no permeten de
realitzar els seus plans, i que es veurà amb el deslluït cas d'abandonar-lo,
mentre que anant-se’n ara s'emporta una bandera. L'argument el deixa callat, i
accepta" (19). L'endemà M. Domingo tornaria a insistir-hi, però finalment se'n
faria càrrec d'Agricultura, Indústria i Comerç, mentre que Instrucció Pública
passaria a Fernando de los Ríos sobre qui M. Azaña opinaria també mesos
més tard (5-3-1932) que "...Fernando, amb eixe tacte que té per equivocar-se
en l'elecció de persones, ha tornat a donar entrada i influència en el ministeri
al Sr. Morente, que fou sots-secretari d'Instrucció Pública amb Tormo fins el
dia que va caure el Govern Berenguer" (20).

Si en el context del desenvolupament capitalista i estructura de classes
és cert que la fracció de la burgesia moderna, europeista, reformista,
universitària i no proteccionista va fracassar en els seus objectius polítics,
també ho és que continuaren en ascens agents ideològics, hereus del
krausisme, com ara l'espiritualisme laic, la rigidesa de principis i la fe en
l'educació.

L'ensenyança liberal, plantejada ja a les Corts de Cadis i revifada
gràcies als krausistes republicans de la I República, encara que minoritària
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però amb l'esmentada influència progressiva, fou la que arribà fins la mateixa
II República. Dintre de la contínua batalla politicoideològica de la instrucció
pública (21) trobaríem, al llarg del temps, tres sectors davant per davant: antic
règim, producció capitalista i moviment obrer. Ara, en el bienni 1931-33, el
mestre havia de tenir un paper secularitzador i un esperit cívic, republicà i
democràtic; la funció tècnica i ideològica de l'ensenyança primària aniria
unida a una extensió de la instrucció pública, necessària per establir les
condicions ideològiques precises per tal que funcionara el sistema de classes.

La importància social del sistema educatiu, objecte històric massa
conegut amb suport i inspiració filosòfica, es comprova amb el control i tutela
dels poders de l'estat. Si actualment eixa filosofia liberal ha evolucionat i
considera que el mèrits de l'individu es fonamenten en les pròpies capacitats i
actituds (22), tampoc hem d'oblidar que el 1851 A. Gil y Zárate, també liberal,
considerava que la qüestió de l'ensenyança era una competència del poder; és a
dir, qui ensenya domina, i ensenyar és formar persones modelades a gust de
qui les adoctrina.

Tot just el regeneracionisme intentà acabar amb el paper que
històricament havia tingut l'escola, en un context de les "dues Espanyes"
orteguianes; el foment que ara es pretenia de la instrucció pública aniria en
contra de l'oligarquia i del caciquisme. Eixa mateixa idea, dins el món
intel·lectual, fou la demandada per les tres Generacions: la del 98, la del 14 i
la del 27 que, totes plegades conformaren la "Segona Edat d'Or" de la cultura
espanyola (23).

Tanmateix, continuava força viva l'actitud reaccionària que, dins també
del camp intel·lectual, identificava el krausisme amb un sentit antinacional.
Una filosofia "curanderil" importada d'Alemanya per Sanz del Río i
compartida amb els seus compares (Giner, Revilla, Salmerón, Azcárate...)
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caracteritzada (24) per la "pedanteria i l'obscuranterisme" en què els
institucionistes -titlats de "rabínics, murris i rossegadors-, desacreditaven els
intel·lectuals espanyols; així, segons aquesta interpretació, la Generació del 98
havia representat un desvergonyiment de fons negatiu que atacava el
pensament tradicional i catòlic. El panorama intel·lectual -seguint aquella visió
retrògrada- a més d’estèril i buit, reunia persones mediocres a nivell
internacional: liberals, socialistes i revolucionaris. Com veiem, doncs, la
renovació comptava amb poderosos enemics.

La burgesia, per la seua banda, s'interessava per l'educació en
representar aquesta un element integrador de les diferents classes socials dintre
la societat capitalista; pretenia una instrucció suficient per a la inserció en les
noves relacions de producció, amb uns continguts orientats a acceptar la
"millor de les societats" (25). En la pràctica però, l'educació romania relegada,
sense l'empenta necessària. Els obrers continuarien patint el problema de
l'educació, com sempre, ja que aspiraven a la seua redempció per
l'ensenyança; l'educació representava un procediment d'alliberament adreçat a
la superació de la desigualtat intel·lectual entre les classes, tot comptant amb
l'assumpció de la consciència de la seua problemàtica.

Certament el País Valencià oferia, a principis del segle XX, una pobra
educació; les tres províncies es trobaven entre les tretze estatals amb major
nombre d'analfabets. Les organitzacions i societats, confiades en què
l'ensenyança era la panacea per als seus mals, urgien sobre la necessitat de la
instrucció per a l'obrer. En eixe sentit les “Proposicions aprovades al II
Congrés Provincial Socialista” (República Social, València, 17-11-1933), pel
que fa a l'ensenyança, exigien la coeducació -més econòmica, es pensava, a
més-, la supressió de tot el que denigre la sensibilitat humana (tafurs, jocs
d'atzar, bous, boxa...), el foment de l'atletisme i els exercicis físics, i la
prohibició als religiosos d'exercir l'ensenyança.
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Els dos eixos fonamentals de la política educativa republicana estaven
representats pel binomi PSOE-ILE. Si els polítics socialistes exerciren els seus
càrrecs des del poder, a mode de braç polític de la reforma escolar, la
Institución Libre de Enseñanza aplicà el model d'ensenyança liberal tot
formant l'home culte i l'intel·lectual independent. La influència ideològica,
política i cultural institucionista la trobem en els seus membres, entre els quals
hi havia quatre exministres de la I República, personalitats regeneracionistes i
de la Generació del 98, promotors en definitiva de la II República. El
pensament liberal krausista, adaptat per Fco. Giner de los Ríos, aspirava a una
formació humanitzadora de les persones; segons eixa doctrina els homes i les
dones havien de canviar les institucions i no pas a l'inrevés, tot fent servir
metodològicament (26) una via lògica a través de l'essencialisme, l'idealisme
equiparat als factors socials, els psicologisme i el voluntarisme.

La ideologia i l'actitud moral de l’ILE implicaven unes obligacions
socials liberals, des d'una posició homocèntrica, que xocaven amb la
concepció del paper de l'estat. L'ensenyança, via per a la reforma, comptava
amb idees educatives com ara les de Pestalozzi o Fröbel. L'estat, laic,
emprenia aquella regeneració idealista a base de la divulgació cultural i el
contacte amb el món obrer, aptitud que marcaria diferències amb sectors
polítics tant de dreta com d'esquerra (27).

Al País Valencià, en unes circumstàncies més complexes, l’esmentat
Pasqual Asins havia manifestat en una conferència el 1921 que "l'Estat
espanyol és insolvent, moralment i tècnica, per a la solució dels problemes de
l'ensenyança", i era, a més, incapaç ja que proscrivia la llengua autòctona del
sistema educatiu (28); els polítics valencians haurien d'orientar les institucions
públiques de València imitant Catalunya, per la seua capacitat creativa en refer
el camí de la llibertat i l'obra cultural. Els que denigren Catalunya ho fan,
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afegia, perquè no tenen seny ni coratge per ser originals, i els convidava a
seguir-la.

També a Villena s'havien adoptat enèrgiques mesures, en una línia
quelcom distinta però alhora compatible, com ara en el XIé Congrés de la
Federación Socialista de Levante (1931): separació estat-església, dissolució i
confiscació dels ordes religiosos, depuració de l'aparell estatal..; i també (29),
més properes a qüestions educatives, en el XIIIé Congrés del PSOE (1932),
l'agrupació de Villena proposava: un programa municipal de creació de
biblioteques populars als pobles, fer servir l'ensenyança per a la reinserció de
presoners mitjançant la formació professional, dependència de les escoles
respecte al Ministeri d'Instrucció Pública i, de nou, dissolució dels ordes
religiosos.

Els sectors intel·lectuals del primer bienni republicà (30), per la seua
banda, hagueren de fer la pròpia revolució en contra de l'ordre establert, tot i
compaginant-la amb la resolució d'assumptes delicats. Els decrets de 1931
ocasionaren una polèmica pública excessiva; frases campanudes, emfàtiques o
imprudents varen ferir els sentiments tant de republicans antimonàrquics com
de burgesos neutres. La democratització del sistema escolar, dins d'un marc
polític general, resultaria difícil si tenim en compte tres conceptes (31). En
primer lloc, el caràcter representatiu de l'estat democràtic i de dret, que exigeix
un exercici de participació de la comunitat en l'educació; en segon lloc, la
importància de la unió educació-democràcia, que prepara el ciutadà per
participar i decidir en la promoció social, tot i partint d'allò propi; i en darrer
terme, eixa correlació entre educació i desenvolupament social (idea revifada
als anys 60) suposava que la població educada, en una autèntica democràcia i
participació del poble, portaria el canvi social que comença en l'esmentada
democratització de l'escola.
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En la mateixa línia ja havia anunciat R. Llopis (32) que, les fases dels
cicles revolucionaris, n'eren tres: política, social i psicològica. Seguint la
darrera, per revolucionar la consciència calia l'escola ja que el revolucionari ha
d'ésser educador; l'escola representa així l'arma ideològica de tota revolució i,
per tant, necessita d'una reforma pedagògica. La relació revolució-pedagogia
tingué bona acollida en l'àmbit educatiu quan arribà el règim republicà, ja que
s'entenia com un signe de l'afany de superació i l'apetència cultural del poble
espanyol (33). Força intel·lectuals, polítics i periodistes confiaven en el poder
de la unió educació-cultura. Eixos projectes i teories educatius s'acompanyaren
en la pràctica, com sabem, dels càrrecs polítics que els defensaren, sobretot, al
llarg del primer bienni. L'alacantí R. Llopis, encara insuficient valorat, des de
la Direcció General de Primera Ensenyança, intentà combinar l'escola laica i
republicana francesa amb els ideals krausistes de l’ILE (34), prenent com a
punt de referència la pedagogia anglesa i l'europea més avançada.

Tal com havia afirmat el primer ministre d'Educació republicà,
Marcelino Domingo, "la República té per missió formar la democràcia i es
preocupa per la cultura, perquè sense cultura no hi ha democràcia, no hi ha
República" (35). L'ensenyança estatal, comptat i debatut, s'abordava com un
dels problemes fonamentals a resoldre i anava lligat a l'interés per dotar la
societat d'unes institucions polítiques i socials comparables a les dels països
europeus.

Altra personalitat, Luís Zulueta, també opinava pel que fa a la unió
entre la propaganda i les idees (36). Contràriament al que passava en un règim
sense educació pública, calia formar-ne una que fos vertadera, conscient,
il·lustrada i vigorosa. La lluita per l'escola consistia en posseir l'esperit i
l'ànima d'aquesta per afrontar l'avenir; la víctima d'eixa lluita, tanmateix, podia
ser la pròpia escola ja que aquesta ha de comptar amb pau, tolerància,
neutralitat, respecte i ambient de recolliment necessaris, és a dir, la
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col·laboració cívica i la concòrdia patriòtica que porte a solucions comunes.

S'esperava una tasca cultural i una educació ciutadana per realitzar
fórmules democràtiques i transformar l'estat en un sentit modern, laic i
democràtic; un bon sistema educatiu, en definitiva (37), per tal de superar el
retard espanyol, convertir els mètodes i els professors religiosos en una
ensenyança progressista, i arribar a una estatalització de l'ensenyança de
qualitat. La contesa laica-religiosa, una de les més polèmiques al llarg del
primer bienni com veurem, s'oposaria -entre d'altres- al somni republicà
d'arribar a la democràcia mitjançant l'educació. Un camp en què el
republicanisme històric optà per l'ensenyança d'avantguarda i els diputats i
intel·lectuals socialistes, en la mateixa línia, per una escola nova; tot el que
fóra menester per acabar amb l'elitisme catòlic o burgès i, alhora, potenciar el
laïcisme, la universalització de l'ensenyança primària i l'extensió de la
secundària mitjançant una política educativa, a més, en sintonia amb els
principis liberals.

En un context de la història social Espanya patia el "problema
pedagògic" orteguià, en què la lluita contra l'analfabetisme i la regeneració per
l'educació originà el problema polític. L'afany salvador generalitzat
d'institucionistes, catòlics, anarquistes, socialistes i intel·lectuals produí un
naixement i revifament d'organitzacions, partits, sindicats i moviments molt
diversos. També la jerarquia tradicional (aristocràcia, caciquisme, església
institucional catòlica i exèrcit) hagué d’adaptar-se a les noves forces socials
per tal de comunicar-se amb les masses: organitzacions proletàries,
regionalistes, grups militars, intel·lectuals i determinats grups de catòlics.

Fins a cinc règims polítics diferents, en el període 1917-40, fracassaren
en els seus intents de reorganitzar la societat (38). No ho aconseguí el
regeneracionisme en el suport a les masses, nou sobirà, quan intentava unir
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educació i sistema informatiu nous; tampoc ho feren els intents frustrats de
propaganda de la Restauració amb la "bona premsa catòlica", ni la Dictadura
amb el "vedetisme social" mainerià. L'educació, entesa posteriorment com a
forma de propaganda, tampoc aconseguiria els seus objectius durant la Guerra
Civil, ni anteriorment en el període de la II República que tot seguit veurem; la
impossibilitat d'organització seria la causa comuna d'ineficàcia.

El desengany de la política informativa de masses, duta a terme per la II
República, s'esdevingué per diverses raons. Primerament, per la disparitat
ideològica en el governs de coalició, augmentada per la llibertat de premsa i la
d'ensenyança, exemplificada en la dissolució dels jesuïtes. També, pel caràcter
messiànic-salvador-educatiu dels periòdics, excloents o proselitistes, que
entraren en qüestions tan delicades com el debat religiós, aplicat en el nostre
cas a la citada llibertat d'ensenyança. Un tercer factor fou la incapacitat i
menyspreu per una estructura informativa, concretada en la premsa i en el
desinterés per la ràdio o el cinema, que s'hagueren pogut utilitzar més, malgrat
la seua incipiència. Finalment, hi comptà la concepció mitificada, desfasada i
clàssica que els polítics de les Generacions del 98 i del 14 tenien de
l'educació, la cultura i la instrucció com a remei transformador de la societat;
és a dir, la impotència republicana tenia el seu origen, amb paraules d'Ortega,
en ser una república del segle XIX malgrat haver-hi models externs, com ara
el bolxevisme importat per R. Llopis.

Si a la dictadura primoriverista li mancà el suport massiu de la base
social, tampoc al primer bienni republicà li va funcionar bé la unió
propaganda-pedagogia. L'educació del poble que hauria de servir per salvar la
República i regenerar la societat, a la manera del "nou pacte republicà" de
R. Carr, i que per arribar a la revolució política mitjançant l'escola comptava
amb la Direcció General de Primera Ensenyança (R. Llopis), es trobà amb
l'entrebanc d'haver de conjugar tres concepcions funcionals distintes, quant a
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la funció educadora governamental i pel que fa a la importància de l'esmentada
Direcció General.

La primera noció concebia l'educació com a tècnica pedagògica que
respecta la individualitat i la consciència del xiquet, de mode actiu i divertit, i
amb el suport d'institucions circumescolars com ara camps, colònies, tallers,
biblioteques, cantines...; açò suposà l'augment sensible del Pressupost educatiu
(Despeses Diverses). La segona consistia en la mitificació de certa cultura
popular, camperola i arcaïtzant, amb la consegüent mobilització de l'ànima
popular. Finalment, en tercer lloc però més potenciada, hi romania la intenció
de fer servir l'educació com ànima de propaganda per transformar la societat,
perquè la República no podia funcionar amb ignorants i analfabets i, segons R.
Llopis, ací s'hauria de seguir el camí que ja havien fet a Rússia, Itàlia i
Alemanya. En aquest darrer terme es potenciaren tres institucions al servei de
l'estat: mestres, missions pedagògiques i teatre. Els primers (més importants
que els catedràtics) serien uns bons professionals dedicats a l'educació popular
i, alhora, agents de propaganda; les segones representarien uns nous
procediments d'influència educativa al món rural per propagar i afermar
l'esperit republicà; de manera semblant, les companyies de teatre ambulants
esdevindrien una doble eina de combat i educació amb personalitats com ara
F. G. Lorca, Rivas Cherif o Max Aub.

L'esmentada Direcció General s'encarregà de dur endavant aquell tímid
organigrama propagandístic, que serviria de ben poc davant la radicalització,
trencament i enfrontament dels distints grups ideològics i socials, tot i
ocasionant l'acarament de masses.

Les dissimilituds -també entre el propi col·lectiu d'ensenyants- no sols
eren de caire polític, n'hi havia també de religioses, com ara la relatada per un
mestre a un periòdic d'Elx (39) amb aquestes paraules: "En moltes escoles
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nacionals sabem que es conserva el crucifix, i s´hi resa com en els millors
temps de predomini del clergat, amb la monarquia absoluta i la dictadura
estúpida, que en tot moment demanava als mestres catecisme en l'ensenyança.
Aquests mestres, i més generalment les mestres...fan una resistència passiva a
la República..." L'ús políticoideològic denunciat encara es palesaria més en
finalitzar el període republicà (40), afectant totes les institucions de
l'ensenyança: escola, mestres, estudiants, Escoles de Magisteri...

La continuïtat educativa del primer bienni apareix, amb més força
encara, al llarg de la guerra civil de 1936-39, sobretot a la zona republicana i
per part dels socialistes (FETE) i dels comunistes (aquests amb major càrrega
de proselitisme); les conseqüències patides per aquells mestres protagonistes i
compromesos ens adrecen als aspectes fonamentals de la depuració franquista,
reacció contra aquells seguidors dels principis educatius laics, progressistes i
socialitzants.

La neteja o purificació en acabar el conflicte bèl·lic afectà molt els
funcionaris de les diputacions i ajuntaments, però més encara els mestres de
l'ensenyança primària. Els motius escolars d'aquella repressió calia trobar-los
(Ordre 18-3-1939) en les responsabilitats políticomilitars, la passivitat davant
el nou Movimiento Nacional, o en les accions de caràcter antipatriòtic. Les
comissions disciplinàries creades a l'efecte foren, entre altres, Escola Normal...
i Ensenyança Secundària (C) i Ensenyança Primària (D), aquesta última amb
majors repercussions.

Per comprovar l'abast en xifres d'aquella depuració en l'ensenyament
primari, sols de l'àmbit alacantí, i fent un seguiment del BOP d'Alacant,
podem esmentar els següents guarismes durant el període 1939-45, tenint en
compte els seu caràcter orientatiu ja que si no s'hi comptabilitzen força mestres
"no presentats" o exiliats. Així, 205 ensenyants foren rehabilitats, 25 separats
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definitivament (a més de 34 per "tàcita renúncia") i 44 condemnats a penes
menors com ara trasllats forçosos, inhabilitació per a càrrecs de confiança o
suspensió temporal de sou i feina (41).

No cal oblidar els mestres afusellats abans, sense expedient, només per
les seues activitats sindicals o polítiques, ni les dificultats dels depurats o
desafectes per sobreviure de la seua professió, fins i tot en l'esfera privada. Els
mestres ja sabien ara que només per ser denunciats (qualsevol particular podia
fer-ho lliurement) rebrien sols la meitat del sou mentre es formalitzaren els
tràmits corresponents, i que a partir del 19 d'octubre del 1939 (segons el
mateix BOP d'Alacant), tots els dies a l'escola haurien de cantar l'himno
nacional, hissar i arriar la nova bandera, i exaltar el Movimiento Nacional.

El fenomen sociopolític de la depuració, cal aclarir, tampoc era
dissortadament alié ni estrany al Magisteri. El càstig als mestres contraris a la
República

havia

obeït

també

a

criteris

extrapedagògics,

ideologia

políticoreligiosa en la seua major part, segons el grau de suport individual a la
sublevació militar del 36. De manera semblant, les penes a complir oscil·laven
entre la jubilació forçosa i el trasllat de destinació; així, al menys, va ocórrer a
la Vall d'Albaida (42), on va ser depurat el 25% dels mestres. En tot cas, la
diferència amb l'actuació franquista posterior fou que cap ensenyant va ser
executat; els professionals d'esquerra, en canvi i al final de la guerra, varen
patir conseqüències exagerades com ara l'empresonament o el mateix
afusellament.

Per sobre d'aquelles lamentables circumstàncies planava el control
ideològic del professorat, al qual igualment s'havien acostumat els mestres
coetanis que exerciren durant la II República. Anteriorment, amb Primo de
Rivera, els docents eren vigilats per les autoritats i obligats a col·laborar en la
transmissió ideològica dels valors fonamentals de la dictadura (43).
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L'educació, al servei de la política, servia determinats valors ideològics com
ara el patriotisme, el catolicisme i la “gloriosa tradició hispana”.

Esmentat a grans trets el marc cronològic anterior més pròxim al
període republicà, les característiques de la política educativa franquista que
l'emmarquen posterioment fou molt semblant: augment quantitatiu del sistema
escolar, unit a l'expansió popular del seu pensament; el control de l'escola
impossibilitava la formació lliure de la personalitat discent, mentre que la
supervisió de les funcions docents es despreocupava pel seu nivell de
formació. Els privilegis per l'ensenyança privada-religiosa i l'interés exclusiu
d'elevar l'índex estadístic, xocaven amb qualsevol augment en la qualitat de
l'ensenyança i el seu prestigi.

L'educació republicanosocialista hagué de conviure en el mateix
període republicà, en tant que sistema polític democràtic, amb altres tipus de
filosofia educativa. Al País Valencià, l'exemple més clar el tenim en la
Derecha Regional Valenciana que, com a partit catòlic, tenia els seus mètodes
d'influència en la societat civil. Així, la propaganda catòlica, a més de les
organitzacions religioses i tradicionals (educació, joventut, beneficència...)
comptava amb d'altres de noves pròpies del món liberal, com ara sindicats i
partits polítics. Hi destacava Acción Católica, amb tot d'organitzacions
sindicals intermediàries de doble funció econòmica i ideològica; les seues
activitats abraçaven: cooperatives, mútues, caixes d'estalvi, escoles, premsa,
universitats, associacions culturals i recreatives...

La funció assignada per l'església als partits catòlics, en aquest cas
DRV, consistia en disposar la societat des de les seues perspectives doctrinals;
és a dir, evitar el laïcisme a base d'institucions com ara el matrimoni canònic,
la imposició de culte, la unió estat-església o l'ensenyament catòlic. La DRV
representava, en eixe sentit, aquella intransigència catòlica duta a terme
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mitjançant un discurs antirepublicà, en què la major protagonista fou la
defensa de la religió, la propietat, la família i l'ensenyament catòlic. Al nostre
àmbit la premsa, com ara Diario de Valencia, a més de la producció pròpia,
solia manllevar escrits del madrileny El Debate amb signatures significatives
com, per exemple, Ángel Herrera o J. María Gil-Robles.

Entre el gran nombre d'activitats tan diverses com ara les realitzades als
casinos o a les penyes ciclistes, i les de grups catòlics parroquials com els
equips de futbol o les representacions teatrals, hi destacaven com a màxima
aspiració de les agrupacions locals les escoles. La creació de centres escolars,
decidida en la III Asamblea de la DRV (1932), tenia com a objectiu doble
combatre les lleis laiques de l'ensenyament i la prohibició d'ensenyar als
ordres religiosos. El partit posava el suport propagandístic i econòmic i, junt a
les parròquies, Acción Católica i sindicats catòlics, les escoles arribaren als
pobles i barris populars urbans; també s'hi decidí la creació dels Secretariado
de Enseñanza de la DRV.

El mateix any 1932 (44) existien escoles dependents del partit a
Benicalap, Campanar, Godella, Silla, Alboraia, la Creu Coberta i Massanassa,
i patrocinades pel partit a Vilamarxant i Bellreguard; més tard se'n crearen a
Benimaclet, Almussafes, Ontinyent i València (Fonteta de Sant Lluís i
Misericòrdia); a més, no hem d'oblidar les colònies escolars per als alumnes
d'eixe escoles.

Per altra banda la II República, concretament durant el primer bienni
progressista, continuà en la pràctica les campanyes iniciades pels sectors
avantguardistes molt abans; en elles eren denunciades amb severitat les
negligències de la monarquia quant als aspectes relacionats amb la cultura
popular, i s'assenyalaven els camins perquè la classe treballadora aconseguira
el seu alliberament espiritual. Prevalia la idea que les misèries dels ciutadans
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provenien de la seua ignorància, i que ambdues havien estat "potenciades" des
de dalt (45); el poble, conscient d'això, demanava que els seus fills foren
lliurats d'eixe infortuni.

Més pròxima a aquests últims plantejaments, el País Valencià visqué
l'experiència racionalista lligada a les escoles modernes. Històricament,
després de Catalunya, l'acollida fou àmplia, entusiasta i efectiva. Les causes
d'eixa activitat caldria cercar-les en l'existència de grups lliurepensadors i
maçònics que consideraven les seues idees aplicables a l'educació, en la base
social republicana i anticlerical i, finalment, en la indigència social i educativa
de les classes populars.

Eixes circumstàncies possibilitaren la pràctica d'una ensenyança
alternativa, concretada en la xarxa d'escoles modernes (46). Ja el 1907 hi havia
centres d'aquestes característiques a Bunyol, Algímia, Alfara, Cullera, Alzira,
la Vall d'Uixó, Pedralba, Alberic, Sant Vicent del Raspeig, Alcoi, València,
Carlet, Xàtiva i Elda, mentre que en el període II República-Guerra Civil les
trobem a Alacant, Floreal del Raspeig, Altea, Elx, Villena, la Vila-joiosa,
Ontinyent, Mislata, Ademús, Llombai, Silla, Utiel, Soneja, Llucena i
Benicarló. Els principis educatius hi practicats concebien que els interessos de
la classe obrera, treballadora i popular necessitaven transformar la societat; els
col·lectius o agrupacions més compromesos foren: socialista, CNT, FAI i
Juventudes Libertarias.

Dins del règim democràtic republicà, cal recordar, també hi hagueren
associacions i entitats progressistes que, amb o sense el suport de partits
nacionalistes d'esquerra, treballaren en el difícil camp de l'escola valenciana i
en valencià. L'acció política en aquest sentit dels diputats valencians a Madrid,
caracteritzada per la seua descoordinació, va malmetre peticions i
reclamacions per al País Valencià (47); la consecució d'algunes demandes
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escolars fou deguda, sobretot, a les gestions personalistes i políticament
interessades.
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Capítol 6

Nova funció de l'escola
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6.1.- Una ensenyança transformadora.

Per tal d'aprofundir en la complexa problemàtica educativa del primer
bienni republicà, resulta inexcusable fer-ho des d'una perspectiva històrica de
la realitat social; més encara si, com és ben palés, molts dels plantejaments
aleshores qüestionats romanen a hores d'ara com a resultat d'aquell passat,
heretats fragmentàriament d'unes experiències educativosocials que marcaren
un període. Caldrà referir, doncs, les pautes de comportament d'una societat
sobre la qual es pretenia injectar un tipus d'educació que, amb major o menor
esforç i suport, aspirava a dur a terme moltes aspiracions històriques.

Considerant l'estratificació social dels anys trenta (1), hi trobem a grans
trets un proletariat industrial i -en major mesura- rural, gairebé en la seua gran
majoria analfabet, que convivia amb una classe mitjana vella caracteritzada

176

per "les virtuts de la raça": conformisme, recel de les novetats, amor a les
tradicions i una religiositat profunda, malgrat els trets d'un catolicisme
sociològic en què la pràctica -sincera i conscient- s'alterna amb la insubmissió
a les pautes del grup al qual pertany.

Aquest darrer sediment tenia poc a veure amb la que fou base social del
règim republicà que, en essència, estigué conformada per una "intel·ligentsia"
d'intel·lectuals dissidents del 98, com ara: catedràtics, periodistes, vells polítics
monàrquics i d'altres més joves i inexperts que, tots plegats, aparentaven un
governament fred i doctoral; de més a més (2), també hi participaren -per
completar el mosaic- ugetistes i, circumstancialment, personalitats tan
diferenciades com les provinents de l'anarquisme o d'un burgesia poc
convençuda.

Els objectius plantejats per aquests grups abraçaven qüestions com ara
europeïtzació de l'estat, democratització política, llibertat de càtedra i
pensament, reestructuració social proobrerista o admissió del fet diferencial
regionalista. Davant, però, hi era l'oposició antireformista: latifundistes,
catòlics i sectors de l'exèrcit i l'administració. La confrontació entre uns i
altres, les determinants mesures dels primers durant el primer bienni i,
finalment, les exasperades passions dels segons dividiren la societat d'acord al
binomi ordre-revolució. El règim del govern progressista, entre intel·lectual,
doctrinari i petit-burgés, provocà força controvèrsies pel que fa a assumptes
tan delicats llavors com l'exèrcit, la pàtria, la religió o la propietat.

El canvi de mentalitat, en general, i la reforma educativa, en particular,
que al llarg del període 1931-33 s'intentà dur endavant de manera més o
menys radical, per part dels governants, no agradà massa gent; mentre uns
sectors, anarquistes i socialistes, ho consideraven centralista en l'aspecte social
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altres, situats a la dreta, jutjaven massa extremista el canvi des d'un punt de
vista espiritual i religiós.

Per tal d'identificar i entendre millor els reformistes i els
contrareformistes, quant a l'esmentat i pretés canvi social, caldrà contrastar i
entendre des de dins els trets particulars d'uns i d'altres; d'aquesta manera ens
serà més factible arribar a comprendre el gran paper que l'educació jugà, des
d'una visió sociològica i històrica, en aquells anys tan intensament viscuts.

No es tracta, és clar, de fer cap judici de valor, però tampoc de silenciar
ni menysprear uns fets i una dialèctica al seu voltant que, a més del llenguatge
descriptiu o avaluador emprat, manifestaven la ideologia implícita. Si
convenim que tots els punts de vista que hi van concórrer aleshores, pel que fa
als canvis educatius, eren més o menys partidistes també caldrà reconéixer que
alguns ho foren més amplis, comprensius o de major perspectiva i, per tant,
més objectivitzants (3). Haurem de considerar especialment, en eixe sentit,
aquells que ens permeten comprendre millor el contrari i extraure'n com a
fenomen social la infrastructura, les conseqüències i els límits de les
innovacions dins d'un context cívic més general.

Les argumentacions, a favor o en contra, sobre el nou lloc que l'escola
hauria d'ocupar dins la societat foren abundants i molt diverses però, en tot
cas, cap protagonista que les sustentà va optar pel silenci com a postura ètica
perquè, és evident, l'educació representà un tema molt important a debatre en
la lluita pel poder del moment històric que tractem. A més, la
institucionalització

del

sistema

escolar

vivia

aleshores

fets

crítics;

fonamentalment s'hi jugava la possibilitat d'accés del poble, mitjançant l'escola
laica unificada, a tots els graus d'ensenyament i centres docents.
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El fracàs d'aquelles intencions progressistes i d'esquerra, donat l'escàs
possibilisme conjuntural, podia venir per moltes raons però apuntarem, com
una de les principals (4), l'actitud manifestada en les pastorals col·lectives per
part de l'episcopat; la concepció religiosa de l'educació pretenia reprendre,
amb més força si calia, una estructura dual de l'ensenyament: pública gratuïta
per a les classes menys acomodades i, la seua, privada de pagament i major
qualitat.

Més enllà d'aquestes darreres qüestions, el ben cert és que si el decenni
1926-36 significà un creixement de l'ensenyança a tots els nivells, fou arran
del primer bienni republicà (5) quan augmentà notòriament el nombre
d'alumnes, els pressupostos econòmics per a l'educació i el prestigi o
dignificació tant dels mestres com de les escoles en el context social;
paral·lelament, van créixer també altres indicadors significatius com ara el
nombre de biblioteques i de lectors, així com la reputació dels intel·lectuals.

La tasca pedagògica del Ministeri d'Instrucció Pública tingué, des dels
primers moments, un doble caràcter. El primer, politicosocial, cercava en el
bilingüisme la plena facultat d'expressió, i en el tractament de l'ensenyança
religiosa la llibertat de consciència, totes dues en el sentit liberal; el segon
caràcter, pedagogicosocial, pretenia mesures arrelades al medi social, com ara
la creació de les missions pedagògiques o la dels consells: universitaris,
provincials, locals i escolars (6). El progrés i la independència haurien
d'acompanyar, al capdavall, la nova situació política, social i pedagògica.

L'educació de les masses populars s'havia caracteritzat, abans de la II
República, per una indigència espiritual, quasi animal (7), a càrrec d'un estat
que retribuïa de forma irregular els mestres i que, tot sovint, delegava en
ajuntaments que encara solien administrar-ho pitjor. L'altra ensenyança,
monopolitzada per l'estament eclesiàstic, formava la gran majoria dels cervells
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de la minoria dirigent, tot comptabilitzat socialment amb l'analfabetisme de la
gran majoria, i mostrava uns pobres valors intel·lectuals i una incapacitat
pedagògica. Enfront d'açò, la lluita per aquella autonomia de l'ensenyança
estava representada pels corrents liberals, que apostaren per una escola
pràctica i laica; inspirada en personatges moderats i europeïtzants, s'entenia
l'anticlericalisme no per principis religiosos sinó per la subordinació secular
d'aquella instrucció als interessos de la classe alta, que oblidava la tasca social
de l'ensenyament.

Eixa nova línia es va veure refermada en la pràctica a nivell
pressupostari. L'interés i la preocupació per la cultura al servei de
l'ensenyança, la investigació i l'educació popular, tret del bienni reaccionari,
perdurà de cap a cap en la II República; la tendència progressista protagonitzà
sobretot el primer bienni, en què es crearen més escoles que en dèsset anys de
l’anterior monarquia (8).

Tanmateix, a més de les millores qualitatives i tornant al pensament que
mogué la nova escola, encara abans d'encetar-se el règim republicà els mestres
i ciutadans manifestaven ja obertament les seus opcions. A tall d'exemple,
llegim a Elx (9) improperis contra la vella escola (egoista, farisea,
privilegiada, alienant, tradicionalista...), i ànims per manifestar-se a favor de
les modernes idees pedagògiques i de la massa ciutadana; s'hi proposaven les
figures del socialisme i el pacifisme per dur endavant una escola activa,
renovadora i que fóra el ciment de la nova societat. També hi trobem
proclames favorables a l'escola unificada, a l'ensenyança igual per a tots i per
als qui demostren majors aptituds (10), sense oblidar els perills d'aquells
esperits reaccionaris que van veure en l'aplicació dels principis de l'esquerra
un clar perjudici a la seua immunitat. Lògicament les manifestacions
individuals per part del Magisteri, a favor del nou règim, continuaren des del
primer moment de la proclamació republicana; la redacció d'un periòdic era un
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bon lloc per a acollir, com la d’un mestre de Xulilla (els Serrans), qualsevol
visita o explicació d'adhesió en eixe sentit (11).

Alguns anaven més enllà tot i demanant, des d'Alacant, una veritable
escola pública per al poble que era i volia ser republicà, amb expressions per
acabar d’enderrocar els "senyors de forca i ganivet" o cites de Lenin, que
pretenien fer servir l'escolarització dels xiquets per dur endavant la revolució
(12). Si més no, les intencions oficials per ser executades a la nova escola
pública passaven per formar homes nous, purs, intel·ligents i entusiastes. La
república suposava renovar a fons l'estructura social amb els necessaris canvis
en l'ensenyament: revisar i sanejar l'obra de les dictadures anteriors amb
l'eliminació d'alts càrrecs indesitjables, facilitar i perfeccionar la tasca del
mestre i, a la fi, transformar el règim administratiu mitjançant la
descentralització de funcions (13). L'objectiu final, en principi, era guanyar-se
la confiança de la gent.

Eixe tarannà fou el que va fer servir el mateix M. Azaña quan feia un
discurs, a la plaça de bous de València i tot just encetada la II República, sobre
l'origen revolucionari del règim (malgrat el seu triomf electoral) tot
relacionant-lo amb l'escola (14); aquesta -apuntava entre aplaudiments- era un
mitjà irresistible per arribar al fons de la consciència i formar les generacions
vinents, sempre sota la competència de l'estat. De màximes anàlogues, bastant
freqüents llavors, es desprenia consegüentment que si l'estat era republicà,
l'escola hauria de ser única, per a l'exacte compliment de la veritable
democràcia.

La preparació per a viure en el flamant sistema politicosocial
s'adreçava, doblement, a la consecució d'un ciutadà que fos capaç de defensar
els seus drets i d'exigir el compliment dels deures. Una educació sense
prejudicis ni supersticions, basada en la lliure consciència i en un pensament
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no mediatitzat (15), era la del ciutadà-tipus que necessitava la república. Eixos
aires de llibertat i progrés fonamentats en els principis d'igualtat, fraternitat,
llibertat i justícia, tan desiguals al sectarisme i a la consciència estreta dels
anys anteriors, que havien marcat molts anys perduts en la rutina, la mala fe i
la ignorància, adquirien ara criteris més amplis i oberts impregnats d'un esperit
liberal i continental; és a dir, més humà i universal. La reorientació, per
exemple, de les noves colònies escolars mixtes volia acabar amb una separació
de sexes absurda i timorata; és clar que l'educació, com a qüestió social,
arribava a molts indrets més enllà de les aules perquè, a més, estem parlant
d'un règim d'origen popular (16).

Altre cas il·lustratiu, entre molts que podríem glossar, fou la suspensió
de classes també a les Escoles de Magisteri, de Comerç i instituts de
secundària (14-12-1931) per l'aniversari de l’afusellament dels capitans Galán
i G. Hernández, i és que aquests honors als "màrtirs de Jaca" pel seu ressò
públic calia fer-los arribar a tothom; l'ensenyança, donat el seu nou paper, hi
havia de participar des de qualsevol nivell perquè, com insistien les altes
autoritats educatives (17), calia afermar en el poble la idea republicana des de
l'escola, potenciar un ambient que havia d'alliberar l'ànima del xiquet i, tot
seguit, permetre l'elecció conscient de les pròpies creences.

Si les intencions d'acoblament entre l'escola i la societat eren clares, no
ho foren tant en la manera d'aplicar-les. La pluralitat de personatges
responsables de les qüestions educatives suscitava plantejaments, no sempre
coincidents, que de vegades resultava quelcom complex de copsar, fins i tot
pels mateixos professionals de l'escola que manifestaven els seus dubtes i
desficis. De la mateixa manera, podríem exemplificar-ho ara amb unes
declaracions del propi ministre; segons aquest, allò que més interessava no era
pas crear ràpidament escoles "com diuen les esquerres" (18), sinó entrar
religiosament en l'ànima del xiquet i veure-hi quines orientacions, sentiments i
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idees calia tenir cura en ell i, per tant, sacrificar la rapidesa a la perfecció i no
pas al contrari.

Tampoc a casa nostra, des de Burjassot, s'entenien determinades
actuacions observades a l'escola pública (19); resultava evidentment ambigu
que, per part dels mateixos mestres, se celebraren tot tipus de festes:
republicanes, monàrquiques i religioses. S'hi apuntava, a més de criticar la
indefinició de les autoritats, el risc que determinats col·lectius socials, pel
desencís escolar, cercaren solucions més radicals en idees properes a
l'anarquisme, el comunisme o d'altres iniciatives més "desgavellades"
favorables als pàries, humils o desheretats. Els vells motles existents encara a
l'any i escaig de règim republicà, provocaren certs amoïnaments i
desconfiances entre aquells que esperaven respostes i postures més clares per
part dels responsables educatius.

La veritat fou que no resultà tan senzill dur endavant la revolució, si
més no quan del que es tractava era de canviar el sistema o les estructures, tal
com diríem actualment a mode d'eufemisme (20). La dissociació entre allò que
oferien els governants i el que demanava gran part de la societat, implicava no
anar sempre plegats pel mateix camí.

El fet que, invariablement al llarg del temps i amb formes distintes,
l'esquerra faça una crida a la societat en general, entitats, organitzacions,
associacions o individualment per demanar una educació infantil digna,
democràtica, participativa i de qualitat, tot denunciant l'actuació conservadora
pel que fa a l'educació infantil (21), no exclou que en èpoques més favorables
tampoc no es valorés justament, potser per raons d'urgència històrica, el quefer
d'institucions o personatges que, amb el seu humanisme-republicanisme social
intentaren fer aqueixa revolució per mitjà de l'educació; un gir en què la
laïcitat no era un fi sinó un mitjà, i on més que véncer calia convéncer (22).
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Amb eixes premisses podem remarcar que la responsabilitat assignada
als sistema educatiu, com a eina bàsica de transformació social, fou excessiva i
a més no s'hi comptà amb el temps suficient. És ben palés que les
circumstàncies històriques republicanes no permeteren consolidar les
condicions per conrear valors socials com ara el pluralisme, la tolerància o el
respecte a les minories, encara demandats a hores d'ara (23), ni ajudar el
ciutadà per superar les sensacions de desassossec, incertesa i inseguretat o per
acabar de remuntar la crisi del valors tradicionals.

Si els valors socials de l'educació i els pensaments de l'escola
republicana han estat posteriorment reconeguts i, fins i tot, imitats a
bastament, no va ocórrer llavors el mateix; com la majoria de les tragèdies
col·lectives, el primer bienni republicà esdevindria inútil i les seues propostes
educatives significaren la inoportunitat històrica de tenir raó abans de temps,
cosa que des de la perspectiva present seria l'únic pecat o defecte.

La significació historicosocial clara és el desconsol que els valors
humanistes, com la tolerància i l'espiritualitat, foren traïts pels sectors socials
dirigits per l'església nacional i la dreta egoista (24); l'estúpid rebuig de les
idees republicanosocialistes, com el poder sotmés al control democràtic i
jurídic o els drets individuals en el camp educatiu, patiren més tard el
menyspreu, la persecució i la vexació que tots coneixem.

Tampoc podem ometre que, ja en el propi primer bienni, les idees de
renovació educativosocials varen ser qüestionades per sectors republicans
liberals i burgesos, i també per altres situats a l'esquerra dels socialistes.
Lògicament, l'immens bagatge intel·lectual del ministre Fernando de los Ríos
no podia ser compartit per tothom, més encara si en la seua formació trobem
influències compatibles de personatges com ara Plató, Fco. Giner de los Ríos
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o Nietsche, i de doctrines filosòfiques tals com el krausisme, el neokantisme o
el socialisme que, segons ell, no coincidia necessàriament amb el marxisme
hedonista econòmic i despòtic (25).

Aquests condicionaments teòrics tingueren un vessant social en la seua
aplicació educativa i qualitativa. Així, el contingut humanista considerat com a
motor històric s'havia d'acompanyar d'una forma-llei liberal, tot per dur
endavant el projecte de progrés-alliberament humà conduent a una civilització
superior, en què la formació de l'home era el valor fonamental. En la pràctica,
resultaren òbvies les dificultats de conjugar els objectius educatius d'un
ministre socialista, assistit per un director general expert en l'escola bolxevic, i
alhora imbuït d'unes premisses que coincidint aleshores amb Ortega y Gasset,
consideraven la societat dividida entre la minoria selecta i la massa social; la
funció dirigent en el camp educatiu corresponia a aquella intel·lectualitat
europeïtzant, que hauria d'omplir de contingut l'esmentat humanisme i fer-lo
concórrer en una societat encara majorment rural. Cal evocar aqueixa
"república dels professors" que havia de cohabitar amb la mateixa "república
dels intel·lectuals" ja que, comptat i debatut, els objectius d'ambdues eren en la
seua gran majoria coincidents en el camp de l'ensenyament.

6.2.- Una escola per al poble.

Encara que darrere de la nova escola republicana hi hagués un col·lectiu
congruent i coincident, integrat per ensenyants i intel·lectuals, no hem de
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creure però que els canvis educatius foren conseqüència exclusiva de la
intencionalitat d'una minoria de grans personalitats; els fonaments teòrics i
espirituals que donaven suport al nou paper de l'escola en la societat, no
corresponien a cap missió civilitzadora per part de cap minoria superior. De la
mateixa manera, els avanços educativosocials tampoc no tenien un caràcter
transcendental ni consistiren en fets particulars desconnexos; no podem
interpretar el primer bienni republicà, per tant, sota una visió providencial ni
historicista.

Més aviat, hom pretén polsar coherentment un procés històric que, tot
estructurant-lo en aspectes coordinats, ens aprope a eixa concepció total d'una
societat canviant; en aquest cas, ens interessem pel gran paper protagonista
que hi tingué una escola oberta i adreçada al poble. En el mateix sentit,
aquella nova escola fou fruit de la unió entre les idees institucionistes i
socialistes, i unes necessitats educatives històriques denunciades pel poble pla.

L'esmentada confluència ambientada a l'escola de 1931-33 que ens
ocupa, entre la cultura selecta -d'elit- i la popular, representa un element
substancial i considerable si hom pretén estudiar el conjunt social des d'una
perspectiva

històrica;

així,

doncs,

sense sacrificar l'eclecticisme al

funcionalisme, convé integrar explicacions d'economia política, institucions o
ideologies en un conjunt social on l'educació dels ciutadans forma part
principal de la vida quotidiana i, a la fi, de la història social.

També, en contrast, les distintes concepcions educatives, entre les
donades de forma excloent durant els anys trenta, podem identificar
suficientment la dinàmica dialèctica socioescolar viscuda al llarg del primer
bienni de la II República i, des de dins (26), conéixer els canvis interns
produïts al nostre àmbit més pròxim, sobretot en una eina socialitzadora tan
decisòria com ara la instrucció primària.
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En eixe sentit les innovacions introduïdes pel nou règim republicà,
sobretot el primer bienni, afectaven els diferents tipus de control social com,
per exemple, costums i opinions, llei (dret), moral, religió i, en el nostre cas,
l'educació, pel que fa als aspectes científic i de coneixement; evidentment, hi
entraren en joc tota mena de vehicles, òrgans o mitjans d'intervenció: sistema
polític, església i altres corporacions religioses, família, organitzacions
especialitzades i, és clar, el sistema educacional.

Fou en eixes circumstàncies on l'educació, exercint d'aquell factor
socialitzador de les noves generacions, adoptà formes diferents segons els
grups socials o les institucions implicades que assajaven alterar, o no, l'abisme
existent entre les classes superiors i la massa de població (27). Els diferents
tipus d'educació, units a l'estratificació social, preparaven l'individu segons el
cercle a què pertanyia i l'aprenentatge de normes socials, i càstigs als
infractors, eren els propis de cada posició enfrontada; el doble caràcter entre
formal i científic de la nova educació republicanosocialista seria, per tant, un
dels trets fonamentals que la caracteritzà respecte a tots els altres tipus de
control social llavors implantats.

No és menester aprofundir gaire en les teories al respecte: linealdeterminista,

funcionalista-economicista,

aneutralitat

pedagogista

interclassista, i altres (28), per arribar a sintetitzar que la institució escolar ha
promogut el control social i econòmic tot combinant formes de disciplina
(currículum ocult) amb el cos formal de coneixement. Davant d'aquesta
realitat històrica, el món educatiu republicà féu un aplec de resistència en la
mateixa maquinària escolar; hi van intervenir tant l'alumnat com les distintes
teories educatives i, sobretot, el professorat que, interessat pel protagonisme
de mestres o pedagogs -propis o forasters- i les seues experiències
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professionals,

intentaren

portar

endavant

una

escola

progressista

i

emancipadora.

Malgrat els esforços innovadors, resultaria força dificultós canviar la
situació en què es trobava l'escola quan començà la II República. El centre
educatiu, considerat com l'esmentat agent de socialització (29), comptava
llavors amb una estructura i unes funcions socials bastant arrelades al passat.
Quant a la primera, es tractava d'una configuració formalista, amb les
corresponents figures d'autoritat, les regles institucionalitzades i un esquema
de comportaments rígid. Pel que fa a les segones, es tractava de transmetre
aquells coneixements i destreses valorats per la societat, vetlar per la
supervivència de la societat tot adaptant-hi el xiquet, actuar com a força
conservadora de la societat, servir a una minoria de vehicle de mobilitat o
ascens social i reforçar -majorment en el cas dels col·legis privats- un status
adscrit o heretat de la família.

Aquesta concepció, conservadurista i excloent, concebia l'educació tot
tenint un procés de control ideològic i social, al servei d'un grup superior
respecte a la majoria de la població analfabeta. Per tal d'aconseguir els seus
objectius, inculcava una sèrie de valors i tradicions, més servils que no pas
cívics, mitjançant la passivitat política del centre escolar, l'acceptació de
l'autoritat del mestre, la utilització interessada de determinades matèries
humanístiques -història, ciències socials, filosofia...- i l'organització de factors
de

reforç

educatiu

-activitats,

clubs

escolars,

associacions...-

que

s'intensificaren a mode d'oposició segons avançava la reforma republicana de
l'ensenyança.

L'ús de l'escola que les autoritats educatives republicanosocialistes
varen fer en el primer bienni, fou bastant diferent; tant la ciutadania com les
bases militants així ho demanaven des de feia temps. Així, en dates
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proppassades al període republicà, hom podia llegir a Elx (30): "...la majoria
dels treballadors són analfabets i, per aquesta mateixa causa , no som atesos en
les nostres justes demandes i ens menyspreen sense fer-nos gens de cas...
L'escola moderna, és a dir, l'escola en què s'ensenya sense prejudicis religiosos
de cap mena, serà on es fonamentarà el nostre triomf de demà". En la mateixa
sintonia, ara des de València (31), el republicanisme urgia a superar els
entrebancs tradicionals -analfabetisme i manca de cultura- per formar futures
generacions, tot recordant (en vespres de la proclamació del nou règim) el
sosteniment d'escoles i biblioteques pròpies, així com els llocs on s'efectuava
la donació de llibres per als xiquets: administració del periòdic blasquista i
direcció d'escoles Casa de la Democràcia.

Nouvinguda la II República, les funcions de l'escola pública serien d'ara
endavant: fer homes nous, purs, intel·ligents i entusiastes; segons el mateix
òrgan pedagògic oficiós ja esmentat (32), calia una renovació pregona de
l'estructura social interna del país. Eixos canvis, pel que fa a l'ensenyament, es
concretaven, en primer lloc, en la revisió i sanejament de l'obra de les tres
dictadures anteriors -com ara l'eliminació d'alts càrrecs indesitjables-; després
s'hi havia de facilitar i perfeccionar la tasca del mestre i, a la fi, transformar el
règim administratiu, tot descentralitzant-ne funcions. L'objectiu, doncs, era el
ja conegut de guanyar-se la confiança de la gent.

Si el poble conservador no estava preparat per als nous temps, calia
educar-lo i emancipar-lo a la manera republicana (33). L'escola no ensenyaria
sols tècniques, i sí prepararia per a la vida; als continguts d'escriptura,
aritmètica, higiene i texts s'hi afegirien les lleis -drets i deures- exercides
diàriament i, a més, la capacitat per consultar llibres. Com més avancem en el
temps més manifestacions i bons propòsits hi trobem; el propi ministre
d'Instrucció Pública -llavors Marcelino Domingo- declarava al camp de futbol
de Mestalla (València), dues setmanes després (34), que la justícia social
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exigia la igualtat davant la cultura. Açò, aplicat a l'educació suposava l'escola
única, és a dir, possibilitar a tot l'alumnat capacitat per a estudis complets des
dels primaris fins els universitaris. També hi considerava el ministre que, per
la mateixa raó de justícia social, s'havia de respectar l'ànima del xiquet i
concretava en el cas de la llengua materna que, tal com s'anava a fer a la seua
Catalunya natal -segons apuntava-, el País Valencià tindria també el seu decret
de bilingüisme.

Eren moments d'eufòria pedagogista i a tot arreu sorgien
propostes de divulgació cultural. Algunes escoles obrien les seues biblioteques
al poble, com per exemple a Paterna (35), per tal de donar a l'escola un sentit
més popular i socialitzador, sobretot a les capes socials més necessitades o
abandonades en l'aspecte instructiu; l'escola aprofitaria així doblement, als
xiquets i als majors, i les seues biblioteques esdevindrien, a més, populars per
als adults, tot i comptant amb aportacions dels ajuntaments i particulars.

Fins i tot les iniciatives governamentals al respecte eren objectiu de
crítiques. Un decret sobre biblioteques fou el motiu perquè V. López (36),
amb argumentacions literàries i pedagògiques, dissentís amb el ministre
d'Instrucció Pública. Segons el signant, a l'escola del poble treballador no li
calia la literatura burgesa, que dicta el pensament dels alumnes i, per plaer,
exercita només l'esperit i l'oci; la biblioteca escolar del poble que haurien de
promoure les autoritats educatives (sic) necessitava servir les necessitats de
l'alumnat majorment rural, amb llibres que instrumentalitzaren l'exaltació de
valors com ara l'acció i el treball. La tasca legislativa pel que feia a l'educació,
doncs, interessava els ciutadans i era seguida amb detall.

Si el nou regim republicà portà l'esperança d'una escola més forta i
decisiva per al poble, no hem d'oblidar que la persistència del sentiment
religiós suposava un fre moral i educatiu, alhora que la decadència de la
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societat; a més (37), si la cultura abans sols interessava una minoria, ara el
poble reclamava el mateix dret a gaudir-la. I és que, les qüestions educatives,
estaven actualitzades en la consciència de les masses i, per tant (38), els
problemes pedagògics -l'escola i l'educació- apassionaven i engrescaven.

Allò ben cert és que la tasca de la Direcció General de Primera
Ensenyança, com a agent catalitzador, fou indeturable en el seu objectiu de dur
endavant una escola popular. Segons una circular seua els exemplars de la
Constitució lliurats a les escoles servirien, amb les lliçons dels mestres al seu
voltant, per a aquell alliberament democràtic republicà. En eixa línia, la relació
escola-societat estava fonamentada en un reiterat paper, a realitzar per la
família i pel poble; la primera participaria en activitats que interessaven també
als pares, com ara biblioteques, lectures, audicions o conferències, mentre que
la segona comptaria amb una escola que seria l'eix de la vida social, un lloc
propi de cada poble i -com a tercera característica- laica però sense ferir
sentiments religiosos (39).

Eixa neutralitat era la que hauria d'orientar l'educació del xiquet
proletari (40). Anteriorment, gran part d'aquest alumnat romania, amb prou
sort, als asils, hospicis o escoles gratuïtes i propiciava la típica consciència de
xiquet pobre, marcada per l'odi i el conflicte cívic; ara la justícia social hauria
d'encarregar-se, sense justificacions religioses o divines, de garantir la igualtat
d'oportunitats de les distintes classes socials.

És per això que des de distints col·lectius s'insistia, de bell nou, en la
necessitat de potenciar les biblioteques populars i s'assegurava, segons els
òrgans corresponents, l'interés de les autoritats municipals i, també, dels
republicans blasquistes, per fomentar la lectura. A València no cabien a les
biblioteques "tants homes àvids de conèixer i aprendre" (41), perquè es
considerava que la cultura del poble era la base del benestar dels seus
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habitants, de la potencialitat econòmica, de l'ordre i de la tranquil·litat. Les
biblioteques populars -i ambulants- compliren així una triple tasca: laboratori
de cultura, centre d'instrucció per a resoldre els conflictes humans i lloc on
s'aprén a estudiar, comprendre, disculpar-se, perfeccionar-se i deposar odis i
lluites; calia, en conseqüència, ampliar i millorar els locals a l'efecte.

Els afanys per redimir la classe popular, mitjançant la intervenció
socioeducativa, abraçava també altre aspecte que afectava més directament els
xiquets; es tracta de les colònies escolars. L'inspector medicoescolar i vocal de
la Federació de Colònies Escolars, assegurava que per a les colònies de les
escoles estatals i municipals de València era suficient amb l'aportació
individual d'una pesseta, per tal que pogueren assistir-hi 4.000 xiquets dels
12.000 existents (42). Aquesta donació, que se sol·licitava al ciutadà,
contrastava amb la idea exposada més amunt sobre justícia social, ja que se'n
feien càrrec les oficines de protecció de menors; és a dir, es tractava de fer una
almoina per a orfes, malaltissos, fills de famílies nombroses o de pares aturats.
Els camins per a la redempció del poble, per tant, no eren sempre coincidents.

Tanmateix, en l'àmbit concret escolar, la idea de la gratuïtat sí estava
prou arrelada, independentment de la coincident postura governamental; el
dret a l'educació faria necessari, per interés estatal i per progrés democràtic,
que aquesta fos gratuïta si realment hom volia col·locar els homes en un pla
d'igualtat (43). Es tractava de trencar la tradició de què el patrimoni de tots
esdevingués un privilegi d'una classe i, per tant, calia una organització de
l'ensenyança pública més racional, humana i justa. Paral·lelament, i aprofitant
la llibertat d'ensenyança existent aleshores, cada institució i grup social o
polític continuava promocionant "la seua escola" i així, tal com feien per
exemple els sectors catòlics, també els blasquistes continuaven inaugurant
locals -als casinos o col·legis particulars- com el de La Libertad a Benimaclet

192

(44) on xiquets, pares -correligionaris o no- i també socis, podien assistir a les
classes diürnes i nocturnes.

En efecte, la II República despertà la consciència d'un poble que,
convençut de la seua ignorància, misèria i esclavitud, es rebel·lava tot
demanant escoles per la seua fam instructiva; aqueix poble no volia pas que
els seus fills patiren l'embrutiment dels pares, i aquests ja no es resignaven a la
manca d'escoles. El deure republicà del primer bienni hagué de servir aquelles
exigències, il·lusions i esperances populars amb energia i entusiasme, però
també amb severa activitat i sense titubejos; encara que sacrificant amics o
creant enemics, era necessari ser durs i inflexibles en la legislació (45), per tal
de vitalitzar les institucions educativosocials perquè el poble, llavors,
considerava l'escola com a cosa pròpia. L'objectiu era clar: l'educació popular
contra l'analfabetisme havia d'alliberar-lo espiritualment.

Si el mestre, tot respectant l'alumne, havia de ser l'intercessor entre el
poder i el propi xiquet, la veritat històrica fou que el curt i sacsejat règim
republicà no permeté l'homologació ni la generalització dels hàbits docents;
aqueixa mancança, agreujada pels decennis posteriors, arriba fins a hores d'ara
ja que, segons el professor Gonçal Anaya (46), encara hi ha cert
desconeixement de la Constitució pel que fa als drets educatius i, així, tenim
una acceptació incompleta i insuficient de la societat en aspectes com ara el
plurilingüisme, la multiculturalitat o l'ensenyança laica.

Comptat i debatut, aqueixa redempció social mitjançant l'escola és
encara una qüestió pendent, i així ens ho recorda sovint la premsa, tot
confirmant que un sector de les classes mitjanes no admet que els seus fills
puguen conviure a les aules amb alumnes "poc recomanables" d'altres ètnies,
religions, classes socials, sexe... (47). Però, també les publicacions
professionals hi insisteixen i, segons afirma el sociòleg J. V. Marqués (48),
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"...tasca de l'escola és la normalització de la percepció de la diferència. La
diferència és allò normal, no pas l'excepció".

6.3.- Entrebancs a la nova educació.

En el món educatiu, on intervenen tantes persones i institucions, podem
trobar tot de facilitats per dur endavant una determinada ensenyança, però
també (com hi veurem) un munt de dificultats per entrebancar-la; a més a més,
si hi considerem les repercussions pròpies d'un fenomen que incideix tan
directament en la ciutadania, comprovem aviat que els interessos tan distints
dels diversos col·lectius són afectats en major o menor mesura i que,
lògicament, la reacció corresponent en la pràctica pot superar les intencions
que en teoria -encara que correctament plantejada de d'un punt de vista
epistemològic o taxonòmic- i amb bona voluntat s'hi hagen plantejat.

Fou el cas esdevingut històricament durant el primer bienni republicà,
període en què hi hagué un clar enfrontament entre posicions educatives
contràries; en aquells dos anys, obertament i democràtica, es manifestaren
d'una manera pública i normalitzada totes les dificultats que tindria l'aplicació
d'una escola que -cal insistir- es volia popular i orientada vers un canvi cívic
general. Tot i que caldrà esmentar aspectes pròpiament escolars -pedagògics,
professionals o administratius-, els majors problemes vindrien dissortadament
per factors socials externs -polítics, religiosos o ideològics- perquè no oblidem
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que el dogmatisme, el sectarisme i la intolerància també van a l'escola, i per
tant s'hi han de tractar.

Cronològicament el primer aspecte que hi apareix és el polític; és clar
que quan esdevé un canvi de règim, les formes es miren força, i això és el que
va succeir a l'inici del primer bienni. Així, quan sols havia passat una setmana,
els blasquistes denunciaven les irregularitats de dos centres escolars a
València -Balmes i La Punta-, per no adaptar-se a la nova situació; el primer
s'havia oposat a què les xiquetes portaren distintius amb els nous colors
republicans, mentre s'hi duplicaven les hores per a resar; el segon havia
expulsat les xiquetes que portaven llaços tricolors. Aquest antipatriotisme de
les mestres (49) mereixia la sanció o la renúncia. La passivitat i les indicacions
o manifestacions contràries al nou règim, per part d'alguns mestres que s'hi
resistien, augmentaren les queixes tot obligant l’alcalde de la ciutat a
entrevistar-se amb una comissió de mestres (50).

Des d'Alacant s'apuntava cap a les institucions per la seua
irresponsabilitat vers l'escola pública, tot afirmant que alguns ajuntaments i
diputacions la desatenien; a més (51), es feia una crida sobre els perills del
despotisme municipal i de la tirania de capellans i cacics. De fet,
l'incompliment per part d'ajuntament i autoritats provincials (52), en no dotarles de locals ni materials necessaris, anul·là la creació de 50 escoles estatals a
l'àmbit del País Valencià: Alpont, Ares d'Alpont (ara, A. de los Olmos),
Andilla, Benaixéber, Bocairent, Calles, Canals, Cases Altes, Castielfabib,
l'Ènova, la Font de la Figuera, Godelleta, Guardamar, la Iessa, Loriguilla, la
Llosa del Bisbe, Macastre, el Palomar, Pinet, la Pobla de Sant Miquel, Sot de
Xera, Xelva i Xulilla.

Sense entrar en manipulacions partidistes o interessades, cal esmentar el
paper que hi jugà l'escola com a arma política. Així, els republicans
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blasquistes eren considerats responsables de la pèrdua d'altres 49 escoles, ja
previstes i pressupostades, per a València ciutat; aquests, en canvi, ho
consideraven un atac dels seus enemics polítics (53): republicans de dretes,
socialistes i radical-socialistes.

Un segon aspecte, a més d'allò apuntat en el primer, se centra en el
paper representat per professionals de l'ensenyament, sempre difícil i
qüestionat per uns o altres segons els interessos. Si acceptem com B. Russell
(54) que l'educació ha de formar individus -solidaris, creatius i amb
personalitat-, i no pas ciutadans -aquiescents, conformistes, poc creatius i
mantenidors del status quo-, conclourem que el sentiment de classe en
l'educació és important. L'ensenyança d'aleshores havia fomentat, més encara,
l'arrogància dels rics i inculcava la humilitat irracional dels pobres; si
s'aconseguien eixos objectius hi restava danyada l'autoestima i la iniciativa
personal, mentre que si no s'aconseguien en sorgien el ressentiment i l'afany de
destrucció. Un dilema, doncs, per als mestres d'esperit molt servil si creien el
que ensenyaven, i per als mancats de valor si ensenyaven coses que no creien.

Aquest fou un tema que també amoïnà el públic i del qual citem, a tall
d'exemple, dos casos típics de la bipolarització regnant. Per una banda estaven
els "mestres perillosos" (55) que -com a l'Estat francés, s'hi apuntava- en un
80% eren afiliats a sindicats comunistes, i han de deixar les seues idees
revolucionàries fora de l'escola perquè manipulen les matèries (assignatures)
educatives. Per l'altra, els "enemics emmascarats" (56) del règim republicà -en
la seua gran majoria sexagenaris-, que no eren laïcistes, renovadors ni
progressistes; aquests darrers atemptarien contra la moral del xiquet per les
seues idees (sic) retrògrades, cavernícoles, monàrquiques, caduques i
reaccionàries; calia, per tant, acabar amb eixa hipocresia encoberta i
dissimulada, tot donant pas als mestres joves per tal de “republicanitzar” el
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Magisteri moralment i espiritual. Els professionals, per tant, també podien
dificultar la marxa de la nova escola.

Una tercera qüestió és el tractament donat a la llengua materna dels
xiquets dins de la política pedagògica; és a dir, la pedagogia política. Com ja
quedà apuntat, el primer bienni fou la plataforma definitiva i esperada per
consolidar tota mena d'avanços i experiències pedagògiques del moment; la
pedagogia moderna, respectuosa amb el xiquet i potenciadora de les seues
possibilitats, havia de comportar la independència personal i social des
mestres i, sobretot, dels alumnes. La llengua pròpia hi jugava una funció
protagonista, i així ho entenien al País Valencià professionals de l'ensenyança
com ara Enric Soler i Godes, Carles Salvador, Pasqual Olmos i tants altres.
Tanmateix, les autoritats educatives republicanosocialistes no ho veien tan
clar, ni tampoc altres sectors socials, i amb criteris extraescolars consideraven
que hi havia determinats riscs i perills.

En aquesta mateixa sintonia es manifestaven des d'Alacant distintes
opinions, totes coincidents en major o menor mesura, per tal de controlar les
diferents llengües vernacles de l'estat i afavorir el castellà. Luís Bello
considerava, per raons sentimentals, que sols el gallec i el català podien ser
cooficials (57). Antonio Zozaya, amb explicacions sociopolítiques, intentava
demostrar que el català, el gallec i l'èuscar, com a llengües escolars sols
interessaven als burgesos, gens amoïnats pels espanyols ni per les classes
treballadores i que, a més, es tractava de llengües sense base social ni popular
(58). En cap d'ambdós casos s'anomenava el País Valencià. Per acabar
d'arrodonir-ho, el mateix ministre d'Instrucció Pública, Marcelino Domingo,
discursà el mes següent a Alacant en la mateixa línia; l'única llengua europea,
deia en eixa ocasió (59), portadora de principis culturals i espirituals era
l'espanyola (el castellà).
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També des de València, mesos abans, s'havien publicat opinions
contràries a la possible autonomia escolar respecte a l'estat i, també, al
consegüent ús del valencià al mateix àmbit acadèmic. Com exemple citem el
parer de Jesús Bartrina (60), el qual discrepava de la Comissió Redactora de
l'Avantprojecte d'Estatut (per al País Valencià). Les competències previstes
per a la Regió i el Municipi, s'argumentava, suposaven una excessiva
emancipació educativa, ja que l'esmentat avantprojecte no regulava clarament
el control sobre ajuntaments, diputacions, cacics i associacions privades (amb
el problema de possibles actuacions interessades i partidistes); el ressorgiment
lingüístic d'aleshores, hi podem llegir, tampoc n'era cap justificació per a tanta
autonomia perquè el bilingüisme no s'aconseguiria. La llengua materna, doncs,
no era acceptada com a vehicular a l'escola, si més no, per un suficient i
influent percentatge social, i una vegada més els criteris pedagògics i científics
eren

menyspreats

respecte

als

sociopolítics;

la

nova

educació

republicanosocialista, pel que fa a la consideració, respecte i valoració cultural
de les llengües minoritàries, no semblava tan progressista.

Els entrebancs religiosoeducatius a l'ensenyament representen el quart
punt a atendre, sobretot si coneixem l'opinió i els plantejaments generals de la
màxima autoritat catòlica. Així, segons el parer difós per l'arquebisbat valencià
(61) als feligresos, el socialisme es dividia en dues parts contràries i
anticristianes. El comunisme, la primera, era més violenta i estava basada en
una lluita aferrissada de classes, tot promovent la desaparició de la propietat
privada, la qual cosa comportava destralls i ruïna. El socialisme, la segona, era
més moderada, menys violenta i pròxima als principis cristians (no
socialistes); la seua doctrina, tanmateix, i els fets o accions històrics el feien
incompatible amb els dogmes catòlics, perquè si la finalitat del catolicisme era
lloar "Déu Creador", la del socialisme era el benestar material; catolicisme i
socialisme, per tant, eren contradictoris, ja que el socialisme educador
s'inspirava en el liberalisme i el bolxevisme, mentre que la pedagogia cristiana
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ho feia en la caritat. Aquestes idees i arguments socioeducatius, de forma
categòrica, s'oposarien "aferrissadament" i amb tots els recursos a l'abast
contra l'educació duta a terme per republicans i socialistes.

Amb el temps, segons com avançava l'obra republicana, l'oposició
catòlica anava reforçant-se; la nova Constitució fou altra causa perquè la seua
veu s’escoltara, per tot arreu i ben alta. Segons el mateix episcopat (62),
l'articulat constitucional negava la llibertat i els drets a l'església en matèries
com les llibertats de càtedra i d'ensenyança, defensava la propaganda de
qualsevol sistema i error, imposava el laïcisme a les escoles i prohibia
l'ensenyament als ordes religiosos.

Per si tot això no fóra suficient, a més de les previstes manifestacions
institucionals

eclesiàstiques,

les

actituds

professionals

individuals

procatòliques continuaren a les escoles; l'hemeroteca ens ho recorda. Només al
barri de Sagunt de la ciutat de València, apunta J. Calipienso (63), al carrer
Sant Guillem, un mestre repartia -ajudat pel capellà- el full parroquial i
impresos de propaganda reaccionària, i al mateix carrer de Sagunt la mestra
impartia una educació sectària i mantenia -a mode de burla- la bandera tricolor
esquinçada.

Les accions i propostes per salvar els principis dels creients, en temps
incòmodes per als interessos catòlics, continuaren al llarg de tot el primer
bienni i, a les acaballes d'aquest, encara en trobem dues d'organitzades i
objectives. Lluís Gilabert (64) feia un suggeriment inspirat en la Diada del
Llibre, organitzada pel Centre d'Actuació Valencianista, consistent en l'edició
de la doctrina cristiana (catecisme) en valencià, donat que ja n'hi havia
antecedents -esmentava- com ara el de Carles Salvador (sense massa èxit) o el
Foment de Pietat Cristiana de Barcelona; a més, també es podrien publicar
devocionaris, evangelis, llibres de pietat... Els pares de família catòlics, per la
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seua banda optaren per treballar en favor de la justícia i la caritat al marge de
l'acció de l'estat, amb una concepció de la vida social que incloïa: intervenció
en el camp de l'ensenyament i formació espiritual i intel·lectual dels pares.

L'escola, des d'una òptica sociològica, és clar que no es lliurà de la
dicotomia plantejada llavors per Luís Lucia; segons el líder polític, calia optar
entre ser del "catolicisme o comunisme..., per a Crist o per a Lenin" i
presentava la lluita, exageradament, com "la gran batalla universal entre la
civilització cristiana i la gran barbàrie soviètica" (65). La religió unida a la
política, una vegada més comprovem, interferia en la vida pedagògica i
actuava com a causa de diferenciació social.

Enllaçant amb aquest darrer paràgraf arribem al cinqué, i darrer, aspecte
a analitzar. Es tracta de la sensibilitat social pel que fa als temes educatius i els
qüestionaments que se'n feien. La demanda d'una escola pública respectuosa
amb el poble fou una de les primeres reclamacions aparegudes, així com la
superació d'anteriors influències negatives polítiques i religioses, tal com
esdevenia a Elx o -bastant semblant- al que, des d'Alacant, igualment afirmava
J. Benjumea (66) en el sentit de què continuava subsistint l'esperit
convencional. Teníem una República no valenta, lenta i poc revolucionària on
tornaven a reeixir cacics, canvis de vestit monàrquics, logreros anteriors
intactes... A la necessitat d'una major acció d'esquerres -continuava l'autor de
l'escrit- també s'hi sumaven personalitats amb pensaments com el "no és
alegre la República" orteguià o el "primer el fet, després el dret" unamunià.
Realment, encara no feia un any de la proclamació de la República.

No obstant això, ja als dos anys justos de vida republicana, l'opinió
marañoniana sobre l'obra procultural continuava semblant (67). Molta gent -hi
llegim- només es fixava en la borsa i les conquestes econòmiques, i no tant en
el procés cultural; les il·lusions pel futur eren amagades per discursos, sessions
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parlamentàries agitades i aturats de casino. Malgrat l'esforç fet per les
autoritats educatives i les abundants millores viscudes per l'escola -hi
continuava-, calia tenir l'esperança de què la cultura, amb molt de camí per
recórrer, servís de tallafocs de la rebel·lia i els extremistes.

Tret de les impressions autoritzades del moment històric viscut, una
anàlisi posterior de la història social amb l'ajuda d'una òptica sociològica, ens
aproparà encara més a aquells entrebancs socials de l'educació. En efecte, si la
Institución Libre de Enseñanza representava la unió entre l'aristocràcia de
l'esperit i la transició burgesa (68), la seua filosofia (inspiradora en gran
mesura

de

l'escola

republicanosocialista)

comportava

una

educació

diferenciadora, elitista i -per tant- aristocràtica, en sintonia amb les idees de
Fco. Giner de los Ríos, tot i pretenent formar un home determinat, no
universal, de caràcter culte, exquisit i aristòcrata d'esperit -proper al gentleman
anglés- en qui es valorava més l'educació que no pas la instrucció.

Aquella "intelligentsia" krausista no arribà però a una societat en què
romania, per una banda, la vella Espanya religiosa i, per l’altra, un poble que
continuava sacrificat; tot restaria en un fet limitat per la inexperiència i la
impotència (69). Fet i fet, les circumstàncies impedien que l’aristocràcia
carismàtica de personatges com ara Giner, Cossío o Ortega, per exemple,
poguera estendre’s a tot el poble, més encara si s'havia d'inculcar
l'individualisme, l'esteticisme o l'irracionalisme d'altres noms, com ara
Rousseau, Nietzsche o Unamuno el qual, insistia també Carlos Lerena,
representava en l'esmentada transició feudal-burgesa la figura del clergue
esdevingut intel·lectual.

Els governants de la nova República, recordem "d'intel·lectuals i de
professors", provenien en la seua major part de les classes mitjanes i de
professió intel·lectual, però amb vocació de relacionar-se amb la societat. La
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seua formació aplegava influències europees del racionalisme, positivisme,
neokantisme, marxisme i l'esmentat krausisme; aquest últim, en la seua
varietat hispana i el més influent, fou el que aplicà els corrents racionalitzador
i secularitzador basats en l'educació. A més, s'hi han d'ajuntar les tradicions
inspiradores de la seua obra educativa; és a dir, en altres paraules, la
il·lustració i la revolució franceses, les pedagogies britànica i francesa, la
filosofia alemanya, i el moviment obrer per tal d'augmentar la cultura del
poble. Tot plegat, fructificà en un projecte més educatiu i pedagògic que no
pas cultural, basat lògicament en aquells principis europeus: modelar la
consciència ciutadana, autenticar la democràcia, generar pautes de
comportament i aplicar-hi l'institucionisme-socialisme; l'escola, concretant-ne,
seria única i activa, pública i laica en la seua versió espanyola. El tempo de
l'obra cultural i pedagògica resultaria més lent, una vegada més, que el de
l'obra sociopolítica (70); tot, dissortadament, quedà en una gran il·lusió.

Hi havia massa coses a canviar. Si els sistemes educatius europeus, fins
el s. XIX, impartien una docència orientada a l'alliberament del ciutadà i
d'àmplia visió del món, en el cas espanyol continuava l'adoctrinament
dogmàtic sota concepcions integristes i fonamentalistes (71); dogmes que
podríem concretar en: llengua castellana, religió catòlica i pàtria única
(espanyolisme sociopolític), que tot plegat donava una inspiració a
l'ensenyança fonamentada en la dicotomia secularització-antisecularització. En
vespres de la II República, els tipus-model d'escola eren: centres de
congregacions religioses, centres públics de l'estat, Escuelas del Ave María
(Pare Manjón), Institut-Escola (Institución Libre de Enseñanza) i Escola
Moderna (Ferrer i Guàrdia).

Tenint en compte aquests antecedents, hem de considerar les dificultats
d'implantació per a la nova escola republicana, que tenia una visió
espiritualista i metafísica de l'educació i unes característiques completades
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amb el carisma dels docents, un consum instructiu per a la delectació
individual i el valor del canvi per se. Aquesta filosofia de l'ensenyança xocava
amb la contrària; és a dir, amb la visió especulativa i productiva de la
instrucció. En aquesta segona, tenen major pes factors com ara la burocràcia i
el planejament escolar, la inversió, el valor del canvi en la força de treball, el
realisme economiscista que mira la productivitat i l'eficiència científicaobjectiva, i l'argument de l'ensenyança professional; es tractava, doncs, d'un
cientifisme racional sense ideologia aparent que tenia com a element de
desenvolupament el capital humà. D'ací, en sortirien qüestions a interpretar
com ara l'asèpsia ideològica, el sorgiment de l'economia de l'educació, o el
concepte de capital en sentit ideològic no econòmic (72). També aquests
plantejaments comptaven en la guerra educativosocial del primer bienni
republicà.

No es tractava de l'alba d'una nova civilització motivada pels avanços
neurocientífics, com actualment podríem pensar, però les millores assolides
ara pels treballs sociobiològics i genètics podrien provocar qüestionaments
que llavors eren producte -a un altre nivell, és clar- de l'evolució i l'escomesa
científica, com en el seu temps representà el darwinisme. Es tracta de l'estudi
dels condicionaments humans respecte a temes com ara eleccions morals,
emocions, intel·ligència, homosexualitat, sexisme o violència, i sobre els quals
les esperances d'actuació de les humanitats encara eren fermes.

Si la consciència-autoconsciència no existís (73), arribaríem a valorar el
paper de la predestinació. La filosofia acadèmica cartesiana del “pense, per
tant sóc" donaria la raó a la neurociència del laboratori, que ens situaria
davant de l'afirmació nietzcheniana "déu ha mort", i actualment en el
racionalisme nordamericà. Situant la influència del filòsof alemany en els
intel·lectuals i autoritats educatives republicans, aquests coneixien sense dubte
les prediccions d'aquell en el sentit de què, abans, les persones amb fe
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comptaven amb la culpa i, en el futur, les persones sense fe conduirien a la
barbàrie, amoralitat, explotació i eclipsi de valors.

Evidentment tots aquests extrems, contestables, tenen la seua lectura en
el món de la història educativa. Si l'esperança en la funció ideologicosocial de
l'ensenyament primari, pel que fa al canvi de les mentalitats, perd el seu valor
en favor de la creença en la naturalesa -genètica i fisiològica del cervellpodríem pensar, des d'una perspectiva actual és clar, sobre la utilitat-inutilitat
dels arguments que uns i altres sostingueren al llarg del primer bienni
republicà i que, malauradament, dividiren tots els membres de la comunitat
escolar i extraescolar.

Si, segons opinions educatives, l'anomenat "escepticisme suprem" -la
mort del jo i de l'ànima- n'és la solució al desfasament, en primer lloc, dels
condicionaments socials-ideals humans dependents de l'entorn (Marx, Fred...)
i, en segon, d'altres condicionaments més propers a l'enginyeria com ara els
vincles d'estímul-reposta o l'operant (Paulov, Skinner...), caldria preguntar-nos
si tal situació sols es dóna en societats asèptiques i acomodades, o si també era
justificable que esdevingués en un període històricament tan dinàmic com el
primer bienni de la II República.
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Capítol 7

L’educació republicana dins i fora de l’aula
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7. 1. Política educativa republicana.

L’anàlisi de l’actuació republicana en el camp educatiu ens condueix,
en un marc teòric, a la problemàtica de les reformes educatives on trobem una
constant clara: la immobilitat dels temes educatius. Així, l’educació sempre
va associada a un progrés lent, en què escrits vells poden esdevenir
d’avantguarda; l’esmentada immobilitat de l’educació resulta, per tant, dels
problemes d’execució i no de concepció.

Replantejar històricament el problema de l’educació suposa,
primerament, reconéixer que la seua planificació pot obeir a diverses raons
com ara modes del moment, ideologies, manies de pedants, interessos creats,
preocupacions demagògiques, afanys de prestigi ... L’educació no ofereix
resistència ja que, a llarg termini, els errors queden impunes per l’absència
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dels planificadors-responsables. Potser en part per eixa raó les institucions
educatives solen presentar resultats com baix rendiment, ensenyança poc útil
en la vida i tècnicament deficient respecte

al món exterior, i un fracàs

educatiu a nivells social i personal amb el consegüent problema sociològic, no
professional ni polític. En tot cas l’educació institucional, relativament recent,
ha de tenir clar el pas de la màgia a la tècnica i de la supèrbia a la humilitat
(1).

Cal considerar a més que, tant en fer una prospectiva a llarg termini
com una programació més immediata, sempre hi ha una diferència
considerable entre les necessitats, immenses i de canvis radicals, i les
possibilitats, amb mitjans limitats i una resistència considerable.

Les reformes més reclamades, no tant escolars com educatives en
general, necessiten mobilitzar recursos socials com ara la família, els mitjans
de comunicació, l’administració i les distintes associacions professionals,
culturals, esportives, de joves... que suposen una educació permanent en la
vida activa. També han de comptar amb un tronc comú i una especialització
progressiva, centres d’interés pedagògics distints a l’enciclopedisme,
consideració de producció útil com a incentiu i no finalitat, mitjans tècnics
d’informació, nova relació entre educador-educand i, sense exàmens ni
selecció, obligatòria en primària.

Tanmateix, en educació, racionalitat i realitat poques vegades
coincideixen. Hi ha dos aspectes que ho solen entrebancar: per una part, la
urgència política d’exhibir resultats prompte i la inconveniència de polítiques
oposades i, per l’altra, les necessitats de temps quant a l’adhesió de
l’administració, el perfeccionament professional, els recursos materials
(construccions, materials ...) i la transició o coexistència entre el vell i el nou.
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En aplicar aqueixes consideracions anteriors a la nostra realitat, ens
trobem els obstacles institucionals amb els quals hagué d’enfrontar-se la
reforma educativa republicana; efectivament, fins l’arribada de la II República
l’ensenyança estava sotmesa i controlada per un aparell militar, l’església i
una estructura agrària tradicional. En eixe context històric l’escola resultava
una qüestió crucial per a instrumentar les necessitats de canvi, demandes per la
revolució burgesa i el socialisme madur governants (2). El republicanisme
històric optava per una ensenyança d’avantguarda i els seus companys de
viatge, diputats i intel·lectuals socialistes, per l’Escola Nova. L’educació que
ens portaria la democràcia, somni republicà, seria progressista per acabar amb
el retard espanyol i hauria d’afrontar la contesa laicoreligiosa que, segons la
nova política educativa, girava al voltant de l’estatalització de l’ensenyança
(3).

La posterior radicalització sociopolítica mostrà el sectarisme de
partits i persones, i la manca de moderació i prudència creà indignació en
col·lectius i personalitats, fins i tot en el propi M. B. Cossio; segons aquest (4),
la legislació educativa fou en part injusta i equivocada per la imposició
violenta, i amb moderació les idees hagueren sigut de major eficàcia.

Al cap i a la fi, el projecte educatiu progressista no intentava altra
cosa que adaptar el que triomfava a Europa, i que es podia sustantivitzar en
neutralitat,

bilingüisme,

activisme,

gratuïtat,

coeducació,

laïcisme,

paidocentrisme, escola única, tolerància, educació popular, educació artísticamanual i una ensenyança més educativa que instructiva. La política educativa
aplicada, per tant, perseguia acabar amb l’analfabetisme, democratitzar
l’ensenyança, popularitzar la cultura, construir millors escoles i atendre els
marginats.
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Gran importància tingué, en aquest sentit, l’aportació dels
pensionistes de la Junta de Ampliación de Estudios al projecte educatiu (5).
Significà un pilar fonamental en crear l’ambient propici per a la reforma, tot
col·laborant en institucions, juntes, comités tècnics i alts càrrecs ministerials.
Hi trobem tant mestres rurals o professors d’Escoles Normals que
augmentaren la qualitat dels estudis, com inspectors amb funció assessora i
orientadora. Les seues experiències viscudes a Europa tingueren acceptació
entre el Magisteri i conformaren un model de societat-escola ja perfilat als
anys vint.

Es tractava de traslladar la revolució a cada home; si la revolució
col·lectiva havia d’arribar a l’individu, l’escola seria el vehicle revolucionari.
La formació d’aquest home nou tindria un caràcter harmònic krausista i, per
formar la seua voluntat, tocaria aspectes educatius científics, estètics i físics. A
aquestes idees institucionistes se sumaren les socialistes que, des de 1918
ençà, apostaren per una ensenyança primària gratuïta, laica, única, unificada,
activa, autogestionària, mixta, graduada i per a la classe obrera quant a
l’assistència social (menjadors, robers, inspecció mèdica ...); també hem
d’incloure-hi la reivindicació del cos únic del Magisteri, feta en 1919 per la
Asociación General de Maestros i en 1931 per la FETE (6).

Tot plegat suposava un gir ètic que, després del fracàs de la revolució
de

1868,

necessitava

d’una

revolució

personal

dels

ciutadans

instrumentalitzada mitjançant l’educació. Els objectius que des d’aleshores se
marcaren començaren per la formació de la classe intel·lectual dirigent, per tal
d’influir després en l’entramat social, i per la transformació de l’escola
pública, adreçada a la formació dels futurs ciutadans. L’ètica que
acompanyava aquell gir abandonava els principis catòlics per adoptar la
filosofia krausista-humanista, la cultura europea occidental i la recuperació de
la història real, no la oficial.
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Quant a la formació de la classe dirigent, aquesta començà amb la
1ª generació institucionista (1868-98). Amb Fco. Giner com a destacat
impulsor, l’objectiu marcat fou la formació d’una classe o grup selecte que
s’encarregà de la preparació intel·lectual dels alumnes, així com de la seua
formació ètica; al marge d’avatars polítics, calien homes capaços d’incidir
sobre la realitat més que no àrees de poder desconnectades d’eixa realitat. La
2ª generació (1.898-1.928) encapçalada per M. B. Cossio, marcà les primeres
actuacions públiques de la Institución Libre de Enseñanza; personalitats com
ara A. Machado o L. A. Clarín, quelcom semblants en aquest aspecte a Pio
Baroja o Blasco Ibáñez, denunciaven el nostre aïllament i reclamaven
l’europeïtzació i la revolució industrial, tot i comptant amb el paper de
l’esmentada Junta de Ampliación de Estudios i del Museo Pedagógico.

La transformació de l’escola pública arribà, a partir de 1931, amb la
3ª generació que protagonitzaren els “néts de Fco. Giner”. Els intel·lectuals
republicans donaren suport als nous mites (ciència, cultura, educació), les
llibertats individuals i la democràcia secularitzant. L’escola laica hauria de
jugar un paper fonamental en la revolució ideològica i europeista; malgrat els
avanços laics liberals, i degut a la radicalització de les protestes, no prosperà
l’escola única ni els canvis socials en aspectes ideològics.

No ocorregué el mateix en el camp pedagògic, al qual sí podem
qualificar d’exitós. La pedagogia moderna-europea començà definitivament a
entrar en la nova escola. La creació de llocs escolars durant el període 1931-34
fou de 16.000 escoles, xifra espectacular si tenim en compte que durant el
I Plan de Desarrollo franquista se’n crearen 10.364, entre 1.964-67 (7).
Augmentà la dignificació i el nivell de formació dels mestres, que tenien una
funció secularitzadora marcada per un esperit cívic republicà i democràtic.
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La prolongació de l’escola fou duta a terme per les institucions
complementàries creades a l’efecte. Entre els òrgans de direcció-coordinació
destaquen la Inspecció Tècnica Escolar, el Museo Pedagógico (semblant als
actuals ICE) o el Consell d’Instrucció Pública. De la descentralització de
l’ensenyança i la incorporació de la societat a l’escola s’encarregaren els
Consells Universitaris, Provincials i Locals, i també els Patronats de Cultura
(solament amb dos anys de funcionament real). Per a la lluita contra
l’analfabetisme l’educació d’adults posà en marxa les Missions Pedagògiques,
biblioteques populars, museus i classes nocturnes.

Aquell intent per socialitzar la cultura i per la igualtat dels ciutadans
davant l’educació, representà el primer compromís seriós de l’estat amb
l’escola pública i el motor de consolidació de la democràcia, ambdós trets
característics de la funció social de l’escola consagrada per la reforma
educativa de la II República (8).

Les conegudes forces impulsores de dita reforma: regeneracionistes,
europeistes, liberals, socialistes i progressistes tenien clara, en el context
educatiu, la ruptura del model tradicional de l’antic règim, modernitzar el
sistema educatiu i dignificar l’escola i el mestre. L’estat passava a ser el
responsable únic de l’ensenyança amb un tractament igualitari; desapareix la
funció escolar beneficiosa per a l’església. El sistema escolar valdria per a
tots; la igualtat formal donava pas a la supressió de les desigualtats socials i
escolars. La descentralització, que considerava les nacionalitats històriques,
estava relacionada amb la metodologia activa i els plans d’estudi consideraven
els nous corrents europeus, la coeducació i la reforma del Magisteri, tant en el
seu status laboral i professional com en el formatiu.

L’esforç per trobar una solució estable als problemes socials, polítics
i culturals descarregà l’acció en camps concrets com ara el pensament, les
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institucions i la pedagogia. En aquest sentit la II República suposà un fort
al·licient per a la vida universitària en general i per al Magisteri, l’Escola
Normal i l’escola en particular. De fet, des de la institucionalització
decimonònica del sistema escolar, el primer bienni republicà representà el
període històric més important quant a les reformes educatives (9).

Donats els treballs existents al respecte solament cal relacionar, tot
repassant sense estendre’s, les característiques o conceptes educatius més
importants que definiren l’escola republicana. La preocupació per l’educació
popular fou clau per a la implantació de l’escola única; sense intentar eliminar
la privada, sí que es pretengué disminuir l’augment qualitatiu i quantitatiu dels
ordes religiosos en aquest camp, de l’ensenyança dels quals se n’aprofitava
sols una minoria privilegiada de la població. La funció i el pes principal de
l'educació anava a dependre ara de l'estat, restant autoritzada la privada i la
catòlica sense finalitats polítiques o religioses (10).

Socialitzar la cultura, vertadera raó d’aquest canvi, equivalia a
igualtat dels ciutadans davant l’educació; és a dir, es feia precisa una nova
escola alhora única i unificada, conceptes de vegades coincidents. Lògicament
tal empresa necessitava d’un ampli suport polític, econòmic i sociocultural ja
que aquesta unificació de l’ensenyança suposava l’harmonització de tot el
període de formació cultural i educativa; no oblidem que fins aleshores les
classes més humils es trobaven limitades a l’educació primària, mentre per a
les benestants quedava reservada la secundària i superior. L’afany republicà
era véncer les diferències de classes, partits i confessions religioses per tal de
reclutar els més capaços per a funcions superiors. Els dos objectius, per tant,
es concretaven en coordinar tots els nivells docents, des de l’escola fins la
universitat, segons les aptituds personals de l’alumne, i estendre l’educació en
temps i espai.
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L’escola pública no era conceptualment un monopoli excloent; hi
cabia, insistim, l’ensenyança no estatal o privada. El sentit de neutralitat
indicava que no havia de ser necessàriament laica; es tractava de no separar els
xiquets per motius confessionals i procurar despertar en l’alumnat el desig de
buscar personalment les solucions concretes (11); qüestió distinta fou la
negativa per part de l’escola catòlica a l’hora d’acceptar innovacions com ara
la coeducació. Una escola per a tots, a més, significava que aptes i no aptes hi
tenien lloc; cada alumne té vocació i és apte per a alguna cosa, principi que
venia refermat per l’admissió de totes les varietats d’ensenyances i
institucions; és a dir, d’una escola diferenciada. Aquest plantejament lligava
perfectament amb altra incorporació pedagògica: l’escola activa. Ensenyar a
veure era la base de les modernes tècniques per adquirir coneixements; el
llibre de text -no memorístic- incitava a raonar, així com la potenciació de
noves activitats com, per exemple, l’excursió escolar, el treball manual o el
joc.

Totes les il·lusions depositades per les autoritats educatives en
aqueixa renovadora escola toparen amb obstacles econòmics o diferències de
caire regionalista, com ara les competències “autonòmiques”, però sobretot
amb un catolicisme defensor per damunt de tot de les seues escoles religioses.
Les manifestacions col·lectives de l’episcopat espanyol, en efecte, marcaren el
toc de guerra que revifà una dura lluita entre dos poders. Al cap i a la fi,
l’esmentada escola unificada primària-secundària, eix del nou sistema
educatiu, el que pretenia era possibilitar l’accés del poble a tots els graus
d’ensenyança i centres docents, amb un doble contingut: el primer,
tecnicoadministratiu, democratitzador i de participació popular i, el segon,
social, per possibilitar la igualtat d’oportunitats.

Aquelles actituds contrareformistes havien començat fins i tot abans
de proclamar-se el règim republicà (12); en elles es prevenia contra la futura
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escola única qualificada de laica -en el sentit d’apoderar-se de l’ànima del
xiquet-, comunista, maçona i estatal, que significava l’absorció de
l’ensenyança privada per l’oficial, la supressió del catecisme i del crucifix, la
dictadura del mestre sense déu i l’atropellament del pare de família,
arrabassant i classificant els seus fills, tot i imposant-los la professió. Els
mateixos prejudicis movien els estudiants catòlics, que el mateix mes s’havien
posicionat i, a la Casa del Estudiante de València, l’Asociación de Estudiantes
Católicos del Magisterio organitzava conferències del tipus “La decadencia de
la Instrucción pública en la Rusia soviética” (13).

La visita del ministre d’Educació a València fou l’excusa perquè el
Diario de Valencia, òrgan oficiós de la dreta catòlica, llançara altra de les
innumerables andanades contra l’escola progressista, tot i mostrant les seues
objeccions; l’escola única, atenent les seues opinions, era un desmesurat
monopoli docent que incorporava una doctrina antiquada, fruit de la ideocràcia
i l’il·lusionisme polític, i atemptatòria a la consciència de pares i xiquets; s’hi
afegia, a més, que ningú no creia ja en la “igualtat davant la cultura” (14) dels
governants republicans. La setmana següent s’atacava de bell nou
M. Domingo i també M. Azaña de ministres dictadors i dèspotes, que
proposaven projectes irrealitzables i, sobretot el primer, de servil del
jacobinisme francés per fer-nos passar de la llibertat al paganisme (15).

Lògicament la política educativa republicana tenia els seus defensors
i des d’altres periòdics hom mostrava eixa sintonia a favor d’una escola
gratuïta, obligatòria i prolongada; calia crear més instituts-escola i fer
desaparéixer l’ensenyança lliure, monopolitzada pels ordes religiosos (16) que,
a més, resultava massa cara per als pares.

Tornant

però al sector reaccionari, anotem la publicitat que del

pensament de Gil Robles es féu arran de la seua visita a terres valencianes
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(17). L’ensenyança, segons aquest, és un dret que correspon en primer lloc als
pares, en segon a les institucions docents i en tercer a l’estat. El monopoli de
l’ensenyança estatal, per tant, representava la tirania i l’imperialisme; la
formació liberal ens conduïa al comunisme i a l’imperialisme. En la mateixa
línia altra opinió (18) identificava l’escola única amb el socialisme tirànic, la
joventut socialitzada i uns polítics disfressats de pedagogs; els pares, amb un
argument repetitiu, eren desposseïts de l’autoritat sobre els seus fills.

La jerarquia eclesiàstica, en el mateix bàndol que la dreta política,
utilitzava argumentacions similars i qualificava igual de contundentment, i
amb terminologia coincident, l’escola única d’arma per combatre l’església, de
tipus maçònic francés, pelleringa, tirania estatal i fal·làcia, segons el P. Herrera
(19).

Mentrestant la reforma educativa feia el seu camí i, pel desembre de
1931, se decretava la constitució del Patronato de Cultura a València les
finalitats principals del qual eren: informar al ministeri sobre l’actuació de les
escoles nacionals, provincials i municipals, fer propostes per millorar
l’ensenyança, dictaminar sobre els projectes de reformes i intervenir en obres i
serveis. Un instrument més per consolidar la República, ja que calia penetrar
en la consciència ciutadana; una revolució social que aniria unida a la
psicologia i a la pedagogia. Tot plegat amb un caràcter no excloent, tal com
conferenciava Rodolfo Llopis a Elx (20): “La nostra escola serà la millor, no
per ser l’única, serà l’única per ser la millor”.
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7. 2. Renovació pedagògica.

L’arribada de la ja esmentada maestrocràcia o magistocràcia al
poder, durant el primer bienni republicà, comportà tal augment del
protagonisme dels ensenyants de tots els nivells que foren qualificats de laics o
clero republicà; amb ells s’encetà en l’ensenyança oficial l’esperada renovació
pedagògica.

Abans però havien hagut intents escolars alternatius. L’educació
blasquista mitjançant les escoles dels casinos no era, tanmateix, cap moviment
pedagògic ben organitzat del tipus ILE o Escola Moderna; tenia un tarannà
més emocional que racional i la mateixa Universitat Popular fou un disbarat
pedagògic (21). També hi hagueren al País Valencià antecedents
pedagògicament renovadors, com ara la institucionista Escuela Cossio o la
Escuela Moderna, seguidora de Ferrer i Guàrdia; ambdues, però, impartien els
seus ensenyaments en castellà, cosa que podia semblar en certa manera una
contradicció (22), donat el paper de les llengües vernacles en els moderns
moviments pedagògics.

La immensa majoria d’escoles, tanmateix, seguia patint llavors
aquell pedagogisme pedant en mans de l’enciclopedisme, que impartia una
concepció gens unitària-filosòfica de la ciència, uns coneixements científics
inconnexos i inútils i una classificació escolàstica. Aquesta visió particular
d’Unamuno sobre la situació escolar, i moltes més que del mateix autor
podríem afegir-hi (23), ens mostra una ensenyança sense cap contingut utilitari
ni filosòfic, impartida per uns mestres necessitats no d’ideologia sinó de
filosofia.
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Les noves pedagogies pretenien despertar la personalitat del xiquet;
aquest no era una quartilla blanca on s’imprimeixen idees interessades ni se li
havien d’inculcar les idees de pares o mestres; en formar fills submisos i bons
ciutadans el que s’aconseguia era deformar els cervells infantils. La tasca
escolar no tenia per objectiu fomentar la vanitat de pares ni el fanatisme de
mestres; ben al contrari, l’educació havia de ser un camí obert a totes les
innovacions i instruir el xiquet amb un esperit propi, observador, comparatiu i
analític; això sí, comptant amb la concòrdia entre pares i mestres (24).

En eixe sentit l’ensenyança racionalista es reflectia també en una
Escola Moderna; és a dir, independent i arrelada en una cultura protagonitzada
per obrers autodidactes. Els seus principis pedagògics es basaven en una
educació racional, científica, laica, mixta, antiautoritària i “feminista”; per
tant, alternativa a l’autoritària i a la catòlica. Aquestes idees comptaren amb un
bon nivell de publicacions des de València (25) i pretenien desenrotllar
harmònicament totes les facultats del xiquet, a més de donar suport a les
manifestacions altruistes. Aquest racionalisme escolar incorporava novetats
tals com la coeducació i la renovació del material didàctic, així com també la
reforma curricular, amb major pes de les ciències en l’educació, i pedagògica
com ara una ensenyança sense càstigs, premis ni exàmens (26).

Totes aquestes idees pedagògiques, promogudes amb certes
discrepàncies per sectors de l’esquerra (socialistes, CNT, FAI o Juventudes
Libertarias) i d’altres institucionistes o liberals, perduraren amb alts i baixos al
llarg de tot el període republicà, després d’haver superat conjuntures anteriors
tan difícils com la dictadura primoriverista (27). Durant els anys vint havia
continuat la introducció d’idees i mètodes de l’Escola Nova, aplicats més en
les escoles privades progressistes, amb la traducció d’obres pedagògiques
estrangeres (llibres i revistes especialitzades) i la labor, ja esmentada, de la

225

Junta de Ampliación de Estudios amb la participació -sobretot i en el nostre
cas- de professors normalistes i mestres.

Arribats a aquest punt ens trobem una vegada més la constant
històrica, pel que fa a temes educatius, consistent en la diferència substancial
entre els plantejaments teòrics i la realitat. Estava justificada la innovació
pedagògica unida a la racionalitat científica; una renovació de l’ensenyança,
quant a mètodes i continguts, que donava caràcter científic i professional a
l’ensenyament i revaloritzava socialment el mestre i l’alumne. Aquests
principis necessitaven per a la seua aplicació de l’escola graduada, tant per
raons tècniques com de funcionament; si els nous corrents pedagògics
requerien activitats amb suficient espai i nombre d’alumnes (cantina, camps de
joc, tallers, biblioteca, museu, laboratori ...), també la racionalitat científica,
organitzativa i pedagògica, exigia novetats pel que fa a classificació i
distribució d’alumnes, graduació del curriculum, escalonament-repartiment de
treballs i avaluació d’alumnes. En la pràctica, en canvi, l’evolució de l’escola
pública ens mostra una distribució desigual i lenta de l’escola graduada (28),
amb la qual cosa totes les il·lusions reformadores es veien entrebancades per
les limitacions pressupostàries malgrat l’esforç que, sobretot durant el primer
bienni, es féu per l’escola pública.

Si en l’aspecte pedagògic resultava necessària l’escola graduada, en
el politicoadministratiu fou la Direcció General. de Primera Ensenyança la
catalitzadora de la renovació educativa. Al seu front i durant quasi tota la
decisiva primera etapa republicana hi estigué Rodolfo Llopis (des del 16
d’abril de 1931 al 28 d’abril de1933); impressionat en 1928 per la seua
personal experiència de l’escola i la revolució soviètica, en el sentit
d’apoderar-se de la consciència del xiquet, fou un clar defensor de respectar
eixa consciència tant del xiquet com del mestre (29), sense oblidar les
influències rebudes de P. Iglesias, Fco. Giner de los Rios i M. B. Cossio.
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La preocupació pedagogista tenia un abast mundial, malgrat que
alguns intentaren limitar-la o ridiculitzar-la (30). Conseqüència de la I Guerra
Mundial fou una política pacifista, manifestada en les novel·les de postguerra,
la literatura científica d’historiadors i pedagogs, i un moviment cultural on els
congressos internacionals marcaven les noves orientacions pel que fa a
l’ensenyança de la història i als llibres escolars; l’ascendent ensenyança
professional i tècnica necessitava també de mètodes per a determinar la
vocació i les aptituds dels escolars, donada la doble finalitat utilitària i
educativa.

Començada ja la II República les noves idees pedagògiques foren
propagades pertot arreu, amb el segell d’oficials i a locals institucionals, com
és el cas de la pel·lícula propagandística de Rodolfo Llopis projectada al Saló
de Festes de l’Ajuntament de València (31), on apareixien les principals
figures de la Institución Libre de Enseñanza; hi intervingueren en la
presentació apòstols de la mateixa ILE a València, en la seua vessant
higienicosanitària, tot i impartint ensenyances concretes pel que fa al menjar,
vestir, neteja, higiene i tolerància.

Tanmateix no tothom acceptava de ple les reformes republicanes.
Així, Fco. Martínez, L. Cebrián, N. Primitiu i S. Carreres signaven una carta al
ministre d’Instrucció Pública sobre el bilingüisme a València; en ella
manifestaven el seu dolor per haver limitat l’ús del bilingüisme a Catalunya,
tot negant-lo a València i Balears per manca d’entitats culturals, i establint
diferències i preferències en un règim democràtic. Eixa actuació atemptava
contra el dret dels xiquets a ser formats en la llengua vernacla, pregonat per
pedagogs i tractats internacionals; a més -s’hi afegia- menyspreava les entitats
culturals valencianes i l’ànim d’ensenyants activistes de la cultura valenciana
(32). El mateix periòdic atenia, igualment, altres qüestions pedagògiques com
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ara la polèmica quant al tipus de pedagogia impartida a l’Escola Normal de
València, suscitada a les acaballes del mateix estiu.

Altre aspecte determinant per a l’aplicació de la reforma educativa
fou la realització de cursets per als professionals de l’escola, en els quals
s’orientava sobre les innovacions pedagògiques. Era, per exemple, el cas dels
celebrats a Altea (33), on anotem “lliçons” com les de Fco. Zaragoza (mestre
d’Altea) sobre institucions escolares de carácter social: passejades escolars i
continuació de la tasca escolar, biblioteca escolar, mutualitat escolar, cantina i
colònia; José Tomé (mestre de Callosa d’Ensarrià) sobre organització escolar:
excursió pedagògica i centres d’interés; Eliseo Gómez sobre cinema i ràdio
escolars, i d’altres. Indubtablement havien reeixit les idees europees sobre una
escola activa, moderna, alliberadora, progressista i per a tots, com ho prova el
comentari de text sobre els pedagogs Kerschensteiner (escola del treball) i
Pestalozzi (ensenyança popular), que formava part de l’examen d’oposicions a
director de graduada, celebrat el 12-2-1932 a Alacant (34).

En aquells moments d’eufòria pedagogista no resultava estrany
trobar-se a la premsa escrits de tot gènere, informant sobre les innovacions
educatives com ara els intercanvis escolars o la introducció de la música i la
ràdio escolar (35); aquesta última tractava de sensibilitzar i aproximar el
xiquet a l’art musical encara que, donada l’escassesa pressupostària de l’estat,
es feia necessària l’esplendidesa particular (donacions) perquè totes les escoles
tingueren ràdio, un magnífic mitjà de divulgació i cultura ja que en els distints
programes s’anaven a tractar temes escolars, musicals, literaris ...

A eixa escola progressista se li podia afegir la característica
valenciana; així al menys pensava Jordi Valor (36), mestre destinat a Calvera
(Osca), quan apostava pel tipus de cultura que calia fomentar a les aules. Seria
una escola activa i moderna, en el sentit d’utilitzar la llengua materna amb

228

l’objectiu de preparar per a la vida; s’hi impartiria història i llengua de les
terres valencianes i, finalment, també hauria d’explotar-se l’espiritualitat
autòctona dels xiquets.

Entre les publicacions que donaven suport a l’escola valencianista
destaca El Camí, on cabien tot d’opinions i reflexions que tenien en comú la
normalització del valencià en el món de l’ensenyament. Baldomer Vendrell,
des de Bocairent, escrivia sobre “L’ensenyança dels deixebles en la llengua
vernacla”; Pasqual Asins arran del projecte de llei de Bases per a la reforma de
la Primera i Segona ensenyança, quant a la base 6ª referent a les matèries
d’estudi i llengua, acceptava el castellà però més la llengua materna en cas de
bilingüisme. Per la seua part, sobre unes declaracions a la revista Libertas,
Carles Salvador exposava molt clar com havia de ser l’ensenyament (37);
aquest seria monolingüe (en la llengua materna) per raons pedagògiques i
humanes, entre altres; el bilingüisme, deia, solament aportava interferències i
retard intel·lectual en el xiquet.

En el mateix context del valencianisme escolar, Robert Moroder
culpava l’Estat espanyol i les corporacions públiques valencianes de
l’abandonament del valencià, i apuntava la necessitat de crear escoles
valencianes en valencià; amb eixa finalitat proposava la creació d’un segell
“Pro-Cultura” o “Pro-Escoles”, que costaria 25 cèntims per a cotització, i 10
cèntims per a cartes, lletres i postals (38). La petició de major compromís a les
institucions, però, no acabava en això. En el marc de la II Setmana Cultural
Valenciana, la segona ponència del Dia del Mestre, pel que fa a l’adaptació a
un Estatut del País Valencià autònom (39), demanava un ensenyament gratuït,
obligatori, laic, coeducatiu i -tocant a la llengua- amb dues llengües: castellà a
les terres de llengua castellana i valencià a les de llengua valenciana; a més,
els mestres haurien de conéixer el valencià i se crearien càtedres universitàries
de llengua, literatura, geografia i història valencianes.
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Les propostes del mateix Pasqual Asins, lluny de posicions més
folklòriques i tradicionals d’altres compatriotes seus, definien una pedagogia
d’acord amb l’escola innovadora, alliberadora i progressista del moment
històric. Així ho demostra en la III Conclusió de la Ponència abans citada
(normativa científica i pràctica), que resumia (40) en quatre punts: 1.
Ensenyament de la llengua (valencià) parlada i escrita, no de forma
memorística sinó a base de traduir el pensament; 2. Ensenyament pràctic amb
fets vius i obres literàries, i ensenyar jugant amb el mètode educatiu de
Montessori; 3. Gramàtica de la llengua materna; i 4. Escola orientada a
perfeccionar i millorar el llenguatge familiar i social. A les acaballes de l’estiu
de 1933 insistia, per iniciativa de la Junta de Protecció de Menors de
València, en els drets psíquics i físics del xiquet per a la qual cosa n’hi havia
que respectar el seu patrimoni espiritual, mitjançant la formació i la llengua
pròpies; és a dir, un ensenyament en valencià que respectara la naturalesa dels
xiquets valencians (41).

Encara que supere el nostre marc cronològic d’estudi, cal apuntar que
la tasca escolar de caire valencianista va continuar l’any següent amb una
“pedagogia valenciana”, antecedent històrica dels actuals moviments de
renovació pedagògica progressistes, amb tota mena d’activitats com ara edició
de revistes escolars i publicacions en valencià, converses i setmanes
pedagògiques, exposicions escolars, discussió de problemes escolars, treballs
sobre mètodes pedagògics, conferències ... de caràcter renovador, professional
i apolític.

Malgrat la contradicció que representava en la introducció de la
pedagogia moderna la no incorporació oficial del valencià a les escoles, pel
que fa al País Valencià, és cert que en altres aspectes sí es notava certa
col·laboració institucional en l’ajuda als estudis, com ara la prestada pels
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ajuntaments. Fou el cas, per exemple, de la convocatòria d’oposicions per a
alumnes d’escoles estatals, municipals i subvencionades duta a terme per
l’Ajuntament de València (42); concretament es tractava de 28 beques
d’estudis: 14 per a xiquets i 13 per a xiquetes (250 pessetes anyals) més
l’extraordinària (500 pessetes.) per a xiquets; els beneficiaris serien alumnes
distingits per la seua aplicació i intel·ligència.

Una aposta, sens dubte, per l’escola pública en la línia de la política
educativa republicana del primer bienni; una concepció en la que, com apunta
actualment el pedagog G.Anaya, els éssers humans s’enriqueixen quan
conviuen amb els desiguals; en l’escola pública, continua, la socialització dels
escolars es realitza millor perquè l’univers social dels diferents és enriquidor,
mentre que el dels iguals és aïllant, més pobre; segons eixa opinió, les escoles
privades són “guettos” diferenciats que no permeten que ningú s’hi aprope
(43).

Tornant a la guerra escolar republicana, els sectors de la dreta
catòlica insistien en el fracàs de les adaptacions pedagògiques oficials i,
alhora, anunciaven la creixent organització d’institucions pedagògiques sota la
direcció d’iniciatives privades; una estructura que, planificada conjuntament,
aspirava a l’èxit espiritual, tant religiós com patriòtic (44). Tret d’aquest
enfocament catastrofista de la realitat escolar republicana, el ben cert era que
es tractava en el fons de concepcions distintes, perquè la realitat històrica ens
diu que la renovació en el camp de la instrucció primària anava introduint-se a
poc a poc i ja oferia els seus fruits, en un període tan curt com el primer bienni
republicà.

Això, al menys, és el que succeïa en la pràctica educativa quotidiana
de l’escola pública oficial, on la llibertat de càtedra possibilitava si més no que
els ensenyants anaren incorporant en les aules aquelles activitats pròpies d’un
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“mestre modern”, com Eladio García (45) del grup escolar Balmes a Russafa
(València); efectivament, els seus alumnes sumaven a les tasques acadèmiques
altres ocupacions voluntàries en temps d’esplai, com ara jocs de taula, dibuix i
pintura, lectura, campionats d’escacs, excursions, festes literàries, equips
esportius, filatèlia, periòdic mural ... amb l’objectiu de preparar el xiquet per a
la vida futura.

Encara que la millora pedagògica tinguera marcada una línia clara,
tampoc hem de menysprear les dificultats socials en aplicar tots els principis
desitjats, com ara la coeducació que era presentada com una conquista
educativa realitzable i experimentada (46), o el problema de l’absentisme
escolar consistent en què alguns xiquets s’incorporaven tard a l’escola,
faltaven molt o els pares no es comprometien en portar-los-hi (47),
circumstància que perdurà més enllà del període republicà. Així i tot, ni
l’administració educativa ni els mestres renunciaven en la seua tenacitat, i hom
pot constatar que seguien celebrant-se normalment les reunions professionals
d’ensenyants -com s’apuntà- més enllà del primer bienni republicà, fins les
mateixes vespres de la contesa bèl·lica que acabaria amb la II República; fou
el cas, entre d’altres, del curset celebrat pels mestres de l’Alfàs del Pi, Altea,
Benissa i Calp (48), amb dissertacions com les de Fernando Comendador
sobre escoles rurals, i de Fco. Zaragoza sobre biblioteques escolars.

Si analitzem la situació pedagògica en acabar el primer bienni, tenint
en compte el fre que suposà el segon bienni, coincidirem amb l’opinió que hi
havia els mateixos professionals de l’ensenyança en acabar el període
republicà ja que la línia seguida, com sabem, fou pràcticament la mateixa
abans i després del bienni dretà. A tal efecte fem una mirada comparativa
d’allò que llavors se’n deia l’escola d’ahir, la d’avui i la de demà, tot i fent
servir quatre aspectes pròxims a la pràctica pedagògica: les ensenyances, els
mètodes, la disciplina i l’alumnat.
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Així doncs, l’escola pública anterior al primer bienni republicà
impartia una ensenyança d’iniciació on els xiquets aprenien a llegir, escriure i
comptar, i altra d’ampliació a base de calcografia, urbanitat i escombraries
(49) literàries; el mètode, soporífer i trist, estava basat en la passivitat i la
rutina, la instrucció memorística, el verbalisme, la consideració de l’escola
com a magatzem de coneixements i la porqueria cultural, si fem cas de la
terminologia utilitzada per la mateixa publicació, òrgan de la Asociación
Nacional del Magisterio Primario; la disciplina, en el mateix sentit, era
quarterera amb càstigs bàrbars; finalment, l’alumnat estava format per xiquets
(sic) bèsties, grollers, bruts, baralladors, procaços i llenguts.

La segona etapa d’aquest procés correspon als avanços aconseguits
en l’escola republicana; és a dir, l’ensenyança de la cultura general: lliçons de
coses, fets concrets i exercicis de llenguatge; un mètode que desterrava el
verbalisme, a la mesura de la intel·ligència dels xiquets i que pretenia “caps
ben fets” i no “molt plens”; la disciplina, sense premis ni càstigs, buscava
l’automatisme conduent a l’autonomia moral i el respecte mutu; l’alumnat, per
tant, tenia més captinença, ordre i neteja, amb uns costums encara per
reformar.

Amb tot i això, l’optimisme reflectit en l’anterior paràgraf encara era
superat per aquella escola de demà, el somni pedagògic republicà; en altres
paraules, ensenyança sense assignatures i mètodes adaptats als ritmes vitals
que comportarien una gràcia pedagògica típica de l’escola expressiva: intuïció,
emoció, reflexió i acció, que rendiria culte a l’amor, el treball i el llenguatge;
disciplina amb dolçor i raons que formaria, en definitiva, l’alumnat propi de la
comunitat escolar perfecta.
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7. 3. Institucions complementàries.

7. 3. 1. Missions Pedagògiques.

La necessitat de les Missions Pedagògiques responia a un criteri de
justícia social, donat l’abisme més espiritual que econòmic entre la ciutat -amb
major estímul cultural- i l’aïllament o misèria cultural dels poblets i llogarets.
No es tractava d’una escola professional sinó d’enriquir l’esperit de manera
lliure i ocasional, i de donar un tracte familiar i amistós als seus beneficiats
(50). El seu objectiu era difondre la cultura general, tot i atenent els interessos
de la població rural; així al menys ho arreplegava el decret de creació del
Patronato de Misiones Pedagógicas (29-5-1931), constituït el l9 d’agost.

Segons la normativa legal els treballs a realitzar per les missions
aplegaven tres grans aspectes. En primer lloc el foment de la cultura general,
amb tot de mitjans disponibles: biblioteques populars fixes i ambulants,
lectures-conferències públiques, sessions cinematogràfiques sobre altres
pobles, avanços científics ..., cors-orquestres, audicions de ràdio i discos, i
exposicions d’art. En segon lloc, quant a orientació pedagògica, visites a
escoles rurals i urbanes, setmanes-quinzenes pedagògiques i cursets de
perfeccionament. Finalment i en tercer lloc, pel que fa a l’educació ciutadana,
reunions públiques sobre els principis democràtics i lectures-conferències
sobre l’estat i la participació política. D’aquesta manera se celebraren a la
província de València les Missions Pedagògiques de 1933 (51), a saber:
Jaraguas (22 d’abril a 6 de maig), Ademús (24 a 30 de juny) i Alpont (5 a 11
d’octubre), amb els seus llogarets pròxims. Una de les conseqüències més
notòries fou la creació de nombroses biblioteques al País Valencià, per part
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del Patronato de Misiones Pedagógicas i durant el primer bienni (52). En
canvi, durant el posterior bienni negre es paralitzà l’activitat de les Missions
Pedagògiques, tant en nombre com en serveis prestats en general o, com ara,
d’audicions de música o projeccions de cinema, per exemple.

L’experiència pedagògica de les Missions Pedagògiques a l’àmbit
valencià, encara que limitada en temps i espai, fou ben rebuda pels
professionals de l'ensenyança però cal apuntar, a mode de testimoni històric,
l'opinió al respecte dels mestres valencianistes en el sentit de què al País
Valencià aquestes havien de ser organitzades, dirigides i realitzades pensant,
perfilant i parlant en valencià; altra cosa era esmerçar esforços estèrilment
(53).

7. 3. 2. Colònies escolars.

La reforma educativa del primer bienni republicà afectà també la
concepció que, fins aleshores, hom tenia de les colònies escolars; és a dir,
l’existència d’aquestes venia ja del segle anterior. La seua creació formal, com
a instrucció educativa, data de 1876 a Suïssa (Zurich) i fou importada, deu
anys després, per M. B. Cossio quan organitzà la primera colònia a Santander
(San Vicente de la Barquera) segons els principis del Museo Pedagógico
(ILE); al País Valencià se’n celebrà per primera vegada una a la platja del
Cabanyal (València), en 1893, a càrrec de la Sociedad Protectora de los Niños
per a 60 xiquets/es; les colònies d’hivern, per la seua banda, s’estrenaren a la
platja de Sant Joan (Alacant), en 1929. Abans d’arribar el període republicà ja
tenim notícia d’altres colònies que s’anaven normalitzant al nostre territori:
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Sogorb, El Cabanyal, Serra i a d’altres comarques com ara la Marina Alta
(54).

Si atenem a la tipologia de les colònies escolars (55), aquestes
variaven segons el temps en limitades (estiu-hivern) o permanents, segons la
seua ubicació en muntanya, interior o marítimes, i segons el règim en oficials
o privades. La seua labor pedagògica també es diferenciava segons la
idiosincràsia dels organitzadors: col·legis religiosos, institucions culturals,
entitats oficials, sindicats ...; en principi, però, totes estaven subjectes
-al menys durant el nostre bienni d’estudi- a la legislació i supervisió del
Museo Pedagógico Nacional quant a instal·lacions, recursos per al
sosteniment i rendiment de comptes. Els objectius teòrics de totes les colònies
era la regeneració física, moral i intel·lectual dels colons.

Al País Valencià el nombre de colònies públiques celebrades, així
com de colons hi assistents, fou provincialment el següent (56):

Colònies públiques celebrades
1932
de xiquets

De xiquetes

mixtes

Total

Alacant

4

2

10

16

Castelló

-

-

1

1

València

11

19

16

36

1933
de xiquets

De xiquetes

mixtes

Total

Alacant

5

2

11

18

Castelló

-

-

1

1

València

11

19

16

36
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Colons hi assistents
1932
Xiquets

xiquetes

Total

Alacant

690

548

1.238

Castelló

54

54

108

València

1.522

1.437

2.959

Xiquets

xiquetes

Total

Alacant

745

557

1.302

Castelló

54

54

108

València

1.538

1.462

3.000

1933

També a nivell provincial se celebraren colònies; per exemple, la Junta
Valenciana de Colonias Escolares en celebrà en 1931 a Macastre, Xelva i
Bunyol, en 1932 a Macastre i Xelva, i en 1933 als mateixos pobles. A més,
localment també hi hagueren colònies aquests anys organitzades com ara per
l’Ajuntament de València, Escoles Pies, FUE de Magisteri, Escoles laiques
(Blasco Ibáñez), Sindicats obrers, Casa del Pueblo Radical, Obreras i Asil San
Juan de Dios.

Les dades anteriors ens mostren com el missatge republicà, de lluita
contra l’analfabetisme i a favor de la redempció del xiquet, arribà clarament a
la societat i permeté un moviment generalitzat per reforçar eixe interés
institucional; prompte sorgiren tot d’activitats al marge de l’escola en pro de
l’obra cultural i cívica, com ara la creació dels Centres d’Educació Cívica (57)
instituïts per estudiants universitaris. També en el cas de les colònies escolars
foren els joves estudiants els primers en conscienciar-se i mobilitzar-se;
concretament, és lògic, la Juventud Valenciana del Magisterio organitzà la
primera revetla, a la plaça de bous de València, a favor de les colònies (58).
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La Junta Valenciana de Colonias Escolares, per a les esmentades
colònies de Xelva, Macastre i Bunyol, sol·licitava dies després donatius
perquè pogueren assistir-hi els xiquets pobres, ja que els que podien pagaven
75 pessetes cadascú (59). Altra revetla, la Nit Vella de 1932, fou organitzada
pel Círculo Socialista del districte de Russafa (València) amb la mateixa
finalitat, recaptar fons per a la seua colònia escolar (60). Cronològicament
podríem anar sumant-hi més peticions de donatius o col·laboracions
ciutadanes, com ara la de les Agrupaciones Femeninas R.R.S. de València
(61), però per concloure hem d’apuntar altra iniciativa en aquest aspecte. Es
tracta de la institucionalització d’un dia dedicat a les colònies escolars (14-51933), amb actes preparats per la Federación de Colonias Escolares de
València a mode de commemoració humanitària (62); l’acció de taules
petitòries, joves postulants i col·lectes acabà amb una festa al Grau.

Aquests tipus de campanyes tampoc convencien tothom, malgrat la
seua bona voluntat; les colònies escolars, s’argumentava raonadament (63),
havien d’estar cobertes totalment pel pressupost públic i no dependre de les
almoines ni de la caritat del poble. És cert que aquest pensament era el que
propugnaven les autoritats republicanes quant a temes educatius en general i,
per tant, s’havia d’aplicar igualment a unes activitats tan necessàries i
aconsellables per als xiquets com les colònies escolars.

De fet, també les institucions públiques aportaren diners per ajudar a
la realització de colònies, tant públiques com privades. Així, la Diputació de
València solia aprovar subvencions, prèviament sol·licitades, per a colònies
d’estiu com ara per a les Colònies Blasco Ibáñez o per a la Colònia dels
Ferroviaris, en 1931 (64). També la Diputació de Castelló, demanant
subvenció al Ministeri d’Instrucció Pública, gestionava la Colònia escolar
d’asilat de la Beneficència, que se celebrà a Albocàsser en 1932 i a l’any
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següent ho faria a Eslida (65). Els ajuntaments, com ara el d’Elx (66), a través
dels Consells Locals de Primera Ensenyança, sol·licitaven del Ministeri
subvenció per a les seues colònies escolars municipals.

L’obra humanitària i redemptora de la República intentava donar, als
xiquets de les classes més humils, energies per véncer les condicions
antihigièniques de les seues cases i escoles. Amb aquesta idea se dugué
endavant la primera colònia escolar permanent per part de l’Ajuntament de
València. El Sanatori marítim de la Malva-rosa acollí 70 xiquets/es orfes i, pel
seu caràcter pedagògic i humanitari, fou considerada per la premsa la primera
colònia d’hivern d’aquesta classe a Espanya, obra pròpia de la República (67)
que se preocupava de la cultura física i intel·lectual dels xiquets. Quelcom
paregut ocorregué al mateix sanatori mig any després (68), acollint-hi 65
xiquets/es que portà l’Ajuntament i altres 47 la Junta Antituberculosa.

L’èxit de les colònies escolars, revifades especialment amb
l’adveniment republicà i després de l’experiència del primer any, portà la
iniciativa de federar totes les entitats que n’organitzaven sota el patronatge de
la Junta de Protección a la Infancia; aquesta reuní a la seua seu representants
de dites entitats amb l’objectiu d’evitar abusos, com l’amiguisme i les
recomanacions a l’hora d’inscriure els colons, i de què pogueren assistir a les
colònies els xiquets més necessitats. A les poques setmanes es va constituir la
Federación Local de Colonias Escolares de Valencia, formant-ne part les
següents corporacions: Junta Valenciana de Colonias Escolares, Junta
Provincial de Lucha Antituberculosa, Casa de la Democracia, Casa del
Pueblo Radical, Junta de la Colonias Escolares de las Escuelas Pias, Junta
del Patronato de la Juventud Obrera, Peña Caridad, Asociación Valenciana
de Maestros Particulares, Asociación Escolar del Magisterio F.U.E.,
Inspección Médico Escolar, Junta Provincial de Protección de Menores i la
Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España,
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que ingressà en juny. Establertes les normes federatives, una setmana després
començaren les subscripcions, donatius populars, festivals, postulacions i totes
aquelles activitats benèfiques conegudes (69).

L’eixida de les colònies d’estiu representava un motiu d’alegria
col·lectiva i, per tant, notícia als periòdics; les corresponents cròniques
periodístiques d’acomiadament o benvinguda als xiquets per part de les
distintes localitats, així com de l’estada dels xiquets, ens parlen de les
característiques de les distintes colònies: nombre i origen dels colons hi
assistents, activitats realitzades, instal·lacions, localització geogràfica i
paisatgística ..., normalment considerades positivament. Les excel·lències i
virtuts de les colònies, així com la felicitat dels xiquets i els béns que els
reportava l’experiència estiuenca, eren els temes més recorreguts; tanmateix,
tampoc s’estalviava la crítica quan era menester i s’hi suggerien solucions per
millorar locals i instal·lacions (70), tot i comptant amb l’interés i dedicació
dels ciutadans o dels seus representants responsables.

Les innovacions pedagògiques que s’anaven aplicant al món educatiu
en general, ho feien també al de les colònies escolars en particular. Fou el cas
de l’intercanvi de colònies entre pobles, com ara el d’Altea-Cocentaina, arran
de l’acord dels Consells Locals de Primera Ensenyança respectius; així
s’aconseguia que els xiquets gaudiren dels beneficis d’un medi físic distint a
l’habitual (71). De la mateixa manera, mereix esmentar-se la Colònia dels
valencianistes de Castelló, primera del seu gènere (72); el seu director
pedagògic fou Carles Salvador i se celebrà a Sant Pau (Albocàsser), actuant-hi
Enric Soler i Godes com un dels monitors ajudants, alhora que cronista, el
qual resumia el seu desenvolupament en tasca i esplai. Fou subvencionada pel
Ministeri d’Instrucció Pública i pels seus organitzadors, l’Ajuntament de
Castelló i la Societat Castellonenca de Cultura, aportant-ne aquests últims
3.000 i 4.000 pessetes respectivament.
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Lògicament el tarannà de les nombroses colònies responia al caràcter
dels seus organitzadors, i en trobem de ben diverses en aquest sentit. Així, de
signe clarament contrari a les anteriors, podem citar per exemple l’organitzada
pels Sindicatos Femeninos a Estivella (73), on les colones obreres s’aplicaven
en la seua labor: ensenyança de la llar, exposició de la Carta Pastoral de
l’arquebisbe de Toledo, formació religiosa i social, i vida pràctica del
catolicisme; l’objectiu de la colònia era la regeneració social cristiana de
l’obrera.

Les diverses concepcions socials d’allò que hauria de ser una colònia
escolar, tal com passava en la pròpia ensenyança, provocava polèmiques que
la premsa local reflectia a les seues pàgines. A mode d’exemple cal recordar la
mantinguda a Elx entre els defensors de les colònies municipals, celebrades a
Santa Pola per a xiquets pobres (74), i els defensors de les colònies
organitzades pels burgesos en el règim anterior; aquests últims consideraven
les seues colònies les úniques amb finalitat higienicopedagògica, sense
empatxar els xiquets amb idees polítiques i sectàries (75), tal com feien
(llegim) els socialistes republicans als quals criticaven, entre altres coses, per
la seua política laica consistent en celebrar les colònies durant les festes
religioses patronals.

7. 3. 3. .Biblioteques.

En la línia educativa de cultura per al poble, la política bibliotecària
republicana posà tots els mitjans disponibles perquè els llibres foren un
patrimoni públic. D’ara endavant les escoles primàries elementals comptarien
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amb biblioteca pròpia, i el préstec de llibres seria a més públic per a tots els
ciutadans; tant de la vigilància com del seu funcionament s’encarregaven els
mestres i encara que l’administració era responsabilitat del Consell Municipal
d’Instrucció Pública, les subvencions podien ser tant públiques com privades;
el lliurament dels llibres estava centralitzat en el Museo Pedagógico Nacional.

Així, si prenem com exemple alguns municipis de la Marina Alta
alacantina (76), podem comprovar que les biblioteques públiques municipals
tenien subvencions de divers origen. A Xàbia de l’estat, a Pedreguer també
estatal a partir de 1932, a Alcanalí municipal a partir de 1934, a Gata del
Centre Republicà, a El Verger de donacions privades i a Dénia de la Casa del
Poble. En canvi a Montaverner (la Vall d’Albaida), i altres indrets d’àmbit
més rural (77), se’n feia càrrec el Patronato de Misiones Pedagógicas
esmentat ja al seu apartat.

A més de l’ajuda pública o privada que rebien les biblioteques
públiques, pel que fa a les escoles nacionals i rurals, hom demostrà l’interés i
esforç de les autoritats educatives en dotar els centres educatius d’una eina
cultural tan necessària com ara la biblioteca, recordem escolar però a més de
préstec públic. El Patronato de Misiones Pedagògicas (78) concedí
biblioteques inicials -amb 100 volums seleccionats- d’aquest tipus que, pel
que fa al País Valencià, varen ser durant els anys 1931, 1932 i 1933
respectivament, les següents. Alacant: 30, 22 i 50; Castelló: 10, 10 i 29;
València: 56, 49 i 37.

A més de l’aspecte quantitatiu, cal apuntar dues notes sobre les
biblioteques públiques d’aleshores. La primera fa referència al moviment de
les biblioteques públiques, concretament la de València (79), que ens mostra
les preferències temàtiques dels lectors; en eixe sentit hi ha diferències
significatives entre els distints tipus de llibres o nombre d’obres servides que,
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ordenades de més a menys, foren: Obres Generals 22.224, Literatura 19.480,
Ciències Socials 4.967, Ciències Aplicades-Tecnologia 4.097, HistòriaGeogràfica 3.596, Ciències Pures 2.708, Belles Arts 2.204, FilologiaLingüística 1.455, Filosofia 751 i, en darrer lloc, Teologia-Religió 326. L’altra
nota a constatar va referida a la queixa que, des del sector escolar valencianista
(80), es feia en el sentit que en les biblioteques de nova creació faltaven
llibres de divulgació científica, de temàtica-literatura valenciana i escrits en
valencià.

7. 3. 4. Ensenyança de la dona.

Els ideals educatius republicans, influïts com sabem per la
Institución Libre de Enseñanza, no deixaven de tindre un caràcter reformistaconservador en el sentit de què hom garantia l’educació per a totes les dones,
però aquesta concepció encara classista només facilitava l’accés universitari a
les dones majorment burgeses; les proletàries s’havien de conformar amb la
formació professional més una formació com a dones o mestresses de casa,
quedant-ne com a consol les classes d’adults mixtes.

En general, però, l’escola republicana millorà la situació de la dona
quant a l’avanç quantitatiu en escoles, assistència, alfabetització i cultura. El
contingut -preparació per a la futura mestressa de casa- incloïa la costura, amb
més mitjans i material, i el rober escolar; aquest, marcat per un caràcter útil i
pràctic, podia reunir per exemple mestres, alumnes i mares per tal de
confeccionar roba per a xiquets/es pobres (81).
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La coeducació permetia la convivència a les aules en alguns pobles,
amb iguals continguts i matèries d’estudi, però hagué de salvar entrebancs
socials puntuals com ara el distint parer sobre el tema entre les corporacions
municipals i els consells locals de primera ensenyança.

En realitat, malgrat l’intent de reformadors i ensenyants, el panorama
en un sentit més general era poc propici per a l’emancipació femenina. En
1931, del total de dones que estudiaven en tots els nivells, el 96,20 % ho feien
en ensenyança primària, el 2,36 % en centres professionals, l’1,18 % en
centres de secundària i el 0,24 % en universitats (82). La problemàtica de
l’educació femenina no tenia només un aspecte quantitatiu, sinó també
qualitatiu. La dona, orientada a atendre la família, havia de centrar-se en les
assignatures domèstiques; tenia suficient amb unes nocions de contingut
cultural-científic o matèries d’adornament per a les alumnes de classe alta.

En acabar l’escolaritat la dona tenia una nul·la capacitat per a
enfrontar-se a la vida, obtenir un treball o buscar noves formes de realització
personal. Les reivindicacions feministes en el camp educatiu eren minoritàries
i elitistes, només conegudes per una minoria intel·lectual, i desconegudes per
les dones dels pobles que -fins i tot- solien considerar aquelles com senyoretes
desocupades de costums i morals atrevits. Menys esperançador encara
resultava l’ideari conservador al respecte; en els mítings de l’Acción Cívica de
la Mujer (DRV), davant el primer vot femení de 1932, el discurs era
pràcticament el mateix que el dels homes-líders del partit, sense referències a
una problemàtica específica femenina ni a la necessitat de promoció de la dona
(83), quedant aquesta com a defensora contra els atacs a la religió, la família,
l’educació dels fills i la civilització cristiana.

Amb tot i això, al llarg del primer bienni els avanços en coeducació
foren innegables però sense generalitzar-se; durant el segon bienni la
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coeducació quedà derogada i solament revifà en el període frontpopulista.
Curta experiència si considerem que, al final de la Guerra Civil, el nou règim
nacional-catòlic imposà la moralització dels costums; la coeducació llavors
representava un crim contra les dones decents i, a la manera d’Onésimo
Redondo, el determinisme biològic relegà les dones a la llar. Els desitjos
manifestats per les dones de les classes populars per aprendre (84), haurien
d’esperar encara molts anys.

Difícil ho havien tingut als col·legis privats catòlics mestres i
xiquetes, fins i tot durant el primer bienni republicà; les més atrevides
infringirien les instruccions papals als ordinaris diocesans, segons les quals els
mateixos pares havien d’allunyar les xiquetes -per exemple- d’exercicis
públics i concursos gimnàstics, sota perill d’expulsió del col·legi (85).

Dins també de l’ensenyança privada hi havia la Institución para la
Enseñanza de la Mujer, fundada a les darreries del s. XIX per la Sociedad
Económica de Amigos del País; amb una pedagogia moderna, segons els
prospectes propagandístics, la seua escola primària preparava la dona en els
coneixements necessaris de les matèries acadèmiques convencionals,
complementats amb d’altres com ara rentat-planxat de roba, cuina, neteja o
conservament de la casa i el mobiliari (86); tot, això sí, a base d’una
ensenyança experimental i pràctica, i previ pagament de les 10 pessetes de
matrícula mensual, tret de les xiquetes becades per l’Ajuntament o la
Diputació, o les filles dels socis de l’Ateneu Mercantil.

Els objectius de dita institució eren formar dones intel·ligents i
virtuoses, que saberen complir “les funcions confiades per llei de vida en la
família” (87); possiblement per això, en les cerimònies de lliurament de
premis de cada curs a les millors alumnes se valoraven, en la secció de
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primària, mèrits com ara puntualitat i assiduïtat, endreç i netedat, i aplicació i
laboriositat.

Altra possibilitat, també a València, era assistir a les escoles mixtes
graduades de la Casa de la Democracia, d’ideari blasquista i matrícula més
assequible, on -segons els seus principis- la funció femenina era més valorada
i s’impartia una educació anticlerical de la dona. Finalment hem d’apuntar la
iniciativa del Consell Universitari, amb la cooperació de l’Ajuntament de
València, en crear la Escuela del Hogar y Profesional para la Mujer (88), que
oferia ensenyances complementàries i de la llar: cultura superior moderna,
perfeccionar les afeccions culturals i capacitació per exercir les obligacions de
casa; en aquest cas el professorat era voluntari-altruista i tant la matrícula com
les classes ho eren gratuïtes. En tots els casos, com podem comprovar, el paper
i les perspectives de la dona no eren encara equiparables als de l’home, si més
no en el camp educatiu.

7. 3. 5. Classes d’adults.

La solució per a portar endavant les classes d’adults, per part de
l’administració educativa, fou gratificar els mestres amb una quarta part del
sou normal perquè donaren un mínim setmanal de nou hores. Les prioritats
eren afavorir sobretot els adults amb algun coneixement i els més joves. El
funcionament de les classes depenia de l’entusiasme dels mestres, per als quals
aquestes suposaven una càrrega burocràtica, ja que les mestres quedaven
excusades per llei i tenien, per tant, preferència els mestres. L’alumnat estava
format majorment per xics, amb minoria de classes mixtes. Com a innovació
republicana estaven les excursions didàctiques, com ara les realitzades pels
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alumnes de Montaverner o Llutxent (89). A part de les classes d’adults
públiques, hi havia de privades organitzades pels ordes religiosos, Acción
Cívica de la Mujer, partits polítics...

A la Marina Alta, per exemple, també en trobem de les dues
possibilitats (90); mentre a Dénia funcionaven aquests anys fins a vuit classes,
a Pedreguer els joves entre 14 i 25 anys podien acudir a les escoles graduades;
els socialistes tenien organitzades les respectives classes d’adults a la Casa del
Poble també de Dénia i Pedreguer, aquesta última població amb altra
iniciativa al respecte del PRRS.

Tanmateix s’imposava el major pes institucional; a Elx, les classes
d’adults s’anunciaven a totes les escoles nacionals del terme com a gratuïtes,
nocturnes i per als majors de 14 anys (91). A nivell provincial també s’havien
pres les disposicions necessàries per a posar en marxa l’ensenyança d’adults,
referents al nombre d’alumnes per aula o la matrícula; a més s’incloïa la
Constitució com a matèria obligatòria i unes classes especials de preparació
professional, amb nocions de: agricultura, dibuix (arts i oficis), higiene social,
aritmètica mercantil, teniduria de llibres, mecànica aplicada, mecanografia,
francés ... (92).

L’Ajuntament de València, per la seua part, aprovava un dictamen de
la Comissió d’Instrucció Pública, designant 20 mestres (dones) per a classes
municipals d’adultes a altres tantes escoles, entre municipals, nacionals i
privades; al mateix temps assignava per al seu funcionament 300 pessetes de
sou a les mestres més 100 pessetes per a material; el mateix s’aprovava l’any
següent (93).

Finalment i pel que fa a les escoles estatals d’adults, les xifres eren
en 1933 per capitals provincials les següents (94):
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Escoles estatals d’adults. 1933
Homes

Dones

Total

Alacant

46

7

53

Castelló

24

-

24

València

92

8

100

Alumnes hi matriculats
Homes

Dones

Total

Alacant

1.373

418

1.791

Castelló

675

-

675

València

3.760

682

4.442

Alumnes hi assistents en el curs (de novembre a març)
Homes

Dones

Total

Alacant

1.017

405

1.422

Castelló

472

-

472

València

3.156

532

3.688

Com es pot veure en la taula anterior la matrícula femenina era
minoritària, fins i tot desconeguda a Castelló.

7. 3. 6. L’escola valencianista.

Encara que les autoritats educatives no potenciaren directament l’ús
del valencià a les escoles, és cert que el valencianisme escolar trobà en el
règim republicà, especialment durant el primer bienni, un període històric amb
la suficient llibertat i tolerància com per intentar dur endavant els seus
propòsits. Malgrat el fracàs en la consecució de l’autonomia política, es va
produir un eixamplament de la base sociològica valencianista i una
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proliferació de grups polítics i culturals. Durant aquells anys hi hagué un
moviment cultural valencià important, amb propostes teòriques i realitzacions
pràctiques com exemple a seguir en el futur, com ara la línia pionera de la
Taula de les Lletres Valencianes (1927-30), tendents a normalitzar el
valencianisme sense localismes ni folklorismes (jocfloralismes) i crear una
infrastructura cultural.

Entre les iniciatives més enllà de la normalització lingüística (95), ja
hi havia societats anteriors a la II República com la Societat Castellonenca de
Cultura o el Centre de Cultura Valenciana, així com Acció Cultural
Valenciana. Dins del nostre primer bienni, i més centrades en temes escolars,
naixeren l’Agrupació Valencianista Escolar, universitària i autonomista,
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana i l’Associació de Mestres
Valencians,

ambdues

preocupades

per

la

renovació

pedagògica

i

l’ensenyament de la llengua. Posteriorment sorgí la prestigiosa Fundació
Proa, coordinadora d’altres entitats, ací i a Catalunya.

Amb tot i això, no podem oblidar que durant la dictadura anterior i
abans s'havia imposat la prohibició-repressió de les llengües diferents al
castellà; a més, segons Acció Valenciana, d’una enquesta entre professors de
lletres de la Universitat valenciana se desprenia el desacord sobre la utilització
del valencià a l’escola, amb afirmacions i excepcions (96). Potser per eixa
consciència de la realitat i després del decret de bilingüisme per a Catalunya,
Carles Salvador afirmà que no estàvem preparats per a la seua aplicació a
terres nostres, sense organismes que es preocuparen a fons d’eixa qüestió
bàsica, ni material escolar, ni un Magisteri apte per a la funció que podria
encomanar-se-li; per tot això, calia posar-se a treballar i estar preparats (97).

Realment, de la II República s’esperava sumar a la llibertat
individual la dels pobles, amb el dret a disposar d’ells mateixos i superar-se
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culturalment perquè, com apuntava Artur Perucho només començar el nou
règim republicà (98), “Els centres oficials (estatals) d’ensenyança des de
l’escola fins a la universitat, no m’han donat ni un bri de cultura valenciana”
(sic). I és que allò que es volia era la desalienació de les consciències dels
alumnes, mitjançant una feina diària d’autoconeixença valenciana contra la
ideologia dominant de l’estat (99) ja que, considerant l’escola com a institució,
al País Valencià hi ha aspectes característics diferencials respecte a la llengua i
la cultura.

Quan l’escola, que hauria d’haver possibilitat la transmissió i creació
de cultura, donava conceptes buits, estranys i alienadors, sense proporcionar
mitjans per al coneixement i domini de la pròpia realitat, fou quan s’inicià una
reacció cultural d’una col·lectivitat, minoritària però significativa, per
transformar eixa realitat. El resultat fou una intensa activitat per la
normalització cultural i lingüística, en forma d’actes i organitzacions ja
conegudes a favor d’una escola valenciana: Agrupació Valencianista
Republicana i Centre d’Actuació Valencianista (1931), Normes de Castelló,
Primera Setmana Cultural Valenciana i Agrupació Valencianista Escolar
(1932), Segona Setmana Cultural Valenciana i Dia del Mestre (1933), amb
dissertacions d’actualitat i fonamentació científica, incloent-hi teories de la
pedagogia moderna de llavors: Claperade, Bovet, Piaget, Pestalozzi, Decroly,
Freinet ..., tal com feien l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i
les Escoles d’Estiu de Barcelona; conseqüència d’eixa relació fou la creació, ja
a primeries de l’any següent, de l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Valenciana, malgrat l’actitud contrària a la normalització lingüística del bienni
dretista (100).

La preocupació del Magisteri i d’Inspecció per l’arrelament al medi
físic i cultural, portà l’apropament a la realitat lingüística; els problemes que la
diglòssia produïa als xiquets valencianoparlants comportà iniciatives que

250

s’intentaren desenvolupar amb força. Fou el cas de la Vall d’Albaida (101),
una de les comarques pioneres en la reivindicació del valencià a l’escola sota
perspectives psicològiques, pedagògiques i culturals; mestres i alumnes
aprengueren el valencià per correspondència o en classes fora de l’horari
lectiu. Els sectors valencianistes, potser no tan progressistes en altres aspectes,
inculcaren en els xiquets la idea d’aprofundir en l’arrelament al medi, segons
el principi pedagògic universal, a base d’una ensenyança primària més eficaç
en la llengua materna.

Mentrestant, passava el temps i no s’acomplia la promesa del
ministre M. Domingo de decretar el bilingüisme a les escoles valencianes,
encara que alguns com ara Gaietà Huguet (102) ho veien amb optimisme. A
més del problema polític també existia el professional; aquest, com sabem,
quedà clarament plantejat en la famosa Asamblea de la Confederación de
Maestros de Levante, celebrada a Castelló del 27 al 31 de desembre de 1932.
Davant l’exposició de Carles Salvador defensant el valencià a l’escola, hi
hagué una doble reacció dels mestres hi assistents: acceptació pels
valencianoparlants i rebuig pels castellanoparlants. Al marge d’aquell incident,
el fet és que anava augmentant la sensibilització general i en els avantprojectes
d’Estatut valencià s’arreplegava el tema del bilingüisme; hi havia un
proteccionisme i un reconeixement cap a la cultura i les llengües vernacles,
però també diferències entre partits i entitats culturals sobre la seua aplicació
(103), sense oblidar la falta d’unificació ortogràfica; a més,

resultava

anecdòtic el fet que el valencià fóra la llengua materna de Rodolfo Llopis,
Director General de Primera Ensenyança.

No hi faltaren propostes en tots els sectors educatius, fins i tot en el
privat, en el sentit de la conveniència de què en les escoles catòliques a crear
es donara valencià, pels problemes pedagògics que tenien els xiquets en
obligar-los a aprendre en castellà, llengua aliena per a ells (104); l’Asociación
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de Padres de Familia tenia la paraula, doncs (sic) “ja

es donaven les

condicions mínimes (material escolar) perquè s’ensenyara als xiquets en la
seua llengua”. En canvi, en el mateix cercle, l’Assemblea de la DRV no
acceptà una proposta d’ensenyar Gramàtica, Història i Geografia valencianes a
les escoles privades catòliques que s’estaven creant (105).

El treball de conscienciació, però, seguiria endavant i ja en el bienni
negre hom pot trobar en la premsa, no necessàriament valencianista ni
progressista (106), algun escrit apuntant que (sic) “amb el tipisme no es pot
argumentar davant de pobles més preparats, que si no tenim cura de l’escola
no tindrem mai valencians aptes ni enterats de les seues coses, que ens manca
tenacitat, que el goig per les festes i el tipisme cal reforçar-lo amb una
consciència patriòtica, per un convenciment de nostre valor, ensenyant a les
escoles la nostra geografia i història i a estimar les nostres coses; tenim el
deure de protegir la nostra escola i la nostra ensenyança, cal conéixer
l’espiritualitat pròpia del País Valencià i els lligams entre les tres províncies,
perquè la regeneració del poble comença per l’escola”.

7. 3. 7. Escola-jardí.

Altra de les innovacions republicanes fou la pràctica pedagògica
krausista-institucionista dels jardins escolars. Encara que la seua vida no fou
molt llarga a terres nostres, hem de certificar la seua existència si més no a
València. L’estiu de 1931, l’Ajuntament de la ciutat dictaminà l’habilitació
dels jardins del Parterre i les Alberedes de Serrans per a lloc d’esplai infantil,
amb les corresponents disposicions sobre ajudants municipals, horari, edats,
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accessos, notificacions, adquisició de jocs i pressupost per als encarregats
(107).

Segons la premsa l’èxit fou aclaparador (108); a la setmana
d’inaugurar-se l’escola-jardí establerta al Parterre, ja hi havia 400 xiquets
gaudint del clima benigne i dels avanços de la pedagogia moderna, doncs les
escoles a l’aire lliure aprofitaven els jocs i les afeccions dels xiquets sota la
direcció dels mestres municipals. Als pocs dies més cròniques locals parlaven
de les demandes a l’Ajuntament per augmentar les escoles-jardí, tot i
proposant-ne de noves als jardins del carrer Guillem de Castro i a les
esmentades Alberedes de Serrans.

El mateix President de la Comissió Municipal d’Instrucció Pública,
Sr. Vázquez, hagué d’aclarir en què consistia tal novetat educativa. No es
tractava d’una escola (109), sinó d’un lloc de permanència en eixir de l’escola
per evitar els jocs i entremaliadures dels xiquets en la via pública, així com
molèsties i accidents; és a dir, un indret habilitat perquè els xiquets pogueren
esplaiar-se i distreure’s amb les propostes que el personal docent els feia en
forma de jocs, activitats lúdiques, artístiques i lliures. Aquests professors,
continuava, aconsellaven i guiaven els xiquets en els seus jocs; no impartien
assignatures sinó que hi practicaven l’educació activa.

L’acollida popular de dita pràctica a favor dels xiquets tingué ressò
fins i tot en les revistes de societat, com ara La Semana Gráfica (110), que s’hi
sumava en reclamar la higienització dels xiquets, ara al llit del Túria i al parc
de Natzaret, mitjançant ensenyances, jocs i esplai infantils; a més, tot
il·lustrant-ho amb fotografies d’escoles a l’aire lliure de l’estranger, proposava
el condicionament dels solars per a jugar i la utilització dels patis de les
escoles graduades en horari extraescolar. Pareixia que la sensibilització
institucional pels més menuts anava fent efecte.
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7. 3. 8. Cantines escolars.

No hi ha dubte que la cantina era un dels llocs més adequats per
educar els alumnes, sobre el comportament en taula o el maneig dels útils per
menjar; ni tampoc de la necessitat de molts xiquets, per l’alimentació o per
millorar el seu estat físic i moral. Raons d’aquest tipus es feien servir per
justificar, tal com esdevenia amb les colònies escolars, els actes benèfics a
favor de les cantines escolars, com ara la representació teatral benèfica al
Teatro Nuevo d’Alacant (111). Altra qüestió era que aquesta funció estiguera
en mans d’associacions caritatives privades.

En arribar la II República, la cantina escolar passà a ocupar el seu
lloc dins l’organització global de l’ensenyança. Així, segons indicava l’Ordre
del 22-8-1931 de la Direcció General de Primera Ensenyança, s’encomanava
el sosteniment de les cantines a l’estat i al municipi, encarregant-se els
consells locals de primera ensenyança de la seua organització. D’eixa manera
la infància més necessitada no havia de dependre de les anteriors
organitzacions de caritat escolar, sinó que estaria atesa pel sentit de justícia
social que tenia el nou estat modern republicà (112).

Per les despeses publicades en premsa sabem que, en 1932, a Alacant
funcionaven set cantines escolars, situades a: Joaquín Costa, Altamira, Cano
Manrique, Barea, Carolines, Florida i Sant Blai (113). A València, per una
visita del Governador, coneixem el funcionament de les cantines de Sant
Eugeni, Sant Jeroni, Casa de la Democracia, Escolapis i Cervantes; a l’última
se repartia desdejuni, dinar i berenar a 100 xiquets per compte de la Junta de
Protección a la Infancia, i a d’altres 50 a càrrec de l’estat (114). Els objectius
perseguits eren socialitzar l’escola, fer-la més humana i que el xiquet la
considerara casa seua.
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Les institucions públiques no sempre podien atendre totes les
demandes de cantines perquè hi havia altres prioritats educatives (115), però
així i tot amb esforços aconseguien dur endavant les seues cantines públiques.
L’Ajuntament d’Elx, per exemple, rebé una subvenció de 5.000 pessetes del
Ministeri d’Instrucció Pública per al manteniment de la cantina (116); aquesta,
que comptava amb 4.000 pessetes municipals, ja funcionava abans i hi acudien
70 xiquets a desdejunar i dinar, la qual cosa facilitava l’objectiu de la seua
assistència posterior a l’escola. A nivell de País Valencià, el nombre de
xiquets que gaudien de les cantines escolars era el següent (117):

Nombre de cantines escolars i xiquets/es que hi assistien
1932
Cantines

Xiquets

Xiquetes

Total

Alacant

15

312

317

629

Castelló

4

60

60

120

València

14

416

478

894

1933
Cantines

Xiquets

Xiquetes

Total

Alacant

16

335

331

666

Castelló

4

60

60

120

València

25

520

614

1.134

Globalment, per tant, al País Valencià funcionaven 45 cantines
escolars en 1933; els alumnes que hi assistien eren 1.920, dels quals 915
corresponien a xiquets i 1.005 a xiquetes.

Per acabar d’enllestir aquest capítol, en què hem fet un seguiment
sobre com l’educació republicana es féu notar dins i fora de l’edifici escolar,
solament ens cal concloure’l; és a dir, palesar breument allò exposat.
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En eixe sentit, quant a la política educativa del primer bienni
republicà, hom pot constatar l’alt grau d’execució del projecte educatiu, tot i
tenint en compte les immenses necessitats inicials i les possibilitats limitades
per raons econòmiques, polítiques, socials i ideològiques. L’innegable esforç
realitzat i la mobilització de recursos socials conduents a una ensenyança
progressista-europeista, laica i estatal, malgrat els intents contrareformistes
dels col·lectius catòlics-conservadors i dins d’una radicalització sociopolítica
general, tenien per objecte acabar amb l’analfabetisme, democratitzar
l’ensenyança, popularitzar la cultura, construir més i millors escoles, i atendre
els més humils. Tanmateix, dos anys fou un període massa curt per poder
implantar l’escola única i fer els canvis socials pretesos.

Contràriament, sí que podem qualificar d’exitosa la política
educativa en aspectes com el pedagògic, l’espectacular augment de places
escolars i la major dignificació-formació dels mestres. La prolongació de
l’escola, amb els nous òrgans i institucions creats, la descentralització de
l’ensenyança, la incorporació de la societat a l’escola, la lluita contra
l’analfabetisme de joves i adults, l’intent per socialitzar la cultura i el desig de
col·locar tots els ciutadans en un pla d’igualtat davant l’educació, conformen
el primer compromís seriós de l’estat amb l’escola pública i el motor de
consolidació de la democràcia. El fet que el mateix estat fóra responsable únic
de l’ensenyança primària suposava la desaparició-disminució de la doble
funció, benèfica i beneficiosa, que fins aleshores exercia sobre ella l’església.

Els trets definidors de la nova escola, única, unificada i activa,
obeïen a una renovació pedagògica unida inseparablement a la política
educativa general. Efectivament, el poder de la magistocràcia aconseguí
introduir una ensenyança conjugada, alhora racionalista i popularitzant, que
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acontentava suficientment demandes de feia temps, tant dels liberals
progressistes com dels socialistes i altres grups esquerrans.

Això no obstant, al País Valencià
hagueren de lluitar, a més,

mestres d’ideologia semblant

per reivindicar de l’esperit obert i tolerant

republicà una escola valenciana, adaptada al medi físic i sociocultural, tal com
havia aconseguit Catalunya amb el decret de bilingüisme; en altres paraules, i
sobretot, la introducció del valencià a l’escola com a llengua vehicular, pròpia
dels xiquets, i de la cultura valenciana com a contingut curricular, ambdós
components propis d’aquella pedagogia moderna oficial que es pretenia posar
en pràctica. No oblidem que del xiquet es volia formar un adult lliure,
respectar la seua consciència i personalitat (individual i col·lectiva) i que, a
més, fóra analític i crític.

Tots aquests principis de la política

educativa i pedagògica

republicana es varen reflectir, fora de l’aula, en realitzacions pràctiques com
les que de seguit apuntem. Les missions pedagògiques, per justícia social,
aspiraven a pal·liar l’abismal diferència cultural entre les zones urbanes i les
rurals. Les colònies escolars, d’acord amb el nou missatge social, pretenien la
regeneració física, intel·lectual i moral dels xiquets. L’esforç econòmic de
l’estat incidí també en la creació de moltes biblioteques escolars-populars
perquè els llibres formaren part del patrimoni públic. L’ensenyança de la dona
malgrat els entrebancs i vicis socials, suposà un avanç sobretot en
l’ensenyança pública, encara que no s’arribà a generalitzar. Les classes
d’adults, amb major pes institucional i a costa dels mestres públics, comptaren
amb el compromís de molts ajuntaments i, també, d’algunes col·laboracions
privades altruistes o interessades.

El règim republicà, que apostà com sabem en molts aspectes per
l’emancipació i la transigència, va possibilitar que col·lectius professionals i
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culturals del País Valencià pogueren treballar -paral·lelament- per la
instauració i normalització d’una escola genuïnament valenciana, encara que
hi hagueren entrebancs professionals, socials i polítics, com ja quedà apuntat.
El que sí tingué una resposta institucional més favorable fou l’escola-jardí que,
sota la pedagogia moderna, entretenia, protegia i formava els xiquets fora de
l’horari i l’espai escolars. Finalment les cantines escolars, de contingut
educatiu i benèfic, eren producte d’una de les noves responsabilitats públiques
(estatals, provincials i municipals) per facilitar l’assistència a l’escola dels
xiquets

més

desafavorits.

Totes

aquestes

institucions

i

pràctiques

complementàries pretenien, en definitiva, socialitzar l’educació i que el xiquet
es familiaritzara amb l’escola.
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Capítol 8

Reacció catolicoconservadora
contra la
secularització escolar
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8. 1. Implicacions socials de l’ensenyança pública laica.

El primer bienni republicà, donada la coincidència de dues
concepcions morals antagòniques (laica i religiosa) que s’hi enfrontaren,
representa un període d’estudi privilegiat a l’hora d’intentar comprovar i
explicar -eixe és l’objectiu d’aquest capítol- si, una vegada més, la religió ha
estat clau en la nostra història i, també, per repassar si i de quina forma, fora
del seu lloc, el mateix factor religiós ha atemptat contra la llibertat i la
independència de les persones i, a més, ha caigut en el clericalisme endèmic
que intenta coaccionar les nostres vides. En tot cas, lluny ja d’aquella
convivència entre cristians, musulmans i jueus de l’edat mitjana, el
nacionalcatolicisme porta massa temps arrossegant la intolerància pública en
matèria religiosa.
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Segons eixe entossudiment intel·lectual i els costums morals
interessats, tots aquells que s’aparten de la seua estreta visió són titllats
d’irreligiosos i la religió oficial-clerical, com demostra la nostra experiència
històrica, ha propugnat la ignorància del poble, la creença de la possessió total
de la veritat, la no admissió de divergències i la persecució d’altres credos
religiosos. Una posició integrista contrària a les postures irreligioses que, amb
major diàleg i llibertat de criteris, ofereixen una amplitud evangèlica
freqüentment de millors practicants cristians que els seguidors de la religió
catòlica oficial. Es tracta doncs de la lluita entre la llibertat i la intolerància,
arrelada encara dissortadament en la nostra societat.

Quant al nostre primer bienni republicà, així com la monarquia que el
precedí i els anys posteriors a aquell, la religió estigué marcada per l’actitud
d’una majoria de la jerarquia eclesiàstica, amb comptades excepcions com ara
el cardenal Vidal i Barraquer (1), caracteritzada per una visió tancada i poc
serena de les coses, curta de mires, amb una postura contrària davant els
canvis socials i acompanyada d’una manca de perspectiva a llarg termini per
part del Vaticà; un exemple de tot plegat -entre d’altres- podria ser la pastoral
intransigent contra la República (1 de maig de 1931) del cardenal de Toledo,
Pedro Segura.

Així les coses, resultaren inevitables els conflictes religiosos de la
República, malgrat els desitjos governamentals d’arribar a acords pacífics i
raonables amb l’església; hostilitats remeiables sense aquella falta de visió
vaticana i, també, amb més comprensió per part de la jerarquia eclesiàstica
espanyola. En efecte, el retrogradisme catòlic intolerant i sectari, sobretot als
estaments oficials i grups de poder, condemnava les llibertats i els valors de la
societat moderna així com els seus drets bàsics (2).
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Tanmateix, és just reconéixer que el poble continuava considerant-se
catòlic en una gran part, si més no en col·lectius molt sòlids de la societat. En
la mateixa línia, cal apuntar l’existència d’opinions en el sentit de què fou la
imprudent política anticlerical republicana, poc maquiavèlica, la que provocà
per influència gravitatòria (3) la reacció integrista d’un clergat que es
considerava acosat; uns i altres posteriorment patirien en les seues carns
l’afusellament, per exemple, de mestres d’escola o de capellans. Al menys,
durant aquells dos anys, importants sectors de la població es varen veure
alliberats del control eclesiàstic, tot configurant segons la doble interpretació
que hom faça l’apostasia de les masses -sintagma teològic- o la rebel·lió de les
masses -en versió laica orteguiana-.

Per acabar de situar cronològicament la tensió social aleshores existent,
en 1931 les forces democràtiques progressistes, ja preparades, consideraven
l’església un escull per a protegir i desenrotllar la República i que, a més,
mantenia en el poble la intolerància religiosa, el reaccionarisme polític i
l’obscurantisme ideològic. Al final la reacció de l’altre bàndol, en forma de
croada, s’encarregà de destruir violentament el règim republicà mitjançant les
ordres emanades del Front Nacional. Així (4), concretant en el nostre tema
educatiu, anotem: separació de sexes en l’ensenyança i introducció d’obres
amb continguts de religió i moral cristianes (1936); obligatorietat d’impartir
Religió-Història Sagrada i de fer la conferència setmanal de Cultura religiosa
en les Escoles Normals de Magisteri, celebrar les festes litúrgiques i fer la
imploració diària de la figura de la Verge a l’escola (1937); abnegació del
laïcisme republicà (1938) i, finalment, denegació de la Llei republicana de
Confessions i Congregacions Religioses (1939). Fet i fet, altre episodi trist de
l’enfrontament entre tolerància i intolerància.

Per conéixer millor les intencions i continguts ideològics d’uns i altres,
caldrà repassar més acuradament els esdeveniments. Abans de començar el
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nostre bienni estudiat ja es veien clares les actuacions que farien els futurs
governants republicans: separació estat-església i sotmetiment de tots els
ciutadans a les lleis (5). Així i tot la República, una vegada instaurada, no era
en principi contrària a la religió ni -tampoc- pretenia atacar el sentiment
religiós com element de perfecció, però sí veia la necessitat de l’esmentada
separació estat-església i de respectar les funcions de cadascun, sense
subordinacions. En eixe sentit, l’escola única i laica aspirava sobretot a
afavorir les classes humils, tot i possibilitant el seu accés a l’alta cultura (6).

Les funcions pròpies de l’escola i les de l’església, és clar, resultaven
incompatibles i no pas complementàries, tal com opinava la segona; això era
així per principis filosòfics i per les finalitats perseguides per cadascuna
d’ambdues. Mentre l’escola podia encarregar-se d’una formació integral física,
intel·lectual i moral, l’església -precisament per una qüestió de moral- era
incapaç de mantenir un equilibri harmònic i una formació intel·lectual, per
diverses raons (7): mètodes irracionals, dogmatisme, coacció pedagògica
irracional, engany pel procediment intolerable i defensa immoral de castes. A
més, l’escola catòlica nega el poder de la raó i la ciència; creu en principis
superiors incomprensibles a la ment humana, a base de veritats absolutes
acientífiques; la seua pedagogia està subordinada a l’autoritat dogmàtica
catòlica, amb mètodes com l’amenaça del càstig o la promesa de béns
ultraterrenals; la caritat catòlica resulta moralment farisaica; finalment, suposa
un frau a la intel·ligència infantil, pel fetitxisme i els prejudicis incorporats,
que impossibiliten per a dedicar-se a alts estudis. La societat, segons aquests
criteris, no pot deixar l’educació en mans de l’església a la qual cal treure-li
protagonisme ja que, per burgesa i sectària, està més allunyada de l’ideal
evangèlic que la pròpia escola laica.

La consciència de què les constitucions arcaiques i el vell règim
monàrquic no estaven a l’altura de les noves necessitats públiques modernes,
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va fer sorgir qüestions que afectaren l’ànima popular i provocaren discussions
apassionades i disputes violentes. Calia fixar les relacions estat-església per
evitar extralimitacions eclesiàstiques, acabar amb el domini clerical que
mediatitzava les llibertats individuals i públiques, aconseguir una educació
eficaç i completa i, també, un respecte dels sentiments de la majoria del poble
que, alhora, salvara els interessos de tots. En el cas concret del problema de
l’ensenyança religiosa, la passió fou major perquè l’església havia tingut
l’hegemonia i el monopoli educatius, cosa que defensà amb poderosos mitjans.

Segons una anàlisi feta llavors (8), en les constitucions del països més
destacats l’estat tenia la sobirania per fixar les normes i l’esperit de l’educació.
Ací, hi havia tres posicions pel que fa a l’ensenyança religiosa. Segons la
primera, tradicional i minoritària, l’església controlava la direcció i inspecció
de dita ensenyança religiosa, obligatòria fins l’arribada de la República i amb
un esperit medieval que suposava la submissió de l’estat a Roma. La segona,
oposada radicalment a l’anterior, propugnava una neutralitat rigorosa quant a
la consciència del xiquet, una escola sense cap confessió on la religió era
funció de l’església o la família, als temples o la llar. La tercera, transigent i
intermèdia, optava per un laïcisme escolar que acceptava la voluntarietat de
l’ensenyança religiosa; aquesta última era compatible amb la labor escolar i, a
més, els col·legis privats religiosos serien subvencionats.

El problema sociopolític consegüent estava plantejat pels distints
partits i confessions, que aspiraven a dirigir l’educació de la infància com a
mitjà més eficaç per tal d’aconseguir el triomf dels seus ideals, amb raons
alienes al xiquet. Bastant diferent, per exemple, era el discurs de l’Escola
Moderna segons la qual ningú -escola, família, estat...- tenia el dret ni
l’autoritat per a imposar a aquell cap conducta, política o religió. El xiquet,
atenent aquest criteri, tenia una personalitat a respectar pels adults i uns
interessos i capacitats propis de cada edat; és a dir, no se li podien imposar
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idees. La neutralitat religiosa i política, així, defensaria els drets de l’alumne,
tot consistint en facilitar-li els instruments necessaris i en mostrar-li camins
per poder elegir lliurement el seu destí.

L’educació moral del xiquet passava a representar, d’eixa manera, un
problema o qüestió principal que s’hauria de tractar en un ambient de
companyonia a l’escola, tot i comptant amb l’exemple del mestre. Valors com
ordre, neteja, dignitat i veritat es tractarien en to d’alegria i llibertat del xiquet.
La col·laboració dels mestres -més que les disposicions legals- procurarien
acabar amb formalismes, ficcions i coaccions que empobrien l’ensenyança; la
llibertat religiosa necessària, sense eixos entrebancs, suposava l’augment de la
cultura del mestre, un nou concepte de la seua missió i un enfortiment de la
moral professional.

La rellevància de la qüestió religiosa era reconeguda per tots els
sectors sociopolítics; així, per exemple, l’agrarista Gil Robles considerava que
de la seua bona o dolenta solució depenia, en màxima part, el futur del règim
republicà (9). També des d’aquesta posició conservadora, s’apuntava que
l’estat estava destrossant el dret jurídic en extralimitar-se en les seues funcions
i apoderar-se d’activitats socials, com ara la beneficència o la instrucció,
d’acord amb el que se definia com socialisme d’estat absorbent; la
descentralització de serveis en comunitats menors s’entenia com intervenció,
control i ajuda però no pas com un monopoli per absorbir-los i destruir-los
(10).

L’oposició catòlica, en el fons, no s’aturava en aspectes polítics o
administratius, sinó que al seu parer es tractava d’una crisi general de
moralitat. Un repàs a l’actualitat d’aleshores (11) l’indicava l’existència d’una
revolució internacional, l’objectiu de la qual era la destrucció de l’ordre social
cristià. Eixe catastrofisme interessat li feia veure la realitat plena de conflictes
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socials, i és que -vist així- des de la fi de la dictadura anterior els actes
delictius es comptabilitzaven per centenars de milers; l’estat social li resultava
doncs insostenible. Tornant-hi, una premsa sense pudor ni conviccions
adoctrinava la multitud-gentada en l’error, la indisciplina i el desordre social,
glorificava el crim i incitava a l’atropellament dels contraris. En definitiva,
s’anava cap a una anarquia conduent a la catàstrofe soviètica, el remei contra
la qual no podia ser altre que el retorn a l’esperit cristià.

L’actitud clerical es mantingué així de destructiva i pessimista al llarg
de tot el primer bienni, disconforme en tot moment amb allò iniciat per les
autoritats educatives. L’entrada del que seria el tercer ministre d’Instrucció
Pública, Fco. Barnés, serví en eixa línia per resumir l’obra del seu antecessor,
Fdo. De los Rios, com l’empremta més lúgubre de la Pedagogia espanyola i
europea, tot i etiquetant-lo com el ministre de l’opressió escolar; també s’hi
demandava (12) que els tècnics informaren del caos de tota l’ensenyança.

Al mateix temps, malgrat les crítiques, l’obra secularitzadora general
dels republicans continuava el seu camí. Un dels molts exemples fou
l’aprovació d’un dictamen de la Comissió de Monuments, Arxius,
Biblioteques i Museus municipals de l’Ajuntament de València, que
proposava (13): 1er., declarar caducada la concessió feta per la Comissió
Municipal Permanent, signada el 27 de juliol de 1926, a favor del prevere
D. Emilio Guardiola García i procedir, per part de l’Arxiu-Biblioteca
municipal, a la confiscació de les claus de l’Església Santa Rosa de Lima, i
previ inventari, de quants objectes se lliuraren a dit Sr. Guardiola per al culte
de dit temple els quals, amb les imatges, se disposaren en dita dependència;
2on., dita església se destinarà a Arxiu i Museu històric municipal i no a cap
altre fi que els consignats; 3er., se faran les obres necessàries per a (17 d’abril)
adaptar el temple al nou ús destinat; i 4rt., les despeses seran per compte del
Pressupost de la Comissió de Monuments. El debat religiós continuava doncs
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ben viu, sense que cap part en litigi tinguera intenció de cedir en les seues
fermes pretensions.

8. 2. Morals laica i catòlica.

En un règim democràtic com el republicà, religió i moralitat adquirien
un sentit que històricament s’havia interpretat de manera monopolista i
excloent; a partir d’ara, donat el nou protagonisme de les masses populars, la
importància de l’aspecte col·lectiu de la religió cobrava un nou sentit. La
funció dels ritus religiosos, més que mai, tractava d’afirmar la superioritat
moral de la societat sobre els individus i, d’aquesta manera, poder mantenir el
control social; aquest objectiu, arran del primer bienni republicà, quedaria
palés de forma més radical malgrat menysprear les llibertats o conviccions
particulars.

Aquesta circumstància, característica de societats més primitives,
intentava allunyar-nos d’altres pobles europeus que distingien clarament
religió, moral i llei, dins del món del dret. A més, en aquestes darreres
societats més modernes l’educació, superat el factor religiós, adquiria un nou
paper -donada la seua situació entre infància i edat adulta- que, d’acord o no,
representava un mitjà vital de control social sobre les noves generacions, ja
que és a l’escola on s’aprenen les normes socials i el càstig a la seua infracció
i, també, el lloc on es consciencia de la pròpia posició social, així com dels
deures dins d’un sistema de diferenciació-estratificació social (14).
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El significat històric de transició que representà el cicle republicà,
configurà un moment privilegiat d’opció en el sentit que les relacions socials
tradicionals, en gran part vigents, podien donar pas a noves esperances;
sobretot era així vistes les intencions legislatives que, des d’un primer
moment, demostraren les autoritats educatives del primer bienni. La relació
entre societat i educació, esmentada ja en altres paràgrafs anteriors, convertia
l’educació en un problema polític -també tractat- en plantejar-se si en el nou
règim social inaugurat el sistema d’ensenyança, modern però qüestionable,
també suposaria aquell factor de desigualtat social. Negada eixa voluntat,
s’imposava una acció educativa que tindria el seu impacte polític i una
influència en la societat. Elegir una Pedagogia, en el nostre cas, era optar per
una política i un projecte global de societat; una educació independent de
qualsevol monopoli -cultural o econòmic- i també d’aquell règim tradicional,
cosa que suposava conseqüentment la reacció de les autoritats eclesiàstiques.
No oblidem que les influències dels corrents pedagògics progressistes de
llavors, alguns considerats utòpics i radicals aleshores com ara els pensaments
d’Ivan Illich per exemple, contestaven aquella ensenyança inveterada perquè
era paradògicament a l’escola on s’havia d’adquirir la consciència social de
llibertat, autonomia i igualtat (15).

Idees com eixes difícilment podien ser compartides en la pràctica per
la mentalitat catòlica, on trobem ordes com ara els jesuïtes considerats per
alguns com la “Cavalleria lleugera del Papa” (16); aquests, segons la mateixa
opinió, combatien a liberals i maçons per les seues idees tocants a aspectes
com escola laica, tolerància, alliberament de l’individu, religió deista,
neutralitat confessional i absència de dogmes. Els mateixos jesuïtes però, per
“prudència política”, l’any 1928 havien coincidit amb els mateixos liberals i
maçons contra els marxistes i socialistes radicals; els primers pel perill que
representaven a l’església i els segons per representar, segons el marxisme,
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aquella religió deista burgesa. Tot plegat, girs polítics conjunturals propis
d’una situació general en canvi que, de bell nou, ens situarien en aquella
pugna entre sectarisme i llibertats bàsiques.

Tampoc els fonaments ideològics del catolicisme social donaven
moltes esperances d’enteniment. Hereus de dècades anteriors i inspirats en
orientacions vaticanes i els llibres del Pare Vicent, eren una adaptació feta per
ideòlegs localistes de segona fila (17), que combinaven articles doctrinaris,
agressius, injuriosos i populars; a més, poc intel·ligents, se centraven en el
poder de la Creu. Des d’aquesta perspectiva, la solució a la qüestió social
passava pel regeneracionisme inspirat en una doctrina cristiana que, contrària
a l’esperit laic de l’estat, ens protegiria de socialistes, anarquistes i liberals.
Aquest moviment social catòlic, pioner a València, acollia -gràcies al treball
del citat A. Vicent- xiquets i adults a les escoles nocturnes, patronats i cercles
catòlics d’obrers, representant a casa nostra l’oposició antirepublicana i
antiblasquista.

Contrària al que era la concepció laica, immanent i amb una moral i
ètica de naturalesa pròpia, l’església predicava el seu caràcter transcendent; la
salvació de l’ànima necessitava, així, de la influència externa i superior. La
perfecció absoluta terrenal tenia com a objectiu la salvació eterna a la qual,
mitjançant uns fonaments escatològics (18), s’accedia tot seguint únicament
l’educació catòlica de l’home; el mateix que, a la seua manera, entenien també
Andrés Manjón o Pedro Poveda. Altrament, en la vida terrenal, l’afirmació
que el cristianisme millora la condició humana, i més concretament de la dona,
no deixa de ser una grollera tergiversació històrica (19).

Escau recordar que, al llarg de massa segles, el control de l’ensenyança
per part de l’església havia comportat un vertader problema cultural i social, ja
que això suposava que la immensa majoria de la ciutadania en restava exclosa;
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és a dir, l’accés d’una minoria privilegiada a l’educació havia comportat
conseqüències per a la majoria com ara la manca d’ensenyança i
l’analfabetisme. Per eixa raó s’hi apunta que la Segona República actuà de
manera imprudent quant, renunciant a noves escoles, atacà els ordes religiosos
que posseïen -encara que exclusivistes- bons col·legis; més encara quan
existien llavors personatges, tan influents en l’opinió pública, com ara el
cardenal Segura -més reaccionari i papista que el propi Pius XI o el nunci
Tedeschini (20)-, i quan l’església catòlica gaudia d’una llarga tradició al
nostre entorn, cosa que la presentava com patró de vida, mentre que
l’anticlericalisme molts l’identificaven amb l’antiEspanya.

L’espiritual representa un dels desequilibris que el s. XX heretà del
s. XIX. L’església oficial mantenia pretensions dominants, entre elles
l’educació. En contra, l’anticlericalisme militant presentava dos fronts: el
polític ideològic -burgés- i el passional -popular i anarquitzant- (21). Una
cultura, la primera, etnològicament consuetudinària mantenia creences
imaginàries divulgades llavors encara per la família o la pròpia educació
bàsica, com ara les relatives al Crist, els Sants, el Diable o els Jueus. Altra, la
segona, confiava en una millora de la humanitat gràcies al triomf de la Raó
sobre aquelles supersticions i dogmatismes catòlics. Amb tot, pors i
esperances socials encaixaven en dues espiritualitats oposades, que
reaccionaven passionalment a l’acció política de cada moment. Així, al llarg
de primer bienni, l’església se sentia amenaçada en els seus principis i en la
seua situació dominant tradicional degut a la proclamació de la llibertat
religiosa, la separació d’estat-església, les lleis sobre les congregacions
religioses o l’escola... que significaven el final de la identificació ideològica
entre l’estat espanyol i la doctrina catòlica.

L’únic pluralisme religiós experimentat ací estava contextualitzat en un
panorama relatiu de desigualtat; el gran pes corresponia a l’església catòlica,
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com a persona moral sobirana i com a institució jurídica estatal. Així fou
durant les dictadures que situaren cronològicament la II República, abans i
després, la de Primo de Rivera i la de Franco respectivament. L’església,
aliada al poder, rebia d’aquest l’ajut polític, protector i promotor dels valors
catòlics; les institucions eclesiàstiques quedaven exemptes de contribució; les
festes catòliques coincidien amb els dies de vacances oficials; l’educació, sota
els principis del dogma i la moral catòlics, estava sotmesa a la vigilància i la
censura eclesial; els valors morals catòlics eren difosos pels mitjans de
comunicació... Una situació, per tant, molt distinta d’aquella instrucció pública
demandada per una societat com a mitjà de fer real la igualtat de drets; la
possibilitat individual d’accedir a l’educació i la facultat d’ensenyar, això sí,
sense postulats excloents ni enfrontats. És a dir, una llibertat d’ensenyança
independent de les distintes interpretacions segons èpoques, marc polític o
ideologia dominant (22).

Distinta d’eixa situació utòpica, el nacionalcatolicisme féu la seua
pròpia interpretació dels episodis socioeducatius viscuts al primer bienni
republicà; les afirmacions següents mostren el tarannà de la combinació entre
l’església catòlica i la dreta política. Així, segons aquesta perspectiva, el
mestre Ferrer i Guàrdia fou justament afusellat perquè era una vulgar figura
d’ínfim pedagog racionalista i una persona amb tots els vicis possibles;
l’Escola Moderna tenia per objectiu formar cervells aptes per a la revolució
social; la II República, segellada com a Satànica Aliança, comptà amb els
enemics de l’ànima nacional: intel·lectuals racionalistes, bolxevics i ateus; el
krausisme alemany, pedant i antiespanyol, fou importat pels institucionistes
contraris al pensament tradicional catòlic, representat -aquest últim- per
pensadors com Jaime Balmes o Ramiro de Maeztu.

Les acusacions, a més de considerar la secularització i el laïcisme
d’anticlericalisme antiquat, seguien contra Rodolfo Llopis, maçó pervers, que
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prohibia la propaganda religiosa i utilitzava l’escola, com els mestres
socialistes de la FETE, per fer proselitisme. La mateixa font (23), contrària a
la dissolució-expulsió de la Companyia de Jesús, lloava la labor docent dels
416 jesuïtes que dirigien 40 residències, 8 universitats i centres d’alta cultura,
així com les escoles elementals i professionals que tenien al País Valencià, que
xifrava en: 3 a Alacant, 4 a Oriola, 8 a València i 1 a Gandia. L’opinió sobre la
supressió del crucifix a les escoles i la legislació progressista republicana
quant a les congregacions religioses, sectària i persecutòria, s’hi adjunta al
cens de 2.187 cases de religiosos/es que tenien escoles de primera ensenyança,
i d’altres 254 escoles nocturnes.

Per a aquest col·lectiu catòlic, sobretot la jerarquia eclesiàstica,
l’adveniment de la II República va servir per manifestar el seu catastrofisme i
el temor del clero pel canvi polític liberal. Altres mesures secularitzadores,
com ara el divorci, podien considerar-se negociables diplomàticament però
resultaven inacceptables d’altres qüestions, com la prohibició d’ensenyar als
ordes religiosos i la dissolució dels jesuïtes. Segons el mateix M. Azaña, la
polèmica religiosoescolar tingué molt a veure amb el fracàs republicà,
especialment per l’acció legislativa del primer bienni en punts concrets com la
llei de Congregacions religioses, l’art. 26 de la Constitució, la política laica o
la neutralitat de l’escola, entre d’altres també secularitzadors.

L’esquerra, protagonista tan important en aquella labor educativa,
considerava tanmateix que l’església i les dretes s’havien despreocupat per
l’educació del poble i que, a més, els ordes religiosos utilitzaven l’ensenyança
per fer negoci i educar la burgesia; l’església, per tant, representava
l’anticultura i estava associada històricament a l’oligarquia, deixant el poble
analfabet. Aquest antagonisme estat-església, amb la polèmica escolar
conseqüent, ocasionà que les mesures governamentals contra l’ensenyança
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religiosa resultaren ineficaces i de nul·litat efectiva, per la reacció contrària en
els sentiments religiosos de gran part de la societat.

L’escola laica, proposada per republicans progressistes i socialistes,
pretenia justament minvar la força d’una església que, considerada un estat
dins l’estat, impedia precisament l’existència d’una estat republicà lliure; a
més, era un fre al progrés de qualsevol democràcia moderna, pel seu caràcter
antiliberal i antiesquerres. La cultura, atribució de l’estat, necessitava d’una
unitat espiritual republicana que evitara divisions entre els escolars per motius
religiosos; ja era suficient, en opinió d’alguns, amb la qüestió autonòmica.
Més encara, aquella escola laica -insistim-hi- hauria de ser única i gratuïta,
sense discriminacions per raons socials, religioses, econòmiques o de sexe; els
ordes religiosos, així, no podien mantenir-se.

El binomi dreta-església, en la part oposada, clamava per una llibertat
d’ensenyança, entesa segons els seus interessos. L’estat no podia apropiar-se
de les iniciatives privades; un monopoli estatal significava l’opressió de les
consciències, la voluntat i la intel·ligència dels xiquets. Les argumentacions
seguien considerant l’educació com una tasca social a impartir -en aquest
ordre ja conegut- per l’església, la família i, finalment, l’estat. En contra de
l’esmentada escola laica, la instrucció religiosa representava l’arma contra els
extremismes i la salvaguarda de la tradició. Els pares tenien dret a elegir
l’educació dels fills; dret i deure que rebien de Déu. Per raó d’aquesta creença,
el poder civil i la societat pública també procedien del mateix origen diví i, per
tant, l’església tenia dret a controlar l’educació –pública i privada- i la
formació moral i intel·lectual. Aquest dret públic pretés per l’església catòlica
com a institució fou denegat per l’art. 26 de la Constitució republicana;
l’església i els ordes religiosos hi restarien considerats com associacions
sotmeses a una llei general, amb la possibilitat de prohibir-los l’exercici de
l’ensenyança. En conclusió, si l’església s’havia ajudat d’anteriors oligarquies,

287

la II República utilitzava l’escola pública; un monopoli educatiu interpretat
pels catòlics com un laïcisme excloent que no respectava la pluralitat
d’opcions. Un pluralisme que els republicans aplicaren, a la seua manera, per
restringir l’acció de l’església (24).

No oblidem, com ja apuntàrem anteriorment, el paper hi jugat per la
maçoneria que, en aquesta conjuntura, optà per la laïcització escolar. La seua
acció al País Valencià, solitària i escassa, es limitava a col·laborar amb grups
lliurepensadors i republicans, sota una orientació laica i racionalista.
Republicans i maçons, també amb mútues connexions històriques, coincidien
pel que fa a l’opinió sobre l’església en els aspectes més criticats; així,
l’educació catòlica transmetia els valors més caducs i reaccionaris, i
representava el baluard del conservadorisme polític i educatiu (25).
L’educació, una vegada més, s’erigia per tant en instrument de regeneració
ètica i social; és a dir, el camp de batalla contra el reaccionarisme catòlic i a
favor de l’establiment d’una societat moderna.

Eixes eren les intencions de la Circular del Director General de
Primera Ensenyança als mestres; unes instruccions, contundents però
respectuoses, per a l’aplicació del decret de llibertat d’ensenyança religiosa
(26). No es tractava de l’abandonament de la direcció moral dels escolars sinó,
al contrari, d’aprofitar les classes per a elevar els ideals de conducta infantil,
sense ferir els sentiments religiosos de ningú.

La posició contrària, tanmateix, interpretava això com un fet irreligiós
no col·lectiu i, per tant, propi d’individus desaprensius, ignorants, maleducats i
bèsties (27); obra d’uns partits -socialistes i comunistes- que propugnaven un
laïcisme i una neutralitat desfasats i sense futur. La moral catòlica de Roma
lluitaria contra la moral lliure de Rússia (sic) que provenia, s’hi apuntava, d’un
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materialisme antireligiós i d’un sectarisme emmascarat de reivindicacions
proletàries.

Igualment, exemplificant-ho ara amb la França laica (28), hom
considerava fals el principi democràtic segons el qual la instrucció fa els
homes millors i iguals; els anarquistes, els pitjors enemics de la societat, eren
reclutats entre els primers alumnes d’aquelles escoles; l’escola gratuïta
aportava, a més, major criminalitat. A favor de l’educació, calia dir no a la
moral laica i sí a la moral cristiana; aquesta darrera era l’ordre absolut
establert per Déu, norma perfecta de la conducta humana que estava sotmesa a
la justícia divina, superior a la humana. A més el laïcisme, segons altra opinió
(29), s’identificava a aventura desconeguda, il·lusions rialleres, acientífic,
cretí, experiència francesa negativa i de fruits com ara fracassos, ruïnes i
misèries. Les dues concepcions sobre el fet religiós estaven, doncs, tan clares
com enfrontades.

8. 3. El debat ideològic sobre el laïcisme escolar.

La culminació del procés laïcitzant fou la Constitució de 1931. L’art. 3
proclamava l’estat sense religió oficial; els arts. 26 i 27 tractaven sobre la
limitació educativa als ordes religiosos, i l’art. 48 apostava per l’escola laica.
Les qüestions més polèmiques que, abans i després de la seua redacció,
afecten el nostre estudi podríem resumir-les en: llibertat religiosa, respecte a la
consciència del xiquet, desaparició de l’obligatorietat de l’ensenyança
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religiosa i secularització escolar. Aquella realitat legal, àmpliament
contestada, comportà un debat ideològic que tret dels plantejaments teòrics
d’uns i altres, ja esmentats, tingué un clar ressò social. Donada la dificultat
actual de conéixer les opinions dels protagonistes que visqueren aquells
episodis històrics, tenim la possibilitat de confrontar-les amb l’ajuda de
l’hemeroteca contrastada, de l’època i posterior; és a dir, amb l’estudi de
diaris, revistes i publicacions periòdiques llavors tan nombrosos, que ens
aproximaran a la controvèrsia viscuda per raó d’aquells temes socioeducatius.

Al

marge

d’altres

possibles

tipologies

hemerogràfiques,

una

classificació dels diaris llavors més representatius del País Valencià que
tractaren assumptes educatius (30) en situa, per una part, els diaris liberalsprogressistes: El Mercantil Valenciano (València), defensor de l’escola
aconfessional-neutra sense propaganda política, social, filosòfica ni religiosa;
El Pueblo (València), més radical i favorable a l’ensenyança laica, sense
mestres catòlics, i respectuosa amb la consciència del xiquet; El Luchador
(Alacant) i La República (Castelló). En la part contrària trobaríem: La Voz
Valenciana (València); Diario de Valencia (València), que identificava
l’escola laica com a sectària; Las Provincias (València), que cridava els pares
per a combatre l’ensenyança laica, considerant l’escola catòlica-confessional
de major nivell cultural, lluitant contra el monopoli docent de l’estat,
sol·licitant la llibertat d’ensenyança i reclamant els drets i deures religiosos;
Voz de Levante (Alacant), monàrquic; Diario de Castellón (Castelló), catòlic i
conservador i, també inclòs-hi, Boletín del Arzobispado de Valencia
(València). Sense entrar en les relacions mantingudes entre ells (31) i els
col·lectius hi representats, tot i afegint altres aportacions, caldrà exposar com
d’aferrissadament s’hi exposaren i contrastaren les opinions respecte a les
conseqüències de la reforma educativa del primer bienni republicà.
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Seguint una línia cronològica, encara no havien transcorregut tres
setmanes des de la proclamació republicana i ja s’anunciava l’obertura
d’escoles laiques; concretament citem la inauguració feta al Círculo
Instructivo Republicano “El Popular” a València (32). Tampoc no tardà molt
en publicar-se, els dies immediatament posteriors, la notícia sobre el nou
decret d’ensenyança religiosa signat per Niceto Alcalá i Marcelino Domingo.
El seu art. 1er. indicava que l’ensenyança religiosa no seria obligatòria; l’art.
2on., que la rebrien els qui voluntàriament ho demanaren; l’art. 3er., que els
mestres no la podrien impartir, sinó els capellans (33).

Tot coincidint amb el nou camí pres per les autoritats educatives, des
d’Elx (34) s’apuntaven els tres entrebancs per a una escola socialista
independent; desapareguda la monarquia, en persistien encara dos: la burgesia
i el clero. El problema, cultural i pedagògic, necessitava solucionar-se amb
una ensenyança per a l’obrer que fóra lliure, independent i neutra quant a
l’aspecte religiós i filosòfic. L’escola laica, lluny d’idiotitzar els xiquets amb
resos i credos, no podia continuar sent un viver o planter de frares; més bé,
hauria d’excitar la intel·ligència infantil amb problemes útils i adequats a la
seua edat, i ser un viver de ciutadans. El laïcisme, malgrat, no significa ser
antireligiós ni anticatòlic sinó -insistia- llibertat, independència i neutralitat
religiosa. Això indicava que la subvenció i la tolerància dispensades fins
aleshores a l’ensenyança dels convents, hauria de canviar pel suport moral i
material -per part del govern republicà- a l’escola socialista.

El gir fet per la nova política educativa fou contestat immediatament
per l’oposició ideològica, que considerava d’esperit sectari el programa
educatiu republicà en relegar l’ensenyança religiosa, que integrava la cultura
general. D’eixa manera (35), la instrucció-preparació religiosa resultava
necessària per a explicar i formar en les assignatures l’art, la ciència i les
nostres formes tradicionals. La llibertat del mestre per ensenyar religió xocava
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amb el dret dels pares de família, els quals estaven obligats a protestar.
Seguint amb aquest tipus d’arguments, repetits insistentment i pels mateixos
col·lectius, el monopoli docent anava en contra de la llibertat d’ensenyança i,
així s’exigia , a la separació d’escoles i creences hauria de seguir la separació
de pressupostos per sostenir-les.

En realitat les autoritats republicanes el que pretenien era solucionar la
qüestió religiosa, pendent de resoldre des del s. XIX; calia, per tant,
secularitzar i emancipar. El decret que establia la llibertat de consciència en
l’ensenyança, 6 de maig de 1931, i la circular posterior -set dies despréspretenia respectar la consciència de mestres i alumnes; s’impartiria la religió,
voluntàriament als qui ho sol·licitaren, mitjançant el mestre o rector. Moral i
religió catòlica ja no anirien unides de forma necessària i excloent; el laïcisme,
separat d’eixa religió, era la conclusió lògica d’un procés evolutiu. L’escola,
dins del mateix context, hauria de preparar per a la vida i per fer-ho utilitzaria
bases científiques, separades i independents d’ingerències dogmàtiques
religioses; és a dir, l’ensenyança necessitava un estat secularitzador.

Aquest sentit religiós era exposat per Fernando de los Rios de forma
bastant clara “... nosaltres, de vegades no som catòlics, no perquè no siguem
religiosos, sinó perquè volem ser-ho més” (36). L’església catòlica protestava
lògicament perquè perdia així els privilegis, els monopolis -sobretot el de les
consciències- i gran part de la seua clientela: infància i joventut (37). La moral
laica, com també hi apuntava Rodolfo Llopis, estaria en el marc d’allò humà,
sense referències a res absolut o misteriós; dins d’un humanisme, sense
prejudicis ni dogmatismes com ja s’apuntà, per dur endavant aquella escola
alliberadora de consciències i emancipadora.

Més radicals eren algunes opinions particulars en contra dels clericals.
Els ordes religiosos, sobretot els jesuïtes, havien estat amos de l’ensenyança
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primària (38); eixa situació beneficiava l’escola catòlica i s’havia donat per
l’acció conjunta de la monarquia i la burgesia que oblidava i menyspreava
l’escola pública, cosa que obligava molts pares contraris a dur els fills a
l’escola religiosa. A l’escola laica-neutra, seguim, no se podia donar religió ni
voluntàriament; calia abandonar les tesis dels educadors catòlics i aproximarse a figures com ara Fco. Giner, J. J. Rousseau o J. H. Pestalozzi. Açò
suposava que els mestres neutres no voldrien reconéixer ni explicar els
postulats de la intel·ligència divina; greu error si, tal com es considerava a la
part contrària (39), la veritable ciència conduïa a Déu.

Els iniciadors de la campanya contra la neutralitat religiosa, volien la
llibertat per seguir dominant sobre els tendres cervells infantils, tot inculcantlos idees que s’han de sembrar en la llar (40); no volien acceptar que l’estat
modern no consagra ni subsidia cap ensenyança-dogma religiós. Del que es
tractava era garantir a tots l’exercici de les seues creences.

Tanmateix, la continuació de la tasca dels ordes religiosos venia
afavorida per la manca d’escoles públiques. A València ciutat, per exemple,
calien 400 escoles noves i solament se n’havien projectat construir 49 (41). La
mateixa lectura política local, favorable a les noves escoles, considerava que
les reformes per a l’embelliment de la ciutat i els projectes d’engrandiment de
la ciutat, protegien i afavorien també els ordes religiosos. El mateix periòdic,
dies més tard, aprofitava la visita de Rodolfo Llopis per tornar als temes
educatius. Així, repetint les paraules del responsable polític (42), apuntava que
a Europa s’havia dirigit l’esperança cap a l’escola i el xiquet, arran les
conseqüències de la postguerra. També que, per defendre la consciència del
xiquet, aquest no podia ser un instrument del pare, del mestre o de l’estat; és a
dir, l’escola havia de ser neutral.
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Mentrestant, ja en 1932, el Ministeri d’Instrucció Pública avançava en
la seua tasca legislativa sobre aspectes socioeducatius, com ara el Decret (12
de març) que suprimia l’assignatura de Religió als centres docents que
depenien d’ell; alhora, seguien anunciant-se a la premsa corresponent les
noves escoles laiques i mixtes, tot mostrant-hi els seus èxits i beneficis.

Aquella nova realitat educativa fou combatuda, des de dins i fora de les
nostres fronteres, per part d’escriptors, personatges i fòrums que condemnaven
l’escola laica pels “funestos resultats per a la pàtria i la civilització”: Jaime
Balmes, Menéndez y Pelayo, Andrés Manjón, Congrés Internacional
d’Ensenyança popular (Londres), Pius XI... (43). La mateixa escola laicaúnica, monopoli que no vol deformar la ment del xiquet amb normes
religioses, expulsa l’ensenyança religiosa de l’escola pública i privada, deixant
la llibertat infantil en mans de l’estat; la moral religiosa perd crèdit a favor de
la moral social. En termes semblants, s’apunta la insuficiència econòmica
estatal perquè siga gratuïta; a més, s’hi selecciona els xiquets per a seguir o no
estudiant i els orienta, els més aptes, per a estudis superiors. No pareix just
que, segons eixa pedantocracia (44), els alumnes siguen seleccionats pels
mestres i no pels pares.

Tal posicionament ideològic, contrari a les posicions republicanes,
anava definint-se cada vegada més radical. A les acaballes del primer bienni,
comentant el Congrés de mestres laics celebrat a França, es presentava el futur
que ens esperava amb l’escola laica. La doctrina bolxevic destruiria la societat
cristiana, amb idees com ara l’objecció de consciència contra la guerra, o la
vaga general contra el militarisme; el pacifisme, d’eixa manera, es considerava
d’allò més baix, innoble i covard (45). La captació social del xiquet amb eixes
idees revolucionàries conduïa, per tant, al ja esmentat antipatriotisme.
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Les intencions catòliques sobre l’escola eren altres, tal com
manifestaria la pròpia veu oficial posteriorment (46), tot basant-se en una
enquesta del periòdic catòlic parisenc La Croix. Ara les queixes venien
donades per un ambient en què no s’extremava els xiquets en el camí que els
portaria al Seminari. Era necessari introduir el catecisme en la instrucció
escolar i combatre el laïcisme, que utilitzava l’escola com a vehicle; una
batalla campal contra l’ensenyança laica perquè aquesta no és educació. Els
mestres laics, s’afirmava, no ensenyen res i sols es preocupen per la política.

Tenint en compte que l’escola republicana del primer bienni fou
concebuda com a pública-laica, de manera inseparable, ens situaríem en un
episodi més de la guerra escolar que, també en l’actualitat (47), revifa
cíclicament cada vegada que els governants canvien de signe polític. Si
l’esquerra dóna suport a l’ensenyança laica, única i gratuïta, la dreta ho fa amb
la confessional, privada i subvencionada.

L’Administració, històricament, dignifica o condemna l’escola pública.
Així quan la dreta potencia l’ensenyança privada, tot desprestigiant l’escola
pública, està assegurant als col·legis privats l’educació de les classes mitja i
alta; a més, deixa els centres públics l’alumnat menys afavorit, per raons
socials i econòmiques, que és rebutjat pels col·legis privats. La llibertat
d’ensenyança per elegir lliurement el centre públic o privat, tan sol·licitada
llavors pels sectors catolicoconservadors, resulta en aquest sentit una fal·làcia
per la seua estratègia de desemparament i abandonament de l’ensenyança
pública, demostrada sempre que eixa dreta s’ha fet càrrec de la política
educativa.

Tornant al període 1931-33, l’escola no podia viure al marge de
l’anticlericalisme viscut anteriorment a l’arribada de la II República. El
laïcisme i la secularització general dels costums socials va conviure, però, amb

295

l’augment de la influència de l’església catòlica. El canvi de mentalitat del
proletariat urbà i la xicoteta burgesia comportà una resistència a les doctrines i
institucions eclesiàstiques, considerades aleshores com a còmplices d’una
regressió social i política. Aquell conflicte d’interessos -lluny d’haver-se
resolt- continua viu a hores d’ara, sobretot en qüestions citades com ara
llibertat d’ensenyança i confessionalitat, en què l’església catòlica manté el
seu estil paternalista i autoritari no superat, alhora que la innegociabilitat
d’avantatges i privilegis (48). L’antagonisme mantingut entre clericals i
anticlericals, de forma oberta i pública des del s. XIX, fou viscut més
intensament al marc escolar, si més no durant el primer bienni de la
II República i al País Valencià.

Així ocorregué, per exemple, quan una comissió de Padres de Familia
alacantins visità el ministre d’Instrucció Pública per sol·licitar-li la reobertura
dels col·legis confessionals d’Alacant i, a més, facilitar i protegir el
funcionament d’eixos centres. Això provocà la reacció dels republicans,
segons els quals l’ensenyança religiosa fomenta la superstició i la superxeria
(49), referint-se en aquell cas als salesians. Els clericals, a més, eren acusats
d’arrogants i provocadors, per incitar a la violència amb posicions que
irritaven i enardien la població.

Sense eixir de la província, els clericals oriolans eren considerats com
un contuberni d’enemics de la República, format per cacics, upetistes,
capellans negociants, jesuïtes i carlins. Aquests s’havien manifestat, amb crits
de ¡Viva Cristo Rey¡, contra les disposicions governamentals tendents a fer
desaparéixer de les escoles les imatges de la religió catòlica; manifestació
formada majorment per dones i xiquets més els inductors. L’editorial del diari
(50) sol·licitava la necessària actuació de les forces d’ordre públic contra els
manifestants.
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Fent un seguiment hemerogràfic dels aldarulls d’Oriola trobem,
efectivament, que el Governador castigà aquella manifestació, no autoritzada,
contra les mesures del Govern. Així, sis dones hi assistents foren multades
amb 500 pessetes, tretze amb 250 i altres dones i homes, entre ells dos
capellans, amb 125. A la mateixa pàgina del diari (51) s’informava que A. de
Albornoz, ministre de Justícia, ja havia rebut l’avantprojecte de llei de
Congregacions. El dia següent (52) eixia publicat el llistat de les persones
castigades, amb l’import de les multes corresponents.

Resultaria impossible, però, silenciar les veus provinents dels sectors
més reaccionaris. Així al menys s’entenia des de València quan s’augurava un
èxit mediocre de la política educativa secularitzadora. Aquest parer propi del
radical anticlericalisme blasquista s’argumentava, primerament, per la
interpretació dels organismes encarregats del traspàs de l’ensenyança
confessional a laica i, en segon terme, per la pervivència de persones i
institucions que representaven els “elements psíquics” (53) dels temps de
Gaietà Ripoll; és a dir, monàrquics i clericals seguien actuant.

En efecte, l’església catòlica comptava amb recursos suficients per
seguir endavant amb la seua campanya antirepublicana, fins i tot el suport dels
correligionaris estrangers. Des de Paris (54) arribaven notícies segons les
quals tots els periòdics destacaven, com els dos esdeveniments més
importants, una Encíclica sobre l’Església i Espanya i una Pastoral col·lectiva
de l’Episcopat espanyol. Així, segons Le Petit Parisien, el país sencer
protestava contra la llei de Congregacions i el Govern estava en una situació
incomprensible, sense principis d’igualtat ni legalitat. Le Report criticava els
socialistes per dictadors i per l’aprofitament particular dels seus dirigents.
També La Nation Belge definia els socialistes d’impotents i ineptes. En la
mateixa línia, ara des de Roma (55), el diari Avenire d’Italia considerava la
política del govern d’Azaña com de persecutòria antireligiosa, i una imposició
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de l’escola laica estatal amb la corresponent perversió-corrupció dels xiquets;
també s’hi demanava una demostració de gratitud dels pobles amb els ordes
religiosos, contra la intolerància. L’Osservatore, finalment, apuntava la
incapacitat de l’estat per substituir l’ensenyança religiosa.

8. 4. Aspectes de la substitució de l’ensenyança religiosa.

L’educació religiosa fou un dels monopolis adquirits per l’església que
amb més força va defensar, sobretot quan eixa pràctica va ser qüestionada pel
nou règim republicà. Segons la conversa de Fernando de los Rios amb el nunci
sobre la nova Constitució (56), Roma reconeixia la separació estat-església, la
llibertat de cultes i la destitució del cardenal Segura, si s’acceptava l’existència
de les escoles confessionals catòliques. Realment, com havia manifestat al
Consell de Ministres (57), l’esmentat polític el que pretenia dels ordes
religiosos no era la seua expulsió sinó la submissió a la legalitat vigent. De fet,
per imperatius pressupostaris, el mateix M. Azaña optà per dur a terminis la
substitució de l’ensenyança dels ordes religiosos, tot i oposant-se a les
il·lusions d’aquell i als plans de la Comissió creada a l’efecte (58).

En tot cas, la postura azañista en els temes educatius era semblant a la
mantinguda respecte a l’administració de la caritat (59). Considerava que
l’església catòlica s’enriquia de la pobresa del poble al qual administrava,
prèvia compensació o comissió econòmica, alhora que li devengava grans
fortunes; per tant, calia l’estatisme absolut o la gestió directa professional,
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sense intermediaris en associacions caritatives. Educació i caritat, fet i fet,
representaven dos aspectes vitals per al control moral, econòmic i social que
ostentava l’església catòlica.

És per això que, malgrat la legislació secularitzadora republicana,
l’escolarització continuava fent-se il·legalment a escoles privades, religioses o
no, del nostre àmbit. Només a la comarca de la Marina Alta (60), com ara
Dénia, trobem diversos casos; a Pedreguer, per exemple, també hi hagué
campanyes com la d´El Mundo Obrero, contra una mestra de més de 70 anys
pel seu ensenyament catòlic, o la de Joventuts Comunistes de Pedreguer, ara
contra una escola privada instal·lada a la casa del rector sense autorització ni
mestre titulat.

Si la substitució de l’ensenyament religiós pel laic no se portà a cap en
el primer bienni, degut a l’esmentada manca d’oferta pública per cobrir
l’escolaritat, ho fou també per un altre problema no menys destacable i que
trobem, igualment constatable, sense abandonar el darrer marc geogràfic; es
tracta de l’actitud contrària de gran part de la població, que continuava
aferrada a les seues idees catòliques. A Benissa, d’eixa manera, se
manifestaven dones en contra de la clausura d’unes escoles de les monges,
segons apuntava des d’Alacant el citat El Mundo Obrero. A més, també aquest
sector catòlic comptava a la zona amb les seues publicacions, en defensa de
l’ensenyament religiós, com ara El Eco de la Marina publicat a Pego.

Les actuacions governatives no passaven desapercebudes a la població
i, des del principi, les mesures adoptades en el món educatiu eren viscudes
intensament per uns i altres col·lectius, segons les creences religioses de
cadascun. En efecte els desnonaments de convents, com ara el de les clarisses
d’Elx (61), i el consegüent tancament de les classes de col·legis de monges, se
vivien amb més o menys incidents atenent les fonts d’informació. Un dels
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arguments repetit sovint, contrari als tancaments de col·legis religiosos, raïa en
què l’església estalviava molts diners a l’erari públic i, per tant, substituint
l’ensenyança religiosa l’estat s’havia de gastar els 100 milions de pessetes
projectats (62).

Malgrat aquestes raons, les cròniques sobre desallotjaments de
col·legis religiosos continuaven durant el primer bienni. És el cas de l’expulsió
dels escolapis d’Alzira, per part de l’Alcalde, per instal·lar-hi noves escoles
públiques (63); en aquests casos en què esdevenia tot sense incidents, a la
col·locació de la bandera republicana continuava l’oferiment de veïns afectes
per acollir a casa seua els religiosos. Eixe tipus d’actuacions les trobaríem a
molts indrets del País Valencià, com ara a Castelló on també verifiquem, per
exemple, com la Diputació creava una escola pública, als locals de la llavors
Casa provincial de Beneficència, en què una religiosa dirigia una escola de
xiquetes, cosa que era contrària (64) al laïcisme ordenat per la Constitució.

Pocs mesos després, seguint al mateix àmbit castellonenc, sortí a
l’opinió pública la clausura a Onda de les escoles dels carmelites i les de les
religioses de La Consolación. Segons el periòdic (65) les raons per al
tancament, quan encara no s’havia aprovat la llei de Congregacions
Religioses, eren -atenent l’opinió de l’alcalde- que els xiquets entonaven cants
subversius i que els locals no reunien condicions higièniques. Açò, continuava
explicant-se, era una mentida del sectari i “cerril” alcalde socialista, enemic de
la cultura, ja que les escoles religioses tenien excel·lents instal·lacions;
altrament s’hi respectaven les publiques, que tenien les pitjors condicions
higièniques del poble, i se consentia que amb l’esmentada clausura els xiquets
quedaren abandonats al carrer i sense escola.

Les circumstàncies concretes oferien situacions contràries, respecte a
l’obertura o tancament de les diverses escoles. En el cas de Dénia se’n
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tancaven de públiques per manca de liquiditat municipal, en no poder pagar
l’Ajuntament el lloguer dels locals, i se n’obrien de privades-religioses per
part dels maristes, d’excel·lents instal·lacions i fruits innegables (66). Per
evitar aquests fets La Gaceta publicà l’Ordre, en aplicació de la llei de
Congregacions i Confessions religioses, que obligava els ajuntaments a
facilitar el lloguer o locals per a la instal·lació d’escoles públiques, dotant-les
del material escaient, i a oferir casa o indemnització corresponent als mestres
(67). Tanmateix, no tots els municipis podien fer front a les despeses
esmentades, malgrat els crèdits extraordinaris concedits per Instrucció Pública
per dur endavant la substitució de l’ensenyança religiosa.

Els mecanismes legals previstos a l’efecte els podem comprovar, a
nivell provincial, fent el seguiment per exemple dels tràmits realitzats per
l’Ajuntament d’Elx (68). La Comissió provincial per a la Substitució de
l’ensenyança donada per les Confessions i Congregacions Religioses,
contactava amb l’Alcalde per crear quatre escoles per a xiquets -tres unitàries i
una de pàrvuls-; en aquest cas concret, la substitució per una escola pública i
popular se faria tenint en compte els 200 xiquets que assistien a les escoles
dirigides per les monges carmelites i paüles, instal·lades a la població. Una
vegada l’Alcalde se comprometia a dur a terme eixa substitució o creació
d’escoles públiques, l’Ajuntament acordava dita creació i la Comissió Mixta
Local de substitució de l’ensenyança feia l’estudi corresponent, tot demanant
la subvenció necessària al Ministeri d’Instrucció Pública; després tocava fer
les gestions i el seguiment oportuns per comprovar l’execució de l’acord
municipal. No sempre seria així però; l’any següent, amb el canvi polític del
bienni negre, l’Alcalde era requerit pel Jutjat de Primera Instància perquè
lliurara les claus del convent de La Merced.

Darrere de la política secularitzadora governamental, segons l’opinió
coneguda dels seus detractors, hi havia la maçoneria; una secta que treballava
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en l’ombra, de forma callada i silenciosa, i decretava amb antelació les lleis.
Fent una repassada dels posicionaments de les lògies (69), al seu Butlletí de
1927 s’havien manifestat per l’escola laica-única i a favor de l’expulsió dels
jesuïtes, açò darrer amb l’excusa del quart vot. En l’Assemblea de 1928 els
maçons eren partidaris d’alliberar els xiquets i els adults de tota doctrina
religiosa, i de fer campanya contra el jesuïtisme; el laïcisme en l’escola s’hi
interpretava com una obsessió dels sectaris maçònics que, posteriorment,
comportaria la persecució als ordes religiosos tot prohibint-los l’ensenyança.
Seguint la mateixa font, en altre Butlletí Oficial de la Gran Lògia hi havia un
article que, en vespres de discutir-se la Constitució de 1931, afirmava que
l’estat no pot tindre religió i, a més, calia nacionalitzar els béns dels ordes
religiosos. Aquells acords-manaments, s’hi apuntava, estaven convertint-se en
una realitat explicable (70) per l’esmentada intervenció maçònica i el seu amor
per la cultura, el progrés i la civilització.

Eixa realitat laïcitzant caldria matisar-la, recordem, amb el desacord o
impossibilitat d’ajuntaments per dur a terme eixa substitució de l’ensenyança
religiosa,

fet

que

s’encarregava

de

recordar

sovint

la

premsa

catolicoconservadora (71). Eixa informació interessada no ens donava compte,
en canvi, dels milions de pessetes -de l’època- que concedia el Ministeri
d’Instrucció Pública, en crèdits extraordinaris, per pal·liar les despeses de
substitució de l’ensenyança religiosa; aquestes xifres sí que les trobem
publicades, però, en la premsa més pròxima a les intencions republicanes (72).

El que se constatava, conforme s’avançava, era un cert pessimisme
quant a la solució del problema religiós de la Primera Ensenyança,
especialment per dues raons (73). En primer lloc per les dificultats
administratives del concurs extraordinari de trasllats i, en segon, pel ja conegut
aspecte material d’instal·lació. En el segon cas, la incapacitat de l’estat era
aprofitada pels enemics del règim; a més, l’aportació econòmica dels
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ajuntaments resultava insuficient, per manca de recursos econòmics o per la
citada resistència passiva donada la disparitat d’ideari polític. La solució que
s’apuntava oficiosament estava en haver incautat els edificis religiosos, i en no
vincular la substitució de l’ensenyança religiosa als vaivens i canvis polítics de
la Direcció General de Primera Ensenyança.

Efectivament, en acabar el primer bienni la dreta se mostrava satisfeta
per la no substitució, en la pràctica, de l’ensenyança religiosa i pel seu
ajornament indefinit, amb la qual cosa tornava la pau a moltes llars (74). La
substitució, s’afegia, havia resultat impossible per manca de recursos i
mestres, tot aprofitant l’avinentesa per criticar els cursets de selecció del
professorat de favoritisme i injustícia. Així, el nou govern intentà acabar amb
la controvèrsia tot ajornant dita substitució -malgrat l’obligació legal de
mantenir allò creat- per no poder-se complir el precepte constitucional,
conforme tractà de justificar als periodistes el nou ministre d’Instrucció
Pública, Atanagildo Pareja Yébenes (75). La substitució, abans d’haver-se
ajornat pel Parlament el 29 de desembre de 1931, estava prevista per a posarla en pràctica el dia 1 de gener de 1934; tres dies abans, per tant, de la seua
aplicació tornà a ser ajornada, ara definitivament. Conseqüències, com
s’apuntava anteriorment, del nou canvi polític.

Altrament el plantejament de la qüestió, fet des d’una perspectiva
tecnicoadministrativa, oferia un panorama distint o menys negativista quant a
la viabilitat de la substitució (76). Després de considerar els imperatius
constitucionals i la legislació posterior, segons el Butlletí Oficial del Ministeri
d’Instrucció Pública d’abril de 1933, la població infantil atesa per les escoles
que havien de ser substituïdes ascendia a 350.937 alumnes (128.258 xiquets i
222.679 xiquetes); calia tenir en compte que la matrícula declarada per alguns
centres religiosos fou superior a aquesta, amb l’objectiu d’augmentar o
exagerar el problema de la substitució.
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Si al principi hom pensava crear 7.000 escoles, en la pràctica en farien
falta menys per la citada i exagerada matrícula dels centres religiosos, i perquè
les escoles públiques encara podien absorbir més alumnat. Per altra banda,
4.000 escoles ja estaven pressupostades en 1933 i, per tant, realment en
mancarien 3.000; això sí, amb els corresponents mestres i locals. Quant a la
selecció de personal, el procés selectiu ja estava realitzat i els mestres
disponibles. Pel que fa a la instal·lació de les noves escoles, finalment, les
Comissions mixtes provincials i locals serien les encarregades de proposar les
mesures per a la substitució de l’ensenyança, en la qual l’estat proporcionava
els mestres i els municipis s’encarregaven dels locals, com ja sabem.

L’estudi fet llavors, amb estadística i proposta inclosa, oferia un resum
provincial i estatal del total d’escoles que era precís crear. Segons la memòria
que s’hi acompanyava, al País Valencià calia crear 426 escoles, de les quals
176 ocupaven locals d’escoles religioses. Així, la substitució de la Primera
Ensenyança donada per les congregacions religioses, sense negar les
dificultats econòmiques, fracassà pel canvi polític dretà del segon bienni
republicà, que afavorí de bell nou els interessos i els privilegis de les classes
econòmiques benestants i dels sectors ideològics catòlic i conservador; és a
dir, dels col·lectius socials contraris a l’escola única i laica.

La

dignificació

de

l’escola,

clar

objectiu

dels

governants

republicanosocialistes del primer bienni, exigia un augment de la seua qualitat
i alhora el personal més capacitat; en conseqüència, els professionals dedicats
a l’ensenyança haurien de tenir, lògicament, la titulació acadèmica requerida.
Aquesta raonable exigència afectava especialment els centres escolars privats,
sobretot els religiosos, que posseïen un gran nombre de personal poc o gens
qualificat per a ensenyar els continguts acadèmics, si més no d’una manera
mínimament científica.
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Una vegada més la interpretació interessada del sector perjudicat
utilitzava el catastrofisme, per criticar les noves mesures educatives i apuntar
les greus conseqüències socials que comportarien. La conservadora
Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) no tardà en pronosticar (77)
que en inhabilitar-se el professorat de l’ensenyança privada-catòlica, per
manca de titulació acadèmica, i tancar-se els corresponents col·legis se
triplicaria l’analfabetisme. El que s’hi demanava, repetidament, era llibertat
d’ensenyança i subvenció per als ordes religiosos.

Les autoritats educatives, però, eren conscients de l’abast i possibilitats
d’execució del manament legal (Decret del 21 de maig de 1931). Malgrat
l’exigència del títol per exercir el Magisteri, per auxiliar i completar l’obra
docent de l’estat, i per manca d’escoles públiques, s’autoritzaven escoles amb
personal sense títol a localitats amb falta d’escoles públiques, prèvia seguretat
de què es tractava de persones amb capacitat garantida (78).

Una nota de la FAE (79) considerava al respecte quatre punts: 1er., la
majoria de les institucions docents privades eren legals i s’havien de respectar
els drets adquirits; 2on., no se podia acceptar una mesura immediata que,
augmentant els pressupostos, elevava el nombre d’analfabets; 3er, tot i
reconeixent aquells drets adquirits com -s’hi apuntava- s’havia fet a l’estranger
en circumstàncies semblants, calia concedir terminis i fórmules intermèdies
d’habilitació; i 4rt., unes normes per al repartiment proporcional escolar com
-continuava- es feia a Anglaterra, Hongria, Bèlgica, Xile... possibilitaria els
drets dels pares a elegir l’educació per als fills. En definitiva, s’exigia una
vegada més, era precís un termini prudent perquè s’adaptara el personal docent
necessari a les condicions exigides pel decret de referència.
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El posterior Decret (8 de setembre de 1931) que autoritzava
transitòriament l’auxili del personal sense títol significava, com en el cas de la
substitució de l’ensenyança religiosa, un fre o el reconeixement d’una
impotència material quant a les aspiracions governamentals de donar al
ciutadà una educació, pròpia d’una societat moderna, que exigia també unes
disponibilitats econòmiques amb les quals tampoc no comptava l’estat. Dit
d’altra manera (80), les disposicions legals que prohibien l’ensenyança als qui
no posseïen el títol oficial de mestre, xocaven amb la realitat i perderen la seua
eficàcia. Les escoles sense mestres titulats del sector privat-religiós, de
moment i seguint aquells preceptes marcats, seguirien obertes i fent la seua
funció. Si els religiosos sense títol no podien ensenyar, per manament
constitucional (art. 24), sí que ho podien fer seglars titulats -això sí- de
garantia religiosa, moral i tècnica (81).

La laïcització oficial dels costums començà el mateix mes d’abril de
1931, només proclamar-se la II República; l’escola no hi quedaria al marge i
així, per exemple, els mestres de l’escola pública ja no podrien acompanyar, a
títol personal, els xiquets que prenien la primera comunió; solament podrien
fer-ho a l’interior dels temples, no pel carrer. Eren normes del Governador
(82). A partir d’aleshores, els actes de culte catòlic se realitzarien al marge de
l’activitat pública civil.

Els mestres laics privats, més entitats afins adherides, tampoc no
tardaren en fer campanya a favor de la seua incorporació a l’escalafó públic
(83); les raons que apuntaven, i no és poc, eren els sacrificis i els mèrits
contrets durant anys passats de persecució. En la seua contra, el sector catòlic
considerava que l’escola laica era sinònim d’història negra i labor
inconfessable. Els oportunistes mestres laics, emparats pel President de la
Diputació (84), el que pretenien (sic) era entrar a l’escalafó oficial per la porta
falsa; a més, també mestres privats i col·legis religiosos s’havien sacrificat.
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La qüestió religiosa no era, tanmateix, l´única tinguda en compte per
aquests mestres privats, a l’hora de reivindicar la seua professió o de posar-se
a disposició del renovat sistema educatiu públic. La mateixa Asociación de
Maestros de Primera Enseñanza no oficial de la província de València (85),
va fer seues les següents peticions: 1ª., col·legialitat forçosa dels mestres de
Primera Ensenyança; 2ª., dret a ingrés en el Magisteri Nacional amb quatre
anys d’experiència; 3ª., oferir col·legis particulars per ser transformats en
escoles nacionals; i 4ª., títol de mestre per exercir el Magisteri particular.

Seguint un criteri cronològic, tot i reprenent o coincidint amb la línia
laïcitzant del primer bienni, ja en 1933 encara hi ha testimonis del paper
representat pel mestre laic; un heroi (86) de gran valor, sense ofuscació, tota la
vida, consagrat a un ideal, martiritzat, pertorbat, odiat, menyspreat, maleït,
contra el corrent social, acusat de profanació per respectar la consciència del
xiquet, amb poca simpatia i protecció per part dels defensors de la llibertat i,
finalment, execrat pels catòlics. D’acord amb aquestes raons, provinents del
sector més anticlerical, la política secularitzadora republicana no estava
assolint els objectius previstos; per això, els mestres laics seguien tenint eixa
mala imatge.

Les crítiques, d’un i altre bàndol, a les mesures de caràcter llec
legislades pel règim republicà, ens il·lustren sobre el pensament social d’eixos
col·lectius. En eixe sentit el nou almanac escolar, altra conseqüència
progressista dels nous temps que llavors se vivien, fou objecte de condemna
per part del sector decimonònic representat especialment pels fidels catòlics,
de tarannà reaccionari i conservador. Així, l’esmentat calendari docent aprovat
pel Consell Provincial de Primera Ensenyança tenia (87) un to laic, pueril i
ridícul per menysprear

festes, com ara la de Sant Vicent; en canvi, hi

prevalien celebracions grotesques sense contingut religiós ni cap sentit o raó
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de ser, com les Falles o les Mones; altres tradicions, a celebrar ara de forma
festiva, hi eren considerades exòtiques i condemnades a desaparéixer, com
Carnestoltes. Les tradicions i costums populars patien, d’eixa manera, la
imposició del fred i impertinent laïcisme.

8. 5. Les campanyes clericals pel catolicisme escolar.

Si considerem la política religiosa del primer bienni, és lògic que
l’església catòlica temera per la disminució dels seus privilegis i de la
puixança material, afavorits notòriament els anys anteriors a l’adveniment
republicà; aquest temor es confonia de manera fàcil i interessada amb l’atac
als sentiments religiosos. Si, a més, ens atenem a la referència aproximada
donada per M. Tuñón de Lara, en 1930 el nombre de membres dedicat a culte i
clero era de 136.181, mentre que en 1931 la xifra del clero regular i secular
abastava la xifra de 80.000 representants. Aquest poder eclesiàstic, una
espècie d’estat dins de l’estat, fou utilitzat clarament en la discussió prèvia a la
nova Constitució de desembre de 1931; tal com ens recorda el mateix autor
“... la dreta aprofità la conjuntura per a prendre la religió com bandera de
combat, per conéixer que era una plataforma susceptible de prendre en grans
masses del país. Per a la majoria dels qui s’alçaven en dissidència, els articles
democràtics i socials de la Constitució eren més greus que els relatius als
ordes religiosos, però comprenien perfectament que no se podia fer campanya
per defensar les desigualtats socials” (88). L’estratègia donaria els resultats
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esperats favorables al sector catolicoconservador, durant el segon bienni i en
acabar el règim republicà.

La reacció catòlica, còpia d’altres països, estava basada en la calúmnia,
la injúria i la insídia (89). No se pretenia ferir sentiments religiosos sinó
interessos creats en l’explotació d’eixos sentiments; la supressió de quantioses
subvencions del pressupost d’Instrucció Pública, ho seria d’aquelles activitats
beneficodocents que “negociaven” alguns ordes religiosos -continuava
Rodolfo Llopis-. Sense entrar en la guerra de xifres viscuda llavors, els
600.000 xiquets que acollien les escoles de congregacions religioses, segons
fonts conservadores, quasi duplicaven les xifres estimades oficialment pel
Ministeri i anteriorment citades.

Les jerarquies eclesiàstiques catòliques després, això sí, de mostrar
formalment obediència i cooperació a les autoritats governatives, manifestaren
oficialment la penosa impressió per les disposicions governatives republicanes
(90), perquè violaven els drets immemorials de l’església; concretament per la
separació estat-església, la privació del dret de l’església a intervenir en el
Consell d’Instrucció Pública, la supressió de l’obligatorietat de l’ensenyança
religiosa a les escoles primàries, i la prohibició del crucifix i els emblemes
religiosos a les escoles. Finalment se demanava la derogació dels decrets
esmentats.

El missatge eclesiàstic anava radicalitzant-se i, contestant al text
constitucional redactat posteriorment, l’episcopat feia les seues interpretacions
i afirmacions (91). L’escola única-laica és un monopoli docent de l’estat que
viola el dret natural i diví; no se pot impedir els pares elegir escola i mestre per
als seus fills. Prosseguia considerant, després de recordar les excel·lències de
les congregacions religioses, que el text era un absurd moral i jurídic contra la
Companyia de Jesús i que això danyava la pau civil de la República, tot
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després d’equiparar la sobirania de l’església a la de l’estat; s’hi mostrava
igualment la protesta i reprovació de la Constitució promulgada, ja que els
ciutadans (sic) s’estimaven primer Déu i les ànimes, i desprès la pàtria.

A continuació se dictaven normes de conducta per als catòlics,
referides a tres aspectes. En primer lloc, quant a l’antilaïcisme, demanava:
col·laboració en el punt capital de les reivindicacions escolars, dret de
l'església a educar religiosament fins i tot en l'escola pública, i repartiment
escolar proporcional entre escola pública i privada. En segon, la lluita contra
l’ensenyança laica quedava concretada en: procurar l’assistència a l’escola
privada religiosa, exigir que en l’escola pública no s’ensenye res oposat a la
religió, evitar la influència d’alumnes pervertits, i instrucció religiosa
complementària fora de l’escola. En tercer i últim, calia extremar els especials
deures pel que fa a la premsa, abstenir-se de llegir i divulgar la mala premsa i,
a més, ajudar a difondre les publicacions catòliques que defensen l’església i
la pàtria.

La mateixa publicació arquebisbal valenciana mostrava unes notes
(92), preses de l’equivalent tortosina, segons les quals 15 dels 17 articles
constitucionals estudiats eren contraris a la religió catòlica; solament eren
potestat de l’estat l’art. 45 sobre la riquesa artisticohistòrica, i l’art. 49 sobre
expedició de títols acadèmics.

Una encíclica papal (93) criticava la injustícia comesa amb els catòlics,
concretament amb els ordes religiosos. La llei de Confessions i Congregacions
religioses -llegim- era una ofensa a la religió, l’església i els principis de
llibertat civil, causada per la persecució protagonitzada per sectes subversives.
La separació estat-església era considerada de gran error, conseqüència del
laïcisme, i apostasia de la societat moderna; l’autoritat civil perdia així
l’acatament i el respecte propis. A més, se posaven entrebancs a l’acció de
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l’església amb impostos per exercir funcions, com ara educatives o de culte.
En canvi, s’hi apuntava, la providència divina feia que augmentaren les
adhesions dels fidels catòlics. L’actitud republicana contra l’ensenyança
religiosa, en el cas de les titulacions, s’interpretava com un menyspreu als
religiosos que renunciaven a tot per tal de dedicar-se a l’ensenyança i educació
de la joventut.

Donades les opinions que a l’estament catòlic li mereixia l’escola laica
-atea, antieducadora, judiciosa, errònia, absurda, indignant, atemptatòria
contra l’educació de la infància...- l’escola cristiana i patriòtica contraposava
una ensenyança de matèries subordinades a la religió, “amb habilitat”, i el
catecisme com a assignatura “científica” (94). Els arguments d’aquesta
alternativa, efectivament, es veien reflectits allà on els principis cristians
dirigien l’ensenyança. Als centres religiosos de Llíria, per exemple, la vida
escolar consistia en llegir i escriure més el pur adoctrinament, a base d’una
pràctica pedagògica consistent en la repetició infinita i la coacció física i
psíquica; els objectius eren inculcar una ideologia caduca i reaccionària,
contrària als principis de l’estat modern. Segons l’autobiografia citada al
mateix treball (95), a les classes nocturnes de l’escola parroquial del mateix
poble s’infonia als xiquets la necessitat d’agenollar-se en passar davant d’un
temple, besar la mà del capellà en veure’l pel carrer, el respecte i acatament
cec de les jerarquies de poder, i l’acceptació resignada de les diferències de
classe per voluntat divina.

Els alumnes assistents als centres religiosos, com ara a València ciutat,
utilitzaven llibres de lectura on se’ls aplicava aquell hàbil adoctrinament
esmentat abans. L’ensenyança de la Geografia, per exemple, comprenia
continguts i terminologia com els següents, utilitzats en el format literari
escaient a tal efecte moralitzant. Hi llegim (96), per exemple, que al Regne de
València, la terra més bella i rica, hi ha belles ciutats i tres províncies, també
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molt belles. Llevant és la terra d’artistes i pintors per naturalesa. València,
terra de sants i papes: Sant Lluís Beltran, Sant Vicent Ferrer, Sant Francesc de
Borja, Calixt III i Alexandre VI; també, terra de la llum, de les flors i jardí
d’Europa, amb els barons més esclarits d’Espanya. A Elx hi ha la dama
popular en honor de l’Assumpció de Nostra Senyora, i uns horts meravellosos
dels quals eixien les palmes utilitzades el Diumenge de Rams.

Aquestes pràctiques pedagògiques i contingut curricular, exemplificat
breument en els dos casos anteriors, formaven part del doble component
religiós exposat per Bertrand Russell: el personal i l’institucional; el segon,
d’enorme importància política, controla moltes de les antigues institucions i de
vegades l’estat (97), possibilitats a les quals no estava disposada a renunciar la
jerarquia catòlica. A Europa occidental, també aleshores, la religió controlava
l’educació dels rics i donava menys importància a la dels pobres; una
ensenyança religiosa i un sistema educatiu potenciats, lògicament, per les
classes benestants.

Si la religió oficial influeix en l’educació, en el cas del primer bienni
en què la Constitució consagrava l’estat aconfessional, ens trobaríem en un
accident polític segons el qual, quan no hi ha una religió suficientment
poderosa per a imposar-se a l’estat, les escoles estatals no poden ensenyar la
doctrina de cap secta en particular. Seguint igualment el mateix autor,
qualsevol credo és nociu en l’educació i exclou allò intel·lectual i científic; les
seues objeccions a l’educació, doncs, vindrien perquè conté una força
conservadora que preserva els mals del passat, apel·la la por tot rebaixant la
dignitat humana, considera la vida eterna més important que aquesta i,
finalment, ensenya els joves a dependre d’una autoritat i a no decidir per ells
mateixos. Dit d’altra manera, l’augment del grau de civilització suposava un
descens de la religiositat.
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L’església valenciana, contrària a aquesta darrera afirmació, començà
aviat la seua campanya fent una recomanació als capellans: tenir cura de què
els pares exercien el dret de sol·licitar que els seus fills reberen ensenyança
religiosa a les escoles oficials; s’hi acompanyava un model de sol·licitud (98).
Aquesta no fou l’única contestació al Decret sobre la instrucció religiosa a les
escoles (13-5-1931). En una carta pastoral posterior (99), s’insistia sobre els
deures dels catòlics, tot advertint que l’autoritat civil no pot immiscir-se en les
coses que toquen a la religió. Vistes però les intencions republicanosocialistes,
davant del que seria l’art. 24 de la posterior Constitució, s’urgí sobre la
necessitat d’inventariar els col·legis i mestres privats que impartien religió
catòlica, amb dades sobre sous, associacions-patronats dels quals depenien i
alumnes hi matriculats (100).

Les tasques organitzatives crearen una Junta de la Escuela Católica, la
presidència de la qual se la reservava l’arquebisbat i la seua constitució la
Junta Diocesana de Acción Católica; ambdues serien ajudats per l´Asociación
Católica de Padres de Familia i la Juventud Católica. La circular que ho
anunciava també parlava de les col·lectes, que a l’efecte haurien de fer les
parròquies, i dels delegats que visitarien els col·legis (101). La premsa
correligionària (102) immediatament es va avenir a difondre la notícia, amb tot
d’explicacions sobre les amenaces que patien els catòlics per la política
governamental i la necessitat d’impulsar, sostenir, intensificar i expendre
l’ensenyança catòlica.

També hi trobem opinions sobre quins eren els fonaments històrics,
socials, polítics i ideològics d’eixa religiositat. D’eixa manera, després de
donar suport a Acción Cívica de la Mujer (òrgan de la política femenina
catòlica), calia lluitar per la religió catòlica, la família i la pàtria, que no era
altra que Espanya, el poble elegit per Déu. A més (103), contra la impietat i les
sectes maçòniques i per la restauració catòlica de la pàtria, calia imitar figures
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com ara Teresa de Jesús, Agustina de Aragón o Don Pelayo; Aiora -poble al
que s’adreçava la carta- faria el paper de Covadonga. També, ara sí, s’hi
demanava el dret al sufragi femení.

I és que per preservar els drets de l’església, seguint instruccions
papals (104), hi havia que vigilar sobre l’educació dels seus fills (fidels)
impartida per qualsevol institució pública o privada; no solament quant a
l’ensenyança religiosa, sinó també respecte a altres disciplines referides a
religió o moral. L’harmonia dels drets de l’església amb els de la família i
l’estat -seguim la mateixa explicació vaticana- s’entenia perquè ambdós drets,
natural i sobrenatural, procedeixen de Déu. Per tant, com que família i església
són obres divines, el dret familiar és anterior a l’estat i a la societat civil; és a
dir, inviolable per part de tota potestat terrenal, ja que els seus drets són
conferits per Déu. Amb aquestes premisses dogmàtiques s’entenien fàcilment
les conclusions següents: l’estat havia de comunicar els seus drets a la societat
civil a través de Déu; els deures estatals consistien en protegir i promoure la
família, no suplantar-la ni a ella ni als individus, protegir els drets familiars i
respectar els drets de l’església.

L’estat, aplicant aquesta doctrina, estava obligat a afavorir, ajudar i
complementar la iniciativa i l’acció de l’església i les famílies i, a més,
encarregar-se de l’educació cívica del ciutadà sense contradir la doctrina
cristiana superior. La divisió eclesiàstica i civil emanava de Déu i llavors
l’estat, segons eixes pretensions, estava sotmés-subjecte a la divinitat de Déu;
en conseqüència, s’hi advertia clarament, aquella harmonia estat-església
afavoreix l’estabilitat de la República. La mateixa carta, per deixar clara la
seua posició en matèria educativa, condemnava l’educació sexual i la
coeducació, considerades un naturalisme pedagògic contrari a les lliçons del
pecat original. Indubtablement, tot plegat, aquests principis retrògrads no
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s’havien adaptat als nous temps, i pretenien reprendre la posició privilegiada
de l’església en èpoques anteriors.

És per això que eren continus els recordatoris sobre els dies de
col·lecta per l’escola catòlica, i sobre les quantitats recaptades, que comptaven
amb la benedicció papal de Pius XI, contra ateus, maçons i comunistes. La
restricció-prohibició de què els ordes religiosos se dedicaren a l’ensenyança
resultava, en eixe sentit (105), més greu que la separació estat-església, la
secularització de cementeris, la supressió dels jesuïtes, el sotmetiment de les
associacions religioses a les lleis civils, o les limitacions pressupostàries
d’aquestes. Una croada per les escoles privades cristianes era, doncs, la
solució més necessària per combatre el laïcisme, camí conduent a l’ateisme i
al comunisme.

Per acabar amb aquella carta del pontífex, que s’anava publicant i
allargant en el temps a mode de capítols, concretarem el posicionament hi
mantingut segons les seues pròpies paraules. L’escola, en general, no és obra
de l’estat sinó que ha de complementar, de manera subsidiària, la realitzada
per la família i l’església. Per eixe motiu l’ensenyança neutra, laica, mixta i
única, preconitzada pel règim republicà, era contrària als principis fonamentals
de l’educació perquè exclou la religió i, per tant, quedava prohibida als xiquets
catòlics; els mestres no catòlics no podien mesclar xiquets catòlics i acatòlics.
L’escola catòlica, com es deia repetidament, no solament impartia instrucció
religiosa; tota la seua ensenyança i organització -mestres, programes, llibres...estaven imbuïts d’esperit cristià, sota la direcció i vigilància materna de
l’església; aquesta educació, finalment, havia de ser afavorida per l’estat amb
els corresponents subsidis o subvencions.

A menor escala, en l’àmbit local, anaven creant-se escoles privades de
tipologia distinta però d’orientació inequívocament catolicoconservadora.
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Tornant a Llíria, hi havia el centre de la dreta de recent creació on, amb èxit
rotund (106), assistien més de 70 alumnes; a més s’hi organitzaven activitats,
com ara donació de regals de Reis als joves escolars, per part de la Juventud
de la Derecha Regional Valenciana.

No tot eren, tanmateix, bones notícies. De vegades calia emprar
mètodes més convincents, per animar o persuadir els fidels dels seus deures, i
recordar-los l’obligació moral que tenien de fer les seues aportacions. En eixe
sentit, pel que fa a les col·lectes, l’espectacle dels catòlics era desconsolador
(107); de l’allau inicial s’havia passat al decaïment de les últimes recaptacions
i, d’eixa manera, perillava el sosteniment del culte-clero i de les escoles
catòliques. Era obligat fer un examen de consciència i dedicar els diners del
teatre, futbol... (sic) a dites col·lectes, que representaven -s’hi afirmava- els
delmes i primícies a l’església. El missatge moralitzant i culpabilitzant del
clero seguia tenint, com comprovem, el mateix objectiu terrenal de fons que en
èpoques medievals.

Les campanyes per l’escola religiosa, amb arguments més reincidents
que abundants, anaven incorporant amb el pas del temps un to més
catastrofista alhora que dramàtic, amenaçador i totalitzant; potser per les
circumstàncies sociopolítiques , en l’estiu de 1933, els catòlics tenien llavors
més obligacions que mai, sobretot si el crit d’alarma venia del sant pare o dels
bisbes. S’alertava així de què els xiquets catòlics estaven en perill perquè se’ls
volia arrancar la fe, més important que la vida (108), i si els xiquets perdien
l’ànima Espanya estava perduda. Als sectaris que provoquen la guerra escolar,
cal respondre-los amb més guerra; per això la llibertat d’ensenyança tractaria
d’educar catòlicament els xiquets, cosa més necessària fins i tot que alimentarlos. L’escola única, tirania laica i maçònica, obligava els bisbes a utilitzar el
dret canònic, tot recordant els pares (una vegada més) les seues obligacions:
1ª, portar els fills a escoles catòliques; 2ª, prohibició severa d’assistir a escoles
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no catòliques; i 3ª, en cas necessari, inspeccionar els llibres i les doctrines hi
impartides, procurar la instrucció cristiana fora de l’escola a més d’augmentar
les pràctiques religioses i, finalment, separació de companys escolars
“perillosos”. Així mateix, s’hi aprofitava l’avinentesa per insistir, una vegada
més, en l’esforç dels fidels per auxiliar les escoles catòliques, en què
l’educació a aquestes escoles fóra pagada per l’estat i que, en moments de
guerra (sic), és necessari associar-se i pagar quotes, en aquest cas -i una
vegada més- en forma de col·lectes a les esglésies per a les escoles catòliques;
aquestes contribucions se repartien entre matrícules -gratuïtes o semigratuïtesa xiquets i l’organització de colònies escolars catòliques. Les ordres, per tant,
eren clares i també les exigències; ara el recurs emprat era la salvació
espiritual dels xiquets, i Déu castiga els pecats d’omissió dels pares de família,
com acabava remembrant l’escrit. Amb tot i això, el suport econòmic a la
iniciativa pastoral -col·lectes- no passava de moderat (109); hi havia valuoses
donacions, però calia més intensitat i sacrifici de la generositat i esperit
cristians.

El cert era que la propaganda catòlica arribava a tots els col·lectius de
la seua xarxa social. Els estudiants catòlics, reunits assembleàriament a
València (octubre de 1933) i provinents d’altres indrets de l’estat, es mostraren
preocupats per l’ensenyança religiosa. L’objectiu principal marcat en la reunió
fou que la religió arribara a totes les intel·ligències; la manera d’aconseguir-ho
era molt clara: una croada nacional que propagara l’ensenyança religiosa.
Objectius i mètodes havien estat ben apresos dels majors, sobretot si repassem
les conclusions a les que arribaren aquests joves (110) per organitzar
l’ensenyança religiosa a l’escola primària, que podríem resumir com segueix.
Repartiment proporcional escolar i llibertat d’ensenyança, segons ideologies;
aconseguir escoles catòliques de qualitat per tal de buidar les laiques, tot i
intensificant la catequesi amb l’ajuda d’Acción Católica. La formació de
l’individu se faria, primer, a base d’idees i arguments catòlics més les normes
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fonamentals del catolicisme; en segon lloc, hi quedava la formació social i
científica. El control-inspecció d’ensenyaments i professorat quedava reservat
a la jerarquia eclesiàstica, així com l’organització de cursos de formació per al
professorat al Seminari.

Evidentment, acabat el primer bienni republicanosocialista, aquestes
orientacions ja podien ser practicades més lliurement; fins i tot se podien
reforçar amb la incorporació dels valors de la més anyenca ranciesa, reflectits
en l’opinió d’una mestra d’Alcoi (111). Segons aquesta, l’educació ha de ser
religiosa per tal d’arribar a la seua finalitat: Déu, base i origen de tot; a més, la
seua vessant social-nacional ha de fomentar el patriotisme del poble espanyol,
unes tradicions pàtries encapçalades per la religió catòlica i l’idioma espanyol.
L’objectiu de l’ensenyança primària és recuperar per a la pàtria el valor,
l’arrogància, la gentilhomia i la noblesa; és a dir, canviar els sentiments baixos
i terrenals per altres més purs i elevats. Cites de Santa Teresa, Sant Tomàs
d’Aquino i Sant Bonaventura acompanyaven eixa opinió, que reflectia
clarament aquelles idees divulgades per l’església catòlica i, alhora, la
identificació ideològica d’aquesta amb les classes polítiques i socials més
reaccionàries i excloents.

No pensem però que la posició mantinguda per l’església valenciana ha
variat molt en el pas del temps; les seues campanyes actuals continuen repetint
arguments ben coneguts per nosaltres, en situacions semblants a les viscudes
llavors. Així, a les darreries del govern socialista en 1995, una Comissión
Episcopal de Enseñanza impulsada per l’arquebisbat, amb el suport
d’associacions de pares, professors i alumnes treballava en uns tríptics per a la
diòcesi (112), tot recordant els pares la importància de la religió i la necessitat
d’una sol·licitud per demanar l’ensenyança de la religió als seus fills.
Posteriorment, sota un govern més dretà i favorable, l’inconformisme catòlic
continuava amb les seues exigències. En un curs d’actualització d’ensenyança
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religiosa celebrat a València, l’arquebisbe de Granada i president de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis manifestava (113) que, en els
darrers 25 anys, la revolució cultural entén el món al marge de Déu i que
s’està perdent el caràcter religiós en la vida humana; era menester, per tant,
una major presència religiosa en l’educació i l’escola com a única manera
d’evangelitzar. No és qüestió, doncs, de manifestar-se puntualment contra una
determinada legislació sinó, a més, contra tot un sistema socioeducatiu.

8. 6. Suport social a l’ensenyança religiosa.

Una part significativa de la societat, de manera organitzada o no i de
forma més o menys radical, manifestaren aquells anys les seues conviccions i
el seu suport per tal d’afavorir l’ensenyança religiosa dirigida per l’església i,
a la vegada, l’oposició als objectius secularitzadors del nou règim republicà,
especialment en el camp educatiu. Destacarem sobretot els casos que
abastaren un major ressò i influència, tot emmarcats dins d’eixa activitat
general d’obstruccionisme i de reivindicacions reaccionàries.

L’inici dels cursos escolars era un bon moment per donar a conéixer
l’oferta d’escoles catòliques, amb tot de detalls sobre la seua organització i
llistat de centres existents, que la premsa afí s’encarregava d’anunciar
repetidament. Així, pel setembre de 1933, circulava per València ciutat un
índex d’escoles gratuïtes subvencionades per la Junta de Acción Católica, de
completa confiança i seguretat moral (114), que abraçava la xifra aproximada
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de 30 centres; a aquestes se sumaven les escoles pròpies de la Derecha
Regional Valenciana i aquells col·legis privats de mestres adherits al mateix
partit. Les característiques materials i humanes d’eixos centres se repetien
també als diversos pobles, des d’on arribaven notícies de la seua obertura. A
Alzira per exemple, sota el patrocini de l´Asociación de Padres de Familia, hi
havia una escola catòlica de primera ensenyança per a xiquets, amb un
material i parament d’allò més luxós i higiènic (115), que comptava amb una
mestra auxiliada per senyoretes d’Acción Cívica de la Mujer.

El tipus d’educació que Acción Católica imprimia a l’escola, a cop de
ser repetitius, estava convenientment codificat (116) d’una manera que
resumim en sis punts. El primer, quant als drets i deures de les societats a les
quals pertanyen el fills, destaca el deure de la família; segons aquest, els pares
estan obligats, per llei divina, a procurar una educació religiosa i moral. El
segon ens parla de la funció de l’església; aquesta té un poder exclusiu sobre la
formació religiosa, i dret i deure sobre els elements profans de l’ensenyança en
les altres escoles que no siguen seues. El tercer diu que la funció de l’estat és
també proposar una educació moral i religiosa, sota la direcció i vigilància de
l’església; igualment, s’hi condemna aquell monopoli estatal que solament
accepta l’autoritat civil. Els principis directius en el problema de l’educació i
de l’ensenyança, quart punt, són: 1er., la instrucció no pot separar-se de
l’educació; 2on., no hi ha moral sense religió; 3er., tota educació ha de ser
cristiana; 4rt., l’ensenyança religiosa ha d’ocupar el primer lloc, ja que tots els
altres coneixements són auxiliars; 5é., totes les branques de l’ensenyança han
d’estar impregnades d’esperit cristià; i 6é., l’ensenyança no pot tenir més
objecte que la veritat. Les aplicacions d’aquests principis, cinqué punt, són:
1er., condemna de les escoles neutres i mixtes no catòliques, i prohibició
d’assistir-hi per la seua perversitat; 2on., dret de l’església a la llibertat
d’ensenyança; i 3er., necessitat de les escoles catòliques d’utilitzar llibres de
text i lectura aprovats pels bisbes, tot excloent altres tipus d’escoles i religions.
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El sisé i darrer punt, referit a l’ambient en l’educació, ens diu que l’escola és
subsidiària de la família i l’església. Acción Católica, com veiem, també
estava ben alliçonada per les autoritats eclesiàstiques.

La citada Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE), per la seua
banda, manifestà a l’opinió pública (117) quan se discutia la Constitució de
1931, que l’art. 24 era un atemptat a la cultura i un atac doble a la labor docent
dels ordes religiosos i als drets d’associació; a més, afectava el prestigi
internacional d’Espanya en el món. Quant a la clàusula referent als jesuïtes,
resultava injusta i incomprensible pel treball fet per aquests en la cultura i el
bé del poble; el quart vot d’obediència al pontífex representava un pretext per
dissoldre’ls, perquè en canvi s’acceptaven els comunistes malgrat la seua
concomitància.

Les campanyes de la FAE, al llarg de tot el primer bienni, continuaren
en defensa dels pares de família, l’església i els xiquets catòlics oprimits. La
seua tasca es va centrar sobretot en el repartiment de fulls i fullets de
propaganda, la divulgació de lleis d’altres països que reconeixien el dret de la
família a l’educació dels fills, la formació de la consciència dels mestres,
l’organització de cursets i conferències, la il·lustració als propagandistes de la
llibertat d’ensenyança i, en definitiva (118), la creació directament o indirecta
d’un estat d’opinió.

Conseqüent amb eixa línia, en vespres de les eleccions que donarien
pas al segon bienni, la FAE feia la següent interpretació sobre la política
escolar dels diversos partits polítics. La CEDA, més concreta i precisa, defensa
les doctrines de Pius XI (Encíclica sobre Educació de la Joventut) que
harmonitzen els drets de la família, l’església i l’estat; a més, les idees
d’aquest partit afavoreixen l’escola catòlica, el repartiment proporcional
escolar, l’ensenyança cíclica-clàssica i la fundació de bosses d’estudis per als
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necessitats, implantades a Suïssa, Holanda i Anglaterra. El Partit
Tradicionalista, de confiança, també concorda amb l’encíclica papal
esmentada, encara que no es coneix el seu programa; el mateix s’opinava de
Renovación Española. Acción Republicana, PSOE, Radical Socialistes i
Radicals estan dirigits per la francmaçoneria i, mancats de tècnica, són
apartats del països cultes i ponderats d’Europa. El Partido Republicano
Conservador, amb cert respecte a l’església, manca de concreció i programa.
Esquerra, maçó i mancat també de tècnica moderna. La Lliga (Cambó),
respectuós amb l’església però imprecís. Els Nacionalistes bascos defensen
l’església i la família. Altres, com ara Progressistes i Federals, inconcrets i no
defensen l’església ni la família. Els valors educatius de la FAE estaven clars
encara que, això sí, proclamava la seua independència política (119).

Les associacions catòliques de Padres de Familia, també se mostraren
contràries a la política educativa dels governants republicans del primer
bienni; els acusaven de no atendre'ls i de negar-los el dret de representació en
els Consells Escolars oficials (120). En un marc general mostraven igualment,
al President de les Corts Constituents, la seua oposició i protesta pel sentit
antireligiós del projecte de Constitució que es debatia llavors, així com
l’adhesió “inquebrantable” als documents pastorals més recents i a altres
entitats religioses. Tot i insistint-hi en aquelles orientacions pastorals, que no
repetirem per massa conegudes, sobre l’educació dels fills, la llibertat
d’ensenyança o les potestats limitades de l’estat al respecte, acabava l’escrit
(121) afirmant que el text constitucional propugnava la dissolució de la
família.

Donada la ubicació sociopolítica d’aquestes associacions, una
assemblea celebrada a Madrid -també amb benedicció papal inclosa- fou el
lloc escaient perquè J. Mª. Gil Robles pronunciara un discurs en la sessió
inaugural. Segons aquest (122) hom patia una persecució religiosa,
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especialment a l’escola; l’estadística deia que els pares de família preferien
l’ensenyança catòlica. Altres qüestions destacades en el discurs foren la
llibertat d’ensenyança, el principi de la qual és que el xiquet no pertany a
l’estat sinó als pares, i el repartiment proporcional ja que amb diners catòlics
(dels contribuents) no s’ha de mantenir jueus ni maçons; al respecte,
demanava l’aportació econòmica en pro de l’escola catòlica.

Reprenent l’àmbit valencià, el mes següent, la Federación Diocesana
de Padres de Familia celebrà a Ontinyent la primera assemblea de la
campanya regional (123). En la seua línia habitual, s’hi manifestà que
l’ensenyança-formació del xiquet era potser la primera preocupació de les
dretes espanyoles i que, com ja coneixem, malgrat la persecució i el martiri
patits per l’església se podia transigir en algunes coses però no pas en la
formació de l’ànima dels xiquets; la solució hi apuntada, una vegada més, no
era altra que una croada dels pares de família.

La tasca associativa incloïa també la visita a les autoritats. Així, per
exemple, una recepció del Governador de València aplegà quatre comissions
de pares d’alumnes de col·legis religiosos (124), procedents de: Algemesí
(maristes, Caridad de Santa Ana i escolapis), Godella (Sagrado Corazón),
Polinyà del Xúquer i pobles propers, i València (maristes); l’avinentesa
s’aprofitava per lliurar instàncies amb signatures adreçades al Govern, tot
suplicant que continuara l’ensenyança dels ordes religiosos. Altres visites, ara
a diputats per València i província, tingueren idèntic objectiu.

El mateix Governador, a més, rebia altres cartes mitjançant la premsa
catòlica, sobretot quan aquests pares es consideraven ofesos. Un dels casos
més repetits era quan se tancaven les seues escoles, com ara la d’Alboraig.
L’Alcalde d’eixe poble havia decidit la clausura per funcionament clandestí
quan, s’hi apuntava (125), tenia tota la documentació d’obertura correcta; el
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fet era qualificat de cacicada, per impedir que un grup de pares de família
exercitara el dret de sostenir una escola privada catòlica. En realitat, el
tancament fou ratificat pel Consell Provincial de Primera Ensenyança perquè,
a més, el rector de la localitat combatia l’escola laica des de la trona, segons
contava la notícia ampliada i comentada diversos dies.

A Alzira altrament, com a diversos pobles o ciutats, el fracàs laic (126)
afavorí el treball de l’Asociación de Padres de Familia; d’eixa manera, la seua
tasca possibilitava l’existència de centres d’ensenyança cristiana, amb
professorat competentíssim i alumnes de totes les classes socials (sic); gràcies
a la iniciativa privada, per tant, els xiquets no havien de marxar a altres llocs.

Les demandes d’aquest col·lectiu de pares anaven augmentant el grau
d’exigència; més encara una vegada acabat el primer bienni republicà, en
circumstàncies polítiques que els eren força favorables. Això reflecteix, si més
no, allò acordat en l’assemblea estatal, segons el consell directiu de la
Confederación Católica de Padres de Familia (127). Apuntarem solament
cinc de les conclusions hi adoptades sobre l’ensenyança catòlica. 1ª. Règim
concordat.- Tota l’ensenyança ha de ser catòlica perquè és l’única religió
vertadera. L’esperit educatiu serà el de la tradició espanyola, sotmesa a la
doctrina catòlica. El règim escolar concordat suposarà l’ensenyança vigilada
per la jerarquia eclesiàstica. La lliure docència de les congregacions religioses
deixarà per a l’estat una funció supletòria, segons els principis cristians, per tal
d’harmonitzar els poders públic i de l’església. 2ª. La iniciativa social.Protecció a les iniciatives de les institucions socials que estan al servei de la
cultura espanyola. 3ª. Llibertat d’ensenyança.- Distribució proporcional dels
pressupostos d’Instrucció Pública. 4ª.- Coeducació.- Denegació per raons
psicològiques, morals, socials i tècniques; ensenyança adequada a cada sexe.
6ª.- Organisme nacional d’educació.- Consells escolars locals, provincials,
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regionals i nacional, amb representació de centres oficials, privats i
associacions de Padres de Familia.

Altres conclusions feien esment a l’ensenyança primària, de les quals
en seleccionem tres. 1ª. Reformar el pla d’estudis vigent a les Escoles
Normals; mentrestant, abolició de la coeducació. 3ª. Reconeixement de la
personalitat de les institucions d’ensenyança privada. 6ª. Potenciar
l’ensenyança professional i l’ampliació de la primària, tal com la realitzaven
les congregacions i associacions religioses. De bell nou, comprovem la
fidelitat d’aquells pares als manaments de la jerarquia catòlica, així com el seu
fons ideològic que els permetrien perpetuar-se en èpoques històriques
posteriors.

El clero antirepublicà representà altre component important. Si les
entitats o associacions anteriors formaven el braç armat de la jerarquia
eclesiàstica, l’església comptava amb els membre propis per treballar dins el
món educatiu; efectivament, i malgrat la seua incultura (128), els religiosos
educadors podien influir ideològicament sobre gran part de l’alumnat de
Primària -i la majoria dels de Secundària-. A més, calia sumar al clero regular
el secular i, en 1931, obtindríem unes xifres aproximades a les següents:
32.000 capellans, 20.000 frares i 60.000 monges (129). Tot plegat resultava
necessari si n’hi havia que lluitar contra un anticlericalisme antiquat que, en el
nostre cas, se personalitzava en autoritats educatives com ara el Director
General de Primera Ensenyança, Rodolfo Llopis; un maçó i pervers (130) que
prohibia la propaganda religiosa i, alhora, captava els mestres de la FETE
socialista per fer proselitisme a l’escola.

Aquesta situació és la que propiciava la injúries dels capellans contra
els mestres, mitjançant els fulls parroquials per exemple, i les denúncies
d’aquests; és el cas conegut que va ocórrer a La Font de Sant Lluís, a València
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(131). Certament les desqualificacions mútues, a favor o en contra de
l’ensenyança religiosa, havien començat tan bon punt s’inicià el nou règim
republicà. Si el clericalisme en general era l’enemic de la llibertat, els ordes
religiosos en particular dedicats a l’ensenyança (no a la vida contemplativa)
suposaven el major perill per a la República (132), per l’ensenyança impartida
mitjançant persones incompetents pedagògicament, que deformen la
consciència dels alumnes a la seua conveniència. Mentrestant -seguim
cronològicament- al mes següent, per ordre governativa, foren tancades les
escoles parroquials dirigides pel capellà abans esmentat; les seues classes, amb
la col·laboració de seminaristes, continuaren en cases particulars perquè els
xiquets no anaren a l’escola pública, titllada amb menyspreu de republicana
pel fet de lluir la bandera tricolor (133).

Eixa actitud encenia encara més els ànims anticlericals de València,
per als quals l’excessiu nombre de gente negra (33’16 religiosos per cada
10.000 habitants) suposava massa hàbits, quan molts obrers passaven fred en
hivern (134). En el mateix sentit, des d’Alacant es vanaven de què s’hagueren
absentat més religiosos/es que de tota l’Espanya jesuïta; arran la cremada de
convents se n’havien anat de la província 436 membres de 36 comunitats
religioses i, malgrat aixó, en restaven encara 776 membres de 72 comunitats
(135).

Si hem de fer cas d’aquestes opinions, la majoria del clero mantenia
una

posició

sectària

de

les

tradicions

monàrquiques,

absolutista,

antiprogressista, antiliberal i reaccionària, que denigrava i infamava la
República. A més, s’utilitzava com arma ofensiva el confessionari sobretot
amb les dones, la qual cosa oferia un futur negre per a l’Espanya republicana i
democràtica. Per això es proposava a les dones (136) abstenir-se d’anar al
confessionari, perquè els rectors maldiuen del règim republicà i parlen de
política. En el context de la premsa, aquest tema tenia un marcat caràcter
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diferenciador entre els diaris, com també entre la seua clientela; així, en el cas
del cap i casal, per al Diario de Valencia (137) totes aquestes crítiques
anteriors eren coses d’El Pueblo, acostumat a llançar escumera i calúmnies
anticlericals.

Tret de l’apartat que dedicàrem als ensenyants, no podem estar-nos de
fer un breu esment sobre l’actitud d’alguns d’ells/es quant a la qüestió que ara
ens ocupa. En efecte, alguns mestres donaven religió a l’escola i els xiquets
que no volien se n’anaven fora, separats dels companys. Igualment se
denunciava (138) que, malgrat les directrius educatives oficials, hi havia qui
tenia penjats rosaris en llocs ben visibles de l’aula; altres preguntaven
col·lectivament als xiquets si retiraven o no els emblemes religiosos de
l’escola, esperit també contrari a les disposicions ministerials. Segons
testimonis dels mateixos mestres (139), en 1932 a moltes escoles públiques
encara conservaven el crucifix, i se continuava resant com en els millors temps
de predomini del clero, la monarquia absoluta i la dictadura; les ensenyants,
sobretot, mostraven així una resistència passiva a la República. Solament un
exemple, per no estendre’ns, seria el d’una mestra de La Marina que castigava
i sermonejava els xiquets amb germans no batejats, tot dedicant-los a aquests
últims qualificatius com ara morito, judio... (140). En tals casos, solia
demanar-se la intervenció de les autoritats sobre aquests tipus de mestres o
inspectors.

Entre el rebuig que part de la societat mostrà a la política educativa
religiosa del primer bienni republicà, no podem acabar sense referir-nos a la
classe política, concretament a la dreta catolicoconservadora. Arguments i
aspectes puntuals debatuts per entitats, capellans, pares i mestres
correligionaris serien utilitzats igualment per la dreta política; caldrà, per
confirmar-ho, insistir-hi una vegada més.
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D’eixa manera, a finals de 1932, una visita ministerial a Gandia fou el
motiu perquè un membre de la Juventud de la Derecha Regional Valenciana
diferenciara laics de catòlics; per valorar aquests últims recordava l’art, la
cultura, la caritat i el sacrifici manifestats en l’obra dels ordes religiosos a la
capital de la Safor. El laïcisme, altrament, s’apoderava del pressupost
nacional, dels diners dels catòlics -majors contribuents (141)-, per potenciar
les escoles laiques; a més, expropiant col·legis, universitats i hospitals dels
jesuïtes se tallava el geni creador dels catòlics.

Per formar l’opinió pública no s’estava de recórrer a les cròniques
foranes si, com és el cas, es tractava de divulgar el parer de dos prohomes
contraris a la secularització, manifestat al cinema madrileny La Ópera (19 de
febrer de 1933), tot i defensant les congregacions religioses (142). El primer,
J. M. Gil Robles, favorable a la independència de l’església assegurava que
aquesta estava per damunt de governs, estats i activitats humanes; després de
recordar que als països civilitzats l’estat ajuda els cultes, afirmava que tots els
partits de la dreta estaven en contra de la llei de congregacions religioses i que
aquesta duraria poc. El segon, presentat com el Conde de Rodezno, opinava
que a Espanya no hi ha contrastos de religions, solament catòlics o indiferents;
en aquest sentit, mentre l’esquerra es mostrava intransigent, la dreta oposava
respecte i llibertat; acabava dient que la Constitució desespanyolitzava
Espanya, que és catòlica, perquè atacava el catolicisme.

En efecte, el mateix dia en què el President de la República signà la llei
esmentada (3 de juny de 1933), els diputats catòlics anunciaren en “Al país” el
combat contra el projecte aprovat, tot explicant la seua actuació i la conducta a
seguir en el futur (143). Disconformes amb l’art. 26 de la Constitució, insistien
sobre les infraccions constitucionals de la llei i, per tant, la qualificaven
d’anticonstitucional. La llei, s’anunciava altra vegada, duraria poc i seria
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derogada en el futur pels diputats catòlics; per això era precís unir esforços
perquè la dreta guanyara les eleccions i ho rectificara.

A casa nostra, valencianistes moderats també compartien el mateix
criteri religiós; la prohibició d’ensenyar als ordes religiosos, deien, deixaria
molts xiquets sense escola i augmentaria el pressupost en educació, sense
oblidar el verí de l’escola laica antireligiosa. De tota manera, pel seu caràcter
liberal més obert culturalment, se criticava l’actitud de la Derecha Regional
Valenciana pel seu programa de bilingüisme escolar, declarat al seu Congrés
de juliol de 1933. En ell se rebutjà el contingut valencianista de les seues
escoles, en no impartir gramàtica, història i geografia valencianes, per la seua
incomprensió i ignorància (144). Comparant el dret religiós i lingüístic s’hi
preguntava el perquè, de la mateixa manera que la religió catòlica ha de ser
obligatòria a les escoles sense demanar-ho els pares, no s’obligava els xiquets
a aprendre el valencià -sí el castellà?- (sic) i ho havien de sol·licitar
expressament els pares.

En clau electoral catastrofista (145) ens arribaven els efectes d’un
possible triomf de l’esquerra, mort espiritual dels xiquets, i dels sectaris, una
espasa clavada al cor de les mares; maçoneria i ILE arrabassarien els seus
drets. Era necessari votar (sic) al veritable Mestre i Primer Ministre
d’Instrucció Pública -Jesucrist-, per unes escoles amb catecisme i crucifix.

Després de la victòria electoral a les darreries de 1933, l’explicació
posterior de la campanya duta a terme per la dreta triomfant passava per
diversos aspectes, segons el mateix autor anterior (146). Innegablement,
l’eficàcia de la lluita s’explicava per una intensa propaganda i una, no menys
eficaç, organització social i política; tot en contra de la maçoneria del poder i
del ministeri d’I.P. -Manuel Azaña, Fernando de los Rios, Marcelino Domingo
i Domingo Barnés- que per ferir el cor de les mares espanyoles, profundament
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cristianes, havien provocat la venjança d’aquestes a l’hora de votar. Els rètols
divulgats pertot arreu, per votar a la dreta, contenien missatges clars: tornar el
crucifix a les escoles, defensar la dignitat ultratjada de mares i esposes, acabar
amb el laïcisme en l’educació, negar la coeducació que per ser contrària al
pudor i seguretat de la infància corrompia la joventut, obertura de centres
femenins i separació de sexes en tots els graus de l’ensenyança... Lògicament
s’havien repetit insistentment proclames contra l’ILE i els socialistes, que
solament afavorien l’escola laica contrària a la catòlica; aquesta última,
comptava afortunadament amb les seues heroïnes: dones i monges. Marxistes,
maçons i jueus, els enemics dels xiquets, que hom personalitzava en Marx,
Lenin o Stalin, configuraven un programa de la política escolar
-protagonitzada pel govern d’esquerres- basat en la idea de persecució a
l’educació cristiana.

Altra interpretació semblant, des de València, explicava l’èxit electoral
de la conjunció de dretes pels arguments electorals, que resumia en dos. Els
negatius, per l’anàlisi del nefast bienni republicanosocialista, i els positius, per
les promeses de rectificació conduents a un nou ordre econòmic, social i
religiós. En tot això tenia molt a veure la captació i conquesta de les masses
que, sota la doctrina social catòlica, organitzava també les joventuts com ara
les Juventudes de Acción Popular (JAP). Precisament aquesta associació
anava a celebrar prompte el seu congrés i, segons el mateix autor (147), a més
d’acabar amb una missa de campanya hauria de ratificar als menys dènou
afirmacions, de les quals en triem cinc: 2ª. Disciplina. Els caps no
s’equivoquen; 4ª. Derogació de la legislació sectària socialitzant i
antiespanyola; 5ª. Família cristiana davant del modernisme pagà; 7ª. Llibertat
d’ensenyança. Els fills no són de l’estat; i 19ª. Sobretot Espanya, i sobre
Espanya Déu. L’escrit continuava tot reclamant un moviment organitzat de
reivindicació social, obrera, política, religiosa, econòmica i nacional; així,
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l’evolució social i patriòtica cristianes ens portarien una Espanya gran. Com
podem endevinar, l’ambició del nacionalcatolicisme ja no tindria fre.

Resultava clar que l’evangelització estava assegurada durant el segon
bienni, perquè (148) els xiquets seguien assistint a l’escola oficial i, també,
gràcies a que molts mestres laics se sentien més morals i cristians, degut al
desbocament oficial republicà. No s’havia verificat la substitució de
l’ensenyança religiosa, pels esdeveniments polítics favorables a la dreta, però
calia reconcentrar esforços en l’ensenyança religiosa. Al marge de la impartida
per l’estat i les entitats seglars i religioses, n’hi havia que multiplicar molt els
centres d’ensenyança purament religiosos i l’ensenyança catequística, més
moderna (pedagògica) i amb millors instal·lacions. Evidentment, encara que
s’havia guanyat una batalla, la guerra per l’escola cristiana no es donava per
acabada.

De fet, si comparem aquella situació amb l’actualitat, comprovem que
els plantejaments continuen estant vigents. Els polítics de la dreta afavoreixen
l’escola privada catòlica “... comprometent una part significativa dels pocs
recursos existents amb la patronal confessional, catòlica, conscients que un
deteriorament de l’escola pública, dèficit de places escolars o una mala
qualitat d’aquestes, incrementarà la seua quota de mercat i produirà major
benefici econòmic i espiritual ...” (149). A més, el sistema educatiu dretà
discrimina pel seu tracte diferenciat -principi reaccionari-, que fa de manera
astuta i silenciosa. Així, l’inici de curs acadèmic a l’escola pública sol estar
mancat de mesures administratives, la desestructuració dels centres educatius i
el funcionament deficient.

No cal insistir-hi; és suficient amb les crítiques socials a la política de
concerts educatius practicada per la dreta, i en els beneficis d’aquesta (150).
Els centres privats d’elit afavorits, en efecte, practiquen aquella educació
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diferenciada per raons de sexe, ubicació (zones residencials allunyades) i alt
cost econòmic de les mensualitats, tret d’altres continguts educatius, formals i
no formals. La desviació de recursos públics als empresaris-titulars d’eixos
centres, com esmentàvem, deixa menys recursos per a l’escola pública i en
conseqüència, per exemple, resten molts xiquets d’infantil sense escolaritzar o
ho han de fer mitjançant ajuntaments o escoles privades; a més, els centres
públics o concertats més humils presenten grans insuficiències.

8. 7. Aspectes puntuals més contestats.

La llibertat d’ensenyança i el dret a l’ensenyança religiosa, sobretot i
en el nostre cas, s’aplicaren i esdevingueren de tal forma que el mateix M. B.
Cossio, un dels pares espirituals de la reforma educativa del primer bienni,
declarà el seu desacord per les limitacions al manteniment de les
manifestacions culturals religioses; la seua indignació per l’expulsió dels
jesuïtes el varen fer dubtar per la continuïtat de la pròpia ILE, i el seu possible
tancament o prohibició (151).

La reacció contra l’anomenat monopoli docent començà ben prompte;
l’estatalització, en eixos termes, era contrària a la investigació i el
desenrotllament i, a més (152), la burocràcia i les titulacions oficials no eren
tan importants com la confiança de la família i els pares, que ostentaven el
primer dret. Ben aviat les instruccions pastorals es veurien reflectides en les
publicacions correligionàries; les normatives oficials, sobre la desaparició de
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l’obligatorietat de l’ensenyança religiosa a les escoles estatals, foren
contestades de seguida per aquells arguments en contra (153) i les
recomanacions als rectors perquè assessoraren els pares al respecte.

Tanmateix, hi havia opinions contràries a aquestes últimes. La llibertat
religiosa, massa tímida, hauria de ser més radical i la religió impartir-se pels
rectors a les esglésies. Tenint en compte que se respectava el dret dels pares
catòlics, sense abolir-se l’ensenyança religiosa de l’escola, la reacció de la
dreta catòlica havia estat exagerada; la protesta resultava injusta, com si
s’haguera prohibit i perseguit la religió catòlica (154). La qüestió pedagògica
més àrdua, complicada i espinosa era -s’hi apuntava- l’ensenyança de la
religió.

Continuant en la relació dels fets, ara per part catòlica, arribem a l’inici
del curs 1931-32 en què insistentment (155), com passaria en els cursos
següents, se recordava que matricular els fills en l’ensenyança religiosa era un
deure urgentíssim i ineludible dels pares. Els fulls de sol·licitud, s’informava
pel que fa a València, se lliuraven a la Sección de Propaganda de Acción
Católica (Palau Arquebisbal). Respecte a la propaganda, no faltaven en la
premsa els anuncis de mítings a favor de la llibertat d’ensenyança, encara que
ho foren a ciutats llunyanes; n’és el cas del que s’anava a celebrar (156) a la
plaça de bous de la castellana Palència (17 d’abril de 1932), per a la qual cosa
s’havien preparat trens especials per assistir-hi des de diversos indrets. També,
evidentment, se n’anunciaven per a més prop, a casa nostra, com l’organitzat
(157) per l’Asociación Católica de Padres de Familia d’Ontinyent (25 de
maig de 1932).

Tret de les posicions radicals d’uns i altres, també hi hagué reflexions
assenyades sobre la llibertat d’ensenyança i, encara que minoritàries, hem de
fer-les constar. Segons una d’elles (158), la importància de la qüestió religiosa
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rau en captar adeptes i voluntats. El problema espanyol (sic) és que la religió
està monopolitzada pel catolicisme; no hi ha convivència de confessions
heterogènies ni de cultures diferents. Històricament -continuava- hi ha hagut
persecució contra religions diferents a la catòlica, contra els fets diferencials i
contra altres activitats culturals i pedagògiques; la nostra societat és, per tant,
eminentment catòlica més per tradició que per convicció. Per tot això caldria
un liberalisme amb garanties; és a dir, possibilitar tota mena d’inquietuds
filosòfiques i religioses tot i limitant l’amenaça d’una llibertat plena al
catolicisme, donada la seua coacció i força (poder) adquirides per segles de
favoritisme i intolerància.

Altra opinió vessada a la mateixa publicació valencianista El Camí
(159), després de manifestar les seues inquietuds i incògnites respecte a la
substitució de l’ensenyança religiosa, proposava (estem en l’inici del curs
escolar 1933-34) una llibertat d’ensenyança però real i tolerant, sense
hipocresies ni aldarulls, religiosa respecte a les confessions i, com no, que
facilitara el lliure accés a les cultures peninsulars, referint-se a la llengua
vernacla valenciana. La llibertat d’ensenyança, per tant, no sempre anava
unida al fet religiós; també se reivindicava el cultural. La realitat però ens
mostrava que l’al·lusió religiosa fou majoritària (160), fins i tot a l’àmbit
valencià.

El pressupost proporcional anava plegat a la llibertat d’ensenyança, si
més no en opinió dels catòlics (161). Les exigències, per part d’aquest sector,
incloïen demanar la reserva d’una part proporcional del pressupost
d’Instrucció Pública per a les escoles d’ensenyança religiosa, sol·licitades pels
pares. La injecció econòmica pública vindria bé als col·legis privats, sobretot
al començament del curs.

334

Quelcom semblant fou el que declarà J. M. Pemán a Borriana on,
després de defensar religió i família, digué que l’estat negava el dret a escollir
els mestres per als fills; l’ensenyança no podia ser un monopoli estatal, com
ara el tabac o el petroli (sic), perquè converteix els ensenyants catòlics
(religiosos) en contrabandistes. Entre altres qüestions, també aprofità
l’avinentesa (162) per criticar els procediments inquisitius i maçònics de
l’escola laica-única, que feien de l’alumne un pellingot-penjall humà, sense
sentiments, creences, llibertat ni idees; és a dir, el botxí d’una democràcia
constituïda per oligarques i cacics. Més avant s’argumentava que, fins i tot, un
estat laic havia de fer el repartiment proporcional escolar (163). Els impostos
havien d’orientar-se al bé comú, a afavorir la majoria de ciutadans; és per això
que s’havia de subvencionar tota varietat d’escoles, particulars i privades.

Les demandes educatives religioses també tractaven aspectes més
epistemològics, sobre el tipus d’ensenyança que calia impartir; hi havia
elements propis de l’escola catòlica (crucifix escolar o catecisme) i, alhora,
perills que calia excloure (coeducació o escola soviètica). Al marge d’altres
qüestions pedagògiques i metodològiques o de continguts, aqueixos elements
eren els que més fàcilment arribaven a la mentalitat pública buscada i, al
menys, més apareixien als mitjans de comunicació escrits.

No és aquest el lloc més adient per parlar de la importància que té la
simbologia i la imatgeria en tota religió. Ja s’ha esmentat en aquest treball
però, així i tot, resta apuntar a mode d’exemple, i encara que de forma breu, el
seu paper com a mobilitzador de masses. Per als catòlics era inconcebible una
escola sense crucifix i, en conseqüència, calia pressionar com fóra per
aconseguir-lo; un dels models exemplificadors el podíem trobar fins i tot a
qualsevol poblet, tan llunyà i desconegut fins aleshores com Piñel de Abajo
(Valladolid). Els seus veïns, presentats com exponent d’enteresa cristiana
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(164), havien adoptat la resolució de manifestar-se en públic i exigir al mestre
la col·locació del crucifix i la Immaculada.

Malgrat el pas del temps i les noves exigències formals i
constitucionals, la dreta política continua pensant a hores d’ara que el crucifix
podria tornar a les aules; les raons apuntades (165) són que forma part de la
nostra cultura, és un símbol en molts indrets, pertany a la gran tradició
religiosa i va unit a molts fets històrics. Recordem, però, que parlem
concretament de l’escola pública.

No menys important en l’educació cristiana era el catecisme escolar.
Davant la imposició de l’escola laica sense déu, perquè la doctrina catòlica
violava la llibertat de consciència (166), s’erigia el catecisme; un xicotet llibre
que sols conté les màximes i orientacions més saludables de la consciència
universal, mal vist -continuava- pels lliurepensadors del sectarisme i l’odi a la
religió. Seguint el mateix pensament, si Déu ens dóna les lleis de la
consciència -el bé i el mal- nosaltres no podem imposar-nos-la; seria el caos.
L’absència o supressió del catecisme, seguint la mateixa cita, ompli les
presons de delinqüents, els hospitals de malalts específics i els cementeris de
víctimes; a més, els homes s’odien, es persegueixen, es maltracten i es maten,
tot per manca d’amor; els fills tampoc no respecten els pares, augmenten els
fraus, els robatoris i les vagues laborals perquè els obrers no respecten els
amos i, al mateix temps, aquests exploten els treballadors, per manca
igualment d’amor a la justícia i a la propietat; en definitiva, el camí al
llibertinatge perniciós, mostrat en exemples com ara moral de cabaret, teatres
pornogràfics, llibres obscens i lectures corruptes. Contra tots aquests mals
l’alternativa hi proposada era el catecisme, guia de la moral correcta i fre a la
delinqüència, doncs la llibertat és perniciosa si no és moral.
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En aquest cas tampoc no se desaprofità la instrumentalització social del
catecisme, tot utilitzant la notícia escaient procedent una vegada més d’indrets
forans, com ara la catalana Montserrat. L’aplec de milers de xiquets hi
congregats, seguidors del catecisme, s’hi comparava “com una bandada de
pollets que corren a arrecerar-se sota les ales de la mare quan apareix
l’esparver carnisser... de les escoles laiques” (167); un desmentiment al
laïcisme protagonitzat per vertaders cristians que, segons llegim-hi, porten el
crucifix i coneixen la doctrina del Crucificat.

Llevat d’actuacions populistes, hem d’apuntar també les activitats
encaminades a la formació. Destaquem, pel seu curiós interés, part del
contingut pedagògic d’un curset celebrat a València entre novembre i
desembre de 1933, adreçat a rectors (debades) i catequistes (previ pagament de
3 pessetes de matrícula). Les cròniques aparegudes diversos dies (168) ens
parlen de les conferències hi pronunciades pel distingit Juan Tusquets, doctor,
rector, pedagog i catequista, també català. Segons una d’elles, feia un estudi
psicològic de l’ànima del xiquet, tot i teoritzant sobre la que anomenava “llei
de zones obscures”, plena de fantasies i extravagàncies fruit de la superstició
sempre que no fos il·luminada pels dogmes de la “nostra Religió”. Altra de les
lliçons hi impartides tractava sobre com sembrar en els xiquets la devoció a la
Verge; per tal d’aconseguir-ho se proposava utilitzar la llavors incipient
tècnica dels “centres d’interés”. Com comprovem, uns detalls formals
d’actualització pedagògica que, tanmateix, no lleva aquells continguts
dogmàtics de fons.

Així i tot, resultava inacceptable altre avanç de l’escola moderna com
ara la coeducació. Aquesta, aprovada pels professors normalistes de València,
fou durament criticada com aquell naturalisme pedagògic anticristià; una
enormitat, contrària a les orientacions encícliques referents a l’educació de la
joventut, errònia, perniciosa, negadora del pecat original i promíscua. Per tal
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de combatre-la se proposava (169) una formació distinta segons sexes, així
com una croada de reacció contra els governants sectaris; el suport
d’associacions cristianes de joves i pares estava garantit.

Més raons contràries a la pràctica coeducativa les trobem, al llarg del
primer bienni, a través de la tasca de campanya d’aquells col·lectius catòlics
mobilitzats. Només en una de les conferències, organitzada pels Padres de
Familia, se podien escoltar fonaments increïbles per alliçonar els fidels. Així
(170), la coeducació manca de base científica, és oposada a la Pedagogia
moderna i funesta en l’ordre físic, intel·lectual i moral; les diferències
psicofísiques de l’home i la dona, orientades a la paternitat i maternitat
respectivament, exigien una educació diferent relacionada amb el sexe.
Tampoc no hi faltaven els exemples il·lustratius i, segons dades del
conferenciant, als EEUU el 90 % de xiques coeducades perdien el pudor
mentre que el 40 %, també de xiques coeducades, el que perdien era l’honor.
Amb justificacions semblants solament faltava acudir a la salvació dogmàtica;
és a dir, a la màxima autoritat al respecte que no era pas altra -acabava- que
l’encíclica escaient.

El cas és que sectors més progressistes, en altres aspectes, mostraren
també en aquest tema certa ambigüitat. De les files valencianistesnacionalistes sorgiren més avant, en plantejar-se la prohibició de la coeducació
en el segon bienni, opinions més moderades com ara (171) la que considerava
teòricament acceptable la coeducació però, prosseguia, comportava un assaig
perillós en la pràctica donades les nostres latituds temperamentals; era
refusable confessionalment i, a més, calia ser prudent pel canvi psicològic de
l’alumnat.

El quart i últim element que abans esmentàvem, entre els més utilitzats
llavors, fou el fantasma de l’escola soviètica. Tampoc no anem ací a endinsar-
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nos en la càrrega fal·laç i la fòbia que el comunisme inspirava als sectors
catolicoconservadors, però sí en els “perills” que comportava dita escola. Un
d’ells era la pèrdua de la moral tradicional i el pas a la mística de la producció
i l’ateisme (172). Més endavant s’afegia que, pel seu caràcter obligatori i
antireligiós, ocasionava la destrucció de les organitzacions religioses; també
que la principal assignatura era l’ateisme, amb el consegüent retard en
literatura i ciències; finalment s’hi inculcava en els xiquets idees com la
igualtat i la companyonia, tan renyides amb la figura de l’autoritat dels pares
(173). Tot era vàlid, doncs, per esmorteir l’ensenyança laica republicana, fins i
tot les interpretacions malicioses.

8. 8. Els ordes religiosos.

Tot i la importància del contingut curricular de l’ensenyança catòlica,
del que calia o no impartir a les escoles religioses, el que assolí si cal més
encara un major protagonisme social en aquella guerra escolar fou el paper
dels ordes religiosos; és a dir, la preservació i la utilització que en dites
circumstàncies havia de jugar el braç armat de l’església era, obligatòriament,
un factor a explotar. Aquella reacció rabiosa i exagerada del bàndol
tradicionalista (174) utilitzà unes armes carregades d’integrisme doctrinari
que, encara que dogmàtiques i redundants, no deuen escapar-se a l’estudi de
l’historiador sobretot pels efectes polítics, socials i educatius que comportà.
Caldrà separar de manera mínima però suficientment sistemàtica, a més de la
pròpia figura dels ordes religiosos, la resistència a les lleis laïcitzants que els
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afectava, així com les manifestades excel·lències d’aquestes associacions
privades tot i fent una citació especial, donat el seu pes històric, per dedicar-la
als jesuïtes. El protagonisme, social i educatiu, dels ordes dedicats a
l’ensenyament mereix indubtablement la nostra atenció.

Certament els ordes religiosos com a institució havien estat qüestionats
de feia temps però, cenyint-nos al nostre primer bienni republicà, ja en les
seues vespres podem trobar crítiques com ara la que ens arriba d’Elx (175).
Conforme a la seua descripció, en un rebut dels que el col·legi de xiquetes de
Ntra. Sra. del Carmen d’Asp emprava per a cobrar les mensualitats de les
seues alumnes, hi havia un incís sobre les notes de Catecisme, Aplicació,
Comportament, Ordre, Assistència (manca) i Puntualitat (manca), la qual cosa
indicava que solament s’hi impartia Catecisme. També a la capital del Baix
Vinalopó -continua- ocorria el mateix a moltes escoles; no s’hi ensenyava res
útil als xiquets/es però, això sí, era obligatori dur un car uniforme per
aparentar el contrari; els alumnes no sabien res però s’afeccionaven en assistir
a la doctrina dominical.

Igualment des d’Alacant, uns mesos després, els Cercles Republicans i
el Partit Socialista de la capital se reunien per tractar el problema religiós i,
donat el caràcter anticlerical de la província (176), exhortaven les autoritats
perquè prohibiren la tornada dels ordes religiosos hi expulsats. El component
polític tampoc faltava en altra opinió, tornant a Elx (177), segons la qual
l’esforç del cristianisme unit a l’església buscava interessos més polítics que
religiosos. Els ordes religiosos utilitzaven els xiquets com a instrument de les
seues ambicions polítiques i econòmiques, tot deformant-los mentalment en
sobrecarregar-los de prejudicis, temors i supersticions; per això, s’hi
demanava a l’Ajuntament elxà crear escoles perquè tingueren ensenyança els
xiquets que anaven a escoles religioses, aproximadament entre 200 i 300.
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La implantació de les escoles privades, però, no era evidentment la
mateixa a tots el indrets. A la Vall d’Albaida, per exemple, en 1931 solament
n’hi havia a 5 dels 34 pobles i les de pàrvuls, majorment d’ordes religiosos,
complementaven la mancança de les públiques; si no estaven cobertes les
places escolars obligatòries, difícilment es podien abraçar les de pàrvuls.
L’obra escolar de la República, tanmateix, aconseguí multiplicar aquestes
últimes, tot passant de les 2 existents en 1931 (Ontinyent) a les 14 en 1933
(178). Després dels exemples local i comarcal, a nivell estatal els ordes
religiosos educaven, a principis de 1933, la quarta part de la població escolar
primària (179). Només 5 de les principals congregacions ho feien a 91.651
xiquets, mentre 3 de les principals femenines a 145.746 xiquetes; tenien
escoles més de 100 ordes i, seguint la mateixa font jesuïta amb dades parcials,
els escolapis per exemple atenien gratuïtament 24.351 xiquets, entre primària i
secundària, i els salesians 14.500 en les mateixes condicions i graus.

Aquestes últimes dades ens adrecen a les esmentades “excel·lències”
dels ordes religiosos dedicats a l’ensenyança. Un dels aspectes més
“sorprenents” era l’èxit acadèmic a què arribaven els alumnes d’eixos centres.
Així, al col·legi de La Asunción d’Elx només hi hagué el 1931, en acabar el
curs, un 1´3 % de fracàs escolar; resultat (180) encomiable i grandiós. Altre
col·legi de la mateixa població, l’Ave María, destacava per oferir un 4’5 % de
suspesos en batxillerat, i en primària per una assistència del 95 %. No hi
faltaven tampoc (181) felicitacions del diari, al centre i als pares, i la
publicació dels noms dels millors alumnes. No hi constava, en canvi, la
procedència social ni el nivell cultural de l’alumnat.

El mateix ocorregué el curs següent, a tots els indrets, si hem de fer cas
d’algunes cròniques. Sols al mateix periòdic (182), trobem per exemple
resultats semblants des d’Alzira, donat l’extraordinari èxit dels alumnes
escolapis, fins la belga Brussel·les, on La Salle se presentava com paradigma
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de prosperitat dels col·legis religiosos de l’estranger, i exponent d’escola
catòlica lliure. L’inici d’un nou curs era, una vegada més, ocasió coneguda per
engrandir aquesta imatge immillorable de les institucions religioses, com ara a
Ontinyent (183) on el col·legi de La Concepción presentava un dels millors
models d’organització de la província, a més de l’augment d’alumnat de
diverses classes socials; també hi començaven les sessions nocturnes per a
obrers/es, amb mestres ajudats per distingides senyores de la localitat.

També hi comptaven idees divulgatives com els concursos. És el cas
del que s’havia convocat per la Federación de Amigos de la Enseñanza, per
donar a conéixer la labor docent i cultural dels ordes religiosos (184); estava
dotat amb 1.500 pessetes de l'època i s'hi adjuntava un índex suggerit. Tot era
vàlid per contrarestar els efectes d’una despòtica legislació que volia acabar
amb les qualitats d’aquells (185): virtut incomparable, misericòrdia d’heroica
caritat, ensenyança eficaç i sòlida, alta educació espiritual i patrimoni moral
del poble.

Si, a més, s’hi aplicava interessadament un criteri comparatiu entre
l’escola privada religiosa i la pública, l’elecció estava clara. Notícies adients a
l’efecte no en faltaven a qualsevol comarca; constatem-ne solament uns casos
puntuals (186). Mentre a Silla no funcionaven les escoles públiques creades,
per l’excessiva ratio (més de 150 xiquets per aula) que feia inútil el treball dels
mestres, a Canals les xiquetes de l’escola única estaven abandonades, per una
vacant interina no coberta per cap mestra.

Per diferenciar, més si cap, uns centres d’altres les cròniques solien
utilitzar un llenguatge força expressiu, sense estalviar en adjectivacions o
desqualificacions que manifestaven una oposició irreconciliable, ni amagar les
tendències ideològiques dels seus autors. Així, a propòsit de la vetlada de
cloenda del curs 1932-33, celebrada al col·legi María Inmaculada d’Elx, se
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vessaven opinions com “... mentre el petimetre Estat, el gomós òrgan estatal
no arribe en la formació dels seus mestres i centres docents a l’envejable altura
en què es troben les escoles religioses, no pot (...) intentar suprimir-les en nom
d’una falsa neutralitat a la consciència del xiquet que en la ment del xiquet
està ser una solemne faula”, “... manifestem al Déu Estat que avui ens
governa, que en compte de decretar la prohibició dels col·legis religiosos que
tan encertadament desempenyoren la seua comesa alliçone els mestres laics
que s’apropen perquè complesquen millor l’alt i noble apostolat de
l’ensenyança, al qual en certa manera van a prostituir” (187).

No hem d’oblidar tampoc un esment als ordes religiosos que, més
parcialment o indirectament, també tenien a veure amb l’atenció als xiquets i
que, en tot cas, ens recorden aquella imatge benèfica i beneficiosa per al sector
catòlic. Entre les moltes cites aparegudes a la premsa corresponent n’apuntem,
sols de la primera vuitena de novembre de 1931, al menys dues. La primera
parlava de la “sopa” de les Escoles Pies, que atenia xiquets i majors pobres;
suprimida algun temps, la seua cantina escolar tornava a obrir-se i, per tant,
calien donacions particulars en metàl·lic i en espècies (188). La segona
destacava la vocació sublim, heroica i difícil de les monges dedicades a la
caritat pels xiquets, malalts i vells; segons s’hi informava, a més (189), al País
Valencià hi havia 22 asils que albergaven 687 desemparats.

L’estratègia catolicoconservadora no consistí solament en exaltar les
virtuts de l’ensenyança religiosa, sinó que criticà de forma irracional i
obsessiva tot el que poguera perjudicar la captació i posterior formació de la
seua clientela. Dins de la política educativa general del primer bienni, la
qüestió de l’ensenyança religiosa fou la que congregà una major reacció per
part d’aquell col·lectiu, sobretot al voltant del Projecte de llei de Confessions i
Congregacions religioses, al que no s’estava de qualificar com a gravíssim i
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atemptatori -com ja sabem- als més sagrats drets de la consciència catòlica
(190).

No importa -llegim el mateix octubre de 1932 (191)- que l’estat no
dispose de diners per substituir les funcions docents que exerciten els ordes
religiosos, el que importa és mantenir viu el foc anticlerical i ferir les
consciències cristianes. Els partits d'esquerra, un conjur diabòlic, s’havien
decidit a acabar amb tot el que signifique catolicisme a la nostra pàtria; els
impostos fiscals als ordes religiosos eren el camí per a la seua dissolució o
expulsió. L’església -acabava-, que representava la majoria d’espanyols,
estava lleialment sotmesa al règim però oposada a la legislació sectària.

Lluny de conformar-se, el 9 de novembre la Comissió Parlamentària de
Justícia rebé un Informe. Presentat pel president de la Federación Española de
las Asociaciones de Familiares y Amigos de Religiosos, que comptava amb
més de 417.000 afiliats (192), les peticions del voluminós Informe se resumien
en: 1ª., prescindir de la confiscació dels béns de l’església o concertar un
Concordat per a la seua aplicació; 2ª., reconéixer com propietat dels ordes
religiosos els béns immobles i les aportacions d’herències i fortunes
particulars, per tal de no castigar els particulars; 3ª., conservar els ordes
religiosos béns suficients per atendre les seues necessitats, donar almoines i
conservar les finques rústiques i ramat per al seu servei; 4ª., permís per
dedicar-se a l’ensenyança i conversió de fidels; i 5ª., permís per seguir
practicant la beneficència i l’ensenyança gratuïta a xiquets i obrers pobres. Per
tancar la notícia, un representant dels ordes religiosos parlava de les
incongruències jurídiques, dogmàtiques i orgàniques de l’esmentat projecte.
També ací algunes comissions, com ara les d’Alzira o Gandia (193),
intentaren visitar més endavant el Governador donat el moviment de pares de
família, entitats i representacions, alarmats per la substitució de l’ensenyança
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religiosa i les repercussions en l’educació dels seus fills, tot i reivindicant
qüestions relacionades amb la ciutadania, la llibertat i la justícia.

Altre perill del projecte de llei era acabar amb el comerç i la indústria
de les religioses: rehabilitació de prostitutes que regeneraven el claustre,
sanatoris-reformatoris gratuïts, regeneració pel treball, servei a la societat en
lluitar contra l’atur i la degradació moral... No se podia gravar el treball fet per
les acollides perquè, a més de l’agressió a les monges, la víctima era el poble
(194). Mentrestant, seguien les discussions parlamentàries sobre el projecte
legislatiu, en les quals els diputats catòlics negaven la superioritat del poder
civil, tot i mantenint la seua oposició al sectarisme del dictamen i de la
Constitució; solament acceptaven la legislació concordada i, així, calia
preparar-se per a la guerra espiritual, segons manifestacions de J. Mª. GilRobles. De fet, el mateix dia (195) ens assabentàvem d’algunes protestes
contra la llei de Congregacions com ara la d’Osca, des d’on els centres obrers
catòlics havien enviat telegrames de protesta al Cap del Govern, o la de
Càceres, des d’on el president de la Junta Católica en altre telegrama
demanava a M. Azaña i a J. Besteiro major llibertat d’ensenyança.

No hi faltaven tampoc en determinada premsa els resultats d’estudis
econòmics que intentaven demostrar, dins d’una guerra de xifres, les
conseqüències sobre el pressupost estatal i la impossibilitat material en
substituir l’ensenyança religiosa. Això comportaria el repetit perill de què molt
xiquets quedaren sense escola, argument utilitzat també per aquells que
consideraven la llei massa precipitada, malgrat definir-se com a tolerants i
partidaris d’una llibertat d’ensenyança que contemplara: laïcisme, liberalisme i
neutralitat (196).

La pressió en contra de la futura llei augmentava en vespres de la seua
aprovació, això sí, amb arguments ja coneguts i corejats ben bé, tot i oferint
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una visió catastrofista i una interpretació negativament apassionada del text
proposat. Així eren les afirmacions en el sentit que el projecte atropellava els
drets de l’església, els ordes religiosos i la consciència catòlica, i prohibia
l’activitat docent religiosa d’unes congregacions a les quals els devíem la
major i millor part de la nostra cultura; després d’altres comentaris partidistes
(197) se concloïa que l’activitat docent religiosa era imprescindible per a la
regeneració social, interpretada sota la visió balmesiana. Les conseqüències
calamitoses del projecte de llei no acabarien aquí; dos dies després ens
n’adonem de més (198): moment crític per a la pedagogia espanyola, espantós
abisme, catàstrofe pedagògica, persecució religiosa, ensenyança més cara per
al pressupost de l’estat, desaparició de la cultura, amenaça i, finalment, sembra
del terrorisme a l’escola.

A la fi (17 de maig de 1933) s’aprovà la Llei de Confessions i
Congregacions religioses, per 278 vots a favor i 50 en contra. Constava de sis
títols més un de preliminar, amb el següent contingut: Títol preliminar (art. 1).
Executa els arts. 26 i 27 de la Constitució, que se regularien posteriorment
amb decrets i reglaments; Títol 1er. De la llibertat de consciència i de cultes
(arts. 2-4); Títol 2on. De la consideració jurídica de les confessions religioses
(arts. 5-10); Títol 3er. Del règim de béns de les confessions religioses (arts.
11-19); Títol 4rt. De l’exercici de l’ensenyança per les confessions religioses
(art. 20); Títol 5é. De les institucions de beneficència (art. 21); i Títol 6é. Dels
ordes i congregacions religioses (arts. 22-31). El mateix reportatge, que oferia
el text íntegre (199), s’aprofitava per protestar contra la nova llei pels seus
atropellaments jurídics i morals, tot i recordant que afectaria vora 700.000
escolars de centres religiosos, majorment d’escoles primàries.

Lògicament no s’havien acabat les crítiques. Aprovada amb l’aplicació
de la guillotina -terminologia utilitzada sovint-, la llei era qualificada
d’antidemocràtica i dictatorial en anar contra el dret de les minories
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parlamentàries catòliques, emparades per l’església; a més (200), manca de
tota força d’obligar, no té valor moral i solament és vàlida fins a les següents
eleccions -assegurava premonitòriament- en què hi hauria suficient majoria de
catòlics per invalidar-la. Abans de llançar-s’hi un missatge d’optimisme i
esperança s’agraïa, per part de la FAE, l’esforç dels diputats catòlics.

Un

discurs

del

papa,

publicat

repetidament

en

la

premsa

correligionària, comentava la llei recentment aprovada i la conceptuava de
sinistra i reprovable, danyosa especialment per als joves i vil als drets de
l’església i de les congregacions religioses. Continuava proposant una
operació en contrari (201) perquè, quant a l’escola, calia morir abans que cedir
tot intensificant i organitzant l’ensenyança catòlica, a més d’orar, vigilar i
treballar. Efectivament, prevista la suspensió de classes als centres de les
congregacions religioses per a gener de 1934 (fet que, com sabem, no
s’arribaria a produir), sorgí la necessitat per als catòlics de tenir escoles
parroquials per competir amb les escoles públiques; contra el sistema
impositiu estatal d’escola laica, freda i deshumanitzada, que només tenia un
objectiu formatiu (202), calia potenciar l’escola cristiana.

Les instruccions de la jerarquia eclesiàstica arribaren a les masses
populars; als menys això reflectien les notícies que ens parlaven d’un
moviment nacional de protesta, ara mitjançant la remissió de milers de
telegrames adreçats al President de la República perquè no signara la llei
aprovada (N. Alcalá Zamora la signà finalment el 2 de juny de 1933). La
vibració de l’ànima catòlica de la regió (203), ocasionà a València
interminables cues en les taquilles de telègrafs, formades per particulars,
partits, congregacions, sindicats, entitats, fàbriques... dels diversos districtes
de la ciutat i de pobles de tot el País Valencià com ara Alzira, Alboraia,
l’Alcúdia, Guadassuar, Castellar, Carpesa, Artana, Callosa, Puçol, Riola,
Llíria, Massamagrell, Museros i molts d’altres; el llistat se publicava
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diàriament amb les noves adhesions. Per si de cas, tal com llegim en el mateix
exemplar, l’episcopat seguia publicant les seues declaracions i fent les seues
objeccions a la llei aprovada, sobretot per les disposicions referents a la missió
docent dels ordes religiosos, tot i insistint en el dret dels pares a la llibertat
d’ensenyança. La declaració de llavors (204), signada entre altres pel cardenal
Vidal i Barraquer i l’arquebisbe de València, acabava recordant les
obligacions dels catòlics i la idea de què l’espiritualitat està sobre la
temporalitat. A principis de juny s’havia escrit aquell ja esmentat Manifest
dels diputats catòlics a l’opinió, sobre l’aprovació de la llei, i dies més tard se
publicava aquella espècie de revista de premsa, també citada, sobre l’opinió
contrària d’alguns periòdics europeus quant a la llei aprovada; les darreres
declaracions polítiques i periodístiques referides varen ser explicades
esplaiadament i posteriorment per la nostra premsa, tot coincidint sobretot en
culpabilitzar maçons i socialistes com a màxims responsables.

Si l’hostilitat entre estat i església era palesa per la qüestió dels ordes
religiosos, aquesta assolí el major grau en el cas dels jesuïtes.
Independentment de les raons que provocaren la seua dissolució: domini de
l’ensenyança privada, intents de subversió, obediència al papa..., aquesta no ho
fou a més per executar l’esperit favorit de la massa proletària d’èpoques
anteriors, consistent en la caça del clero per culpabilitzar-lo de qualsevol
problema nacional; més bé hi havia causes objectives perquè, com reconeix
significativament el mateix autor (205), la laïcització de la societat promoguda
arran del primer bienni no tenia per objectiu destruir l’església. El cert fou que
les mesures preses contra l’orde religiós, d’acord amb l’esperit aconfessional
del nou règim, augmentaren al màxim la tensió entre republicans i catòlics.
Aquesta darrera circumstància és la que repassarem de seguit, sense deixar
d’apuntar abans algunes dades i característiques sobre l’orde jesuític que,
aparegudes llavors, formaren part dels elements intervinents en el debat com
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ara la guerra de xifres o la publicitat, favorables o desfavorables segons els
casos.

Atenent xifres aportades per la pròpia Companyia, en celebrar-se el
cinquanté aniversari del col·legi Sant Josep de València, el nombre d’alumnes
hi matriculats ascendia a 554 (entre interns, migpensionistes i externs).
Aquestes dades de principis de 1931 suposaven un augment continu durant els
darrers anys i, a més d’estadístiques i gràfiques, anaven acompanyades d’una
crònica d’optimisme pedagògic. No debades l’any anterior s’havia constituït la
FAE, per a la millora nacional i internacional de l’ensenyança catòlica; a més,
el mateix 1931 -hi llegim- se discutiria possiblement la Reforma de l’aleshores
ministre valencià d’Instrucció Pública, E. Tormo, que intentaria aconseguir la
implantació de la llibertat d’ensenyança i, entre altres coses, la desaparició de
la subjecció dels col·legis i de l’ensenyança lliure als mètodes oficials (206).

Curiosament aquesta facilitat i transparència a l’hora d’informar i
d’oferir dades, per part de la institució interessada, canvià l’any següent sota
l’amenaça expropiatòria. En efecte, en començar l’any 1932 ens assabentem
des d’Alacant que el sots-Secretari de Governació, Carlos Esplá, facilità dades
dels diversos establiments, personal i alumnes que existien a tot l’estat afectes
a la Companyia de Jesús (207); doncs bé, referent al País Valencià hi havia
dades sobre Alacant, Oriola, Alcoi i Vilafranca del Maestrat, però no pas de
València. Tanmateix sí que se donava publicitat llavors a la nota que, el dia
anterior, signava el nunci Tedeschini i fou presentada al Govern, un extracte
de la qual fou publicat fins i tot per l´Osservatore Romano; en ella, sense
oferir xifres, se repetien observacions ja conegudes tocants a la despòtica
legislació republicana, el dret a una reparació legislativa o la lluita contra
l’ensenyança laica, punt capital (208) de les reivindicacions escolars.
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Altres fonts però ja havien advertit de les característiques d’alguns
edificis religiosos, referint-se al cas que ens ocupa. Entre les troballes
descobertes als convents hi havia milers de pessetes en metàl·lic i títols,
impremtes amb tiratge de propaganda antirepublicana, armes i municions,
mòmies insepultes i “altres coses més extraordinàries” (209). Els claustres,
atenent aquesta cita, eren quelcom més que llocs de reclusió voluntària o
renunciament i calia, s’hi apuntava, no oblidar-ho quan arribara el moment de
parlar de l’expulsió legal d’eixes pertorbadores i privilegiades associacions.
Setmanes després el Governador d’Alacant, Bordanove, seria acusat per part
de republicans d’esquerra de protegir els jesuïtes, tot lliurant-li telegrames de
protesta i enuig. La notícia (210) afegia un comentari sobre els jesuïtes, tot
qualificant-los d’institució religiosa de les més perilloses, amb intencions
d’influència i domini ocultades hipòcritament mitjançant humilitat i
resignació; s’hi recordava que històricament havien estat expulsats de distints
països.

Per la seua banda, una comissió de pares d’alumnes i antics alumnes
del col·legi Sant Josep de València, amb el suport de 5.000 signatures (211),
lliurà al President del Govern provisional una sol·licitud, tot i protestant pels
fets i profanacions contra edificis de comunitats religioses, i suplicant
l’anul·lació de les disposicions antireligioses i sobre l’expulsió dels ordes
religiosos. Després d’enaltir especialment l’obra cultural, científica, caritativa
i educativa jesuïta, s’hi oferien més dades sobre l’esmentat col·legi; a més dels
500 alumnes de pagament, hi anaven gratuïtament -s’informava ara- altres 700
alumnes a part.

Independentment de les xifres, més o menys interpretables, el cas fou
que les simpaties i antipaties que despertava l’orde s’expressaven lliurement i
públicament per part d’uns i altres, la qual cosa anem a relatar de seguit i ens
ajudarà a conéixer el posicionament de la societat valenciana al respecte. Així,
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ja als quatre dies de proclamar-se la República, hi havia qui ens recordava una
visita que els reis havien fet a la Universitat jesuïta de Deusto anys abans. En
el discurs per a l’ocasió, pronunciat pel Provincial de la Companyia (212), se
manifestava l’afecte de l’orde a la monarquia amb tot de sentiments d’amor,
complaença, pietat i fidelitat cap a ses majestats catòliques. La contribució de
l’obra jesuítica -continuava l’al·locució- buscava, en primer lloc, el bé
sobrenatural i, en segon, la grandesa temporal d’Espanya; tot a major glòria de
Déu, sense oblidar oracions diàries per al rei i la seua família reial.

Dins ja del període republicà, només començar el primer bienni, és
inevitable topar-se amb les cròniques sobre l’expulsió dels jesuïtes. En el cas
d’Oriola, el mateix mes d’abril de 1931 se produïren els desallotjaments dels
convents religiosos, davant d’una població majorment indiferent tret de la
intranquil·litat de dones infelices (213); una vegada executada la possessió per
la guàrdia civil i col·locades banderes tricolor i roja, el dia següent hi hagué un
intent de tornar-hi per part dels jesuïtes, tot acabant a la fi amb la seua
expulsió del poble. La ressonància de la qüestió jesuítica a Alacant fou gran,
aplegant opinions sobre l’orde com ara la que mesos després qualificava els
seus religiosos de sinistres-ombrívols, negres esperits, hipòcrites, acaparadors,
intransigents-intolerants amb altres religiosos... tot acusant-los de voler
dominar el món i de practicar una anticristiana “religió de l’or” (214).

Mentrestant, l’obra legislativa avançava perquè les Bases per a la
confiscació dels béns de la Companyia de Jesús (D. 23 de gener de 1932),
pogueren ser compatibles amb la continuació dels estudis per part dels
alumnes que hi estudiaven (D. 28 de gener de 1932). D’eixa manera, d’acord
amb el Patronat creat a l’efecte, les normes complementàries per no pertorbar
els esmentats alumnes i, per tant no interrompre l’ensenyança, se concretaven
(215) en: 1ª, continuació provisional dels centres; 2ª, mesures perquè hi
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haguera continuïtat als centres; i 3ª: nomenament transitori dels docents per
part dels directors dels nous instituts.

Les crítiques contra els jesuïtes no paraven. Des d’Elx s’acusava l’orde
religiós d’ostentar un poder omnímode a tot el món, tant econòmic com
financer, tot titllant-lo de Papa Negre que dominava l’església (216). Des
d’Alacant, arran la creació d’un institut públic a l’antic col·legi jesuïta de
Santo Domingo a Oriola, els governants mostraren la seua preocupació per si
els ignasians en fer l’equipatge arrambaven amb tots els objectes artístics
dipositats als centres, que ara eren de propietat pública. L’escrit (217)
aprofitava l’avinentesa per comentar els mètodes pedagògics dels jesuïtes,
adjectivant-los de freds, cruels i inhumans; acabava esmentant la leproseria de
Fontilles, on els malalts -llegim- estaven contents per la marxa dels religiosos
jesuïtes, els quals havien explotat el centre com una hostatgeria.

Alhora el procés pel canvi d’ensenyança anava endavant, al menys pel
que fa als protocols politicoadministratius. Mentre a València les autoritats
competents -Rector universitari i Governador- prenien possessió del col·legi
de Sant Josep, a Alacant -per part de l’Alcalde- se confiscava el col·legi de
Benalúa (218). Lògicament els defensors de l’escola catòlica mostraven la
seua pena per la dissolució dels jesuïtes i els desitjos de què tornaren prompte,
tot publicant la cordial rebuda dels religiosos allà on anaven, com ara a
l’holandesa Valsburg (219). La decisió d’instal·lar l’Escola Normal i l’InstitutEscola al col·legi de Sant Josep s’interpretà, en el mateix sentit, com una
suplantació (220) que perjudicava les inversions espanyoles i estrangeres en
obres d’investigació, educació i cultura.

Informacions provinents del Patronat per a la confiscació del béns dels
jesuïtes afirmaven (221), pel setembre de 1932, que dit embargament ja
s’havia realitzat encara que moltes editorials, que anteriorment havien publicat
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la llista de béns per demostrar l’esplendidesa de l’obra jesuítica, posteriorment
desmentien els títols de propietat dels esmentats béns. La mateixa font oficial
assegurava llavors que hi havia 22.000 jesuïtes a tot el món, dels quals 3.630
eren espanyols i 2.987 residien ací; els alumnes educats als seus col·legis eren
-només en escoles elementals i professionals- 27.000; tampoc no passava per
alt la influència jesuïta en més de 500 associacions. No oblidem que els
ajuntaments, pel seu compte i emparats per la legislació, també podien
requisar col·legis religiosos. Un exemple -entre d’altres coneguts- fou el
d’Alzira (222), on l’Ajuntament desallotjà els escolapis d’un local municipal
per destinar-lo a crear noves escoles públiques.

Les veus detractores, en complir-se un any de la confiscació de la
Companyia de Jesús, comentaven el balanç negatiu que les mesures
governamentals havien tingut; segons llegim (223), no s’havia pogut substituir
l’obra realitzada pels jesuïtes perquè no funcionaven universitats, col·legis ni
laboratoris i, per tant, s’havia malbaratat la cultura hi adquirida. Altres
informacions afins (224) parlaven de l’abandonament de grans centres de
cultura, amb material d’ensenyança superior a l’estatal, i del fet que milers de
xiquets acollits pels jesuïtes hagueren quedat sense ensenyança gratuïta.

Tanmateix, i malgrat les mesures oficials, la filosofia jesuïta continuà
vigent encara que fos de manera indirecta. A València, per exemple, la Mutua
Valenciana de Cultura gaudia de la confiança dels jesuïtes, que coneixien el
seu origen i la seua necessitat. La seua finalitat principal reconeguda fou la
que acabà amb la fundació de l’Academia Ausias March (25 d’abril de 1932)
que, donada la seua prosperitat i l’augment de l’alumnat, hagué d’ampliar els
locals, gràcies (225) a la fe i benedicció de Déu (sic) i a la d’antics alumnes
dels jesuïtes que li donaven suport. La residència d’estudiants Juan de Joanes,
per a associats de l’esmentada mutualitat, passà de 17 a 216 acollits, cosa gens
estranya perquè l’acadèmia també havia augmentat la seua matrícula, de 88
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alumnes el primer any a 150 en el segon; més no -s’hi assegurava- per la
insuficiència dels locals. Quant a la labor realitzada, s’hi donaven les
assignatures oficials sotmeses a examen més l’assistència obligatòria a classes
de Redacció i estil, a més de conferències setmanals sobre temes pedagògics i
culturals. Els resultats dels exàmens oferien el 95% d’aprovats. Sense regatejar
esforços econòmics s’havia adquirit el millor material científic, al qual havien
contribuït els alumnes amb donatius. Per al curs següent s’anunciava “Dios
mediante” la matrícula d’alumnat internat, mig-pensionista, externat i primera
ensenyança, tot i amb la benedicció de Déu i, això sí, l’ajuda econòmica de la
mutualitat i dels pares.

Efectivament, no hi podia mancar la crònica corresponent sobre
l’obertura del curs a l’esmentada Academia Ausias March, situada en un
modern i assolellat edifici. La cerimònia, presidida per un quadre de la Verge
provinent de l’antic col·legi jesuïta, començà amb una oració-pregària (tots
agenollats) seguida del discurs corresponent; després vindria el lliurament dels
diplomes de matrícula d’honor als alumnes, el nom dels quals també s’hi
publicà (226), amb el desig que el dia de demà foren els homes que l’església i
la pàtria necessitaven; també hi intervingueren el secretari i el president de la
mutualitat. Tot plegat, el pensament dels assistents estava en allò que es volia
mantenir i conservar en eixa obra cultural: una realitat, una esperança i una
evocació a l’antic col·legi de Sant Josep. Així doncs, malgrat tots els
esdeveniments del primer bienni, l'esperit jesuïta seguia viu; una batalla en
certa manera guanyada, dins d’aquella ofensiva reaccionària, contra les
reformes socioeducatives republicanes.

Resumint ja aquest capítol, que hem dedicat a la reacció
catolicoconservadora contra la secularització escolar del primer bienni de la
Segona República, cal recordar primerament les implicacions socials de
l’ensenyança pública laica, que enfrontà dues concepcions -republicana i
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catòlica- suficientment diferenciades i que constatà el pes que encara tenia
l’església; és a dir, una pugna entre llibertat i intolerància que, dissortadament,
continua arrelada. Una etapa marcada per l’actitud contrària als canvis socials,
sobretot per part de la jerarquia eclesiàstica, que va fer inevitables els
conflictes religiosos patits pel règim republicà i que, a la llarga, representà
amb el suport polític conservador un escull insalvable. Les intencions del nou
sistema polític, sense pretendre atacar el sentiment religiós, eren separar estat i
església tot i respectant les funcions de cadascun. En el camp educatiu açò
significava la instauració d’una escola pública única i laica, mantenint
voluntàriament l’ensenyança privada religiosa, però deixant clar que aquelles
funcions pròpies -escola pública i església- eren incompatibles i no pas
complementàries pel que fa a principis filosòfics i finalitats perseguides;
l’estat modern, per tant, tindria la sobirania per fixar les normes i l’esperit de
l’educació, cosa que l’església rebutjà apassionadament per estar acostumada a
l’hegemonia i el monopoli educatius. El problema sociopolític se plantejava
quan els distints partits i confessions aspiraven a utilitzar l’escola, com a mitjà
per aconseguir el triomf dels seus ideals i amb raons alienes al xiquet.
L’oposició catòlica, a més, atacava la revolució educativa per considerar-la
mancada de moralitat i haver portat l’ensenyança al caos.

Religió i moralitat, en un règim democràtic i modern com el republicà,
adquirien un sentit allunyat de l’històricament monopolista i excloent; així,
l’educació tenia un nou paper, superant el factor religiós com a element de
diferenciació social. Eixes idees no podien ser compartides per la mentalitat
catòlica ni, concretament, per un catolicisme social basat en el poder de la
Creu com a factor regeneracionista, que es manifestava contrari a socialistes i
liberals. El desequilibri espiritual venia marcat, per una part, per les creences
consuetudinàries imaginàries catòliques i, per l’altra, per la confiança en el
triomf de la raó sobre aquelles supersticions i dogmatismes; d’eixa manera,
durant el primer bienni, l’església va veure perillar la seua situació dominant
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anterior per la proclamació de la llibertat religiosa i les seues conseqüències,
que acabaren amb la identificació ideològica entre estat i doctrina catòlica.

Per al col·lectiu catòlic, especialment la jerarquia eclesiàstica,
l’adveniment republicà va servir per manifestar el seu catastrofisme i el temor
pel canvi polític liberal, especialment en l’aspecte educatiu. El binomi dretaesglésia clamava per la llibertat d’ensenyança; una funció social que al seu
parer s’havia d’impartir per l’església, la família i, de manera complementària,
per l’estat. La instrucció religiosa, en eixa línia de pensament, representava
l’arma contra els extremismes i la salvaguarda de la tradició. Els pares tenien
el dret, rebut de Déu, d’elegir l’educació dels fills. En contra però tenien els
republicans i els maçons, que coincidien en què l’educació catòlica transmetia
els valors més caducs i reaccionaris, tot i representant el baluard del
conservadurisme polític i educatiu. Les dues concepcions morals sobre el fet
religiós, aplicat al món escolar, estaven tan clares com enfrontades.

El debat ideològic sobre el laïcisme escolar, durant el primer bienni,
s’emmarcà en el període d’elaboració i posterior aplicació de la Constitució de
1931, que representà la culminació d’un procés secularitzador; el text
constitucional relatiu al nostre tema d’estudi podria resumir-se en: llibertat
religiosa, respecte a la consciència del xiquet, desaparició de l’obligatorietat
de l’ensenyança religiosa i secularització escolar. La resposta conservadora i
el debat posterior tingueren un gran ressò social, reflectit a les pàgines de les
publicacions periòdiques del País Valencià que, des de distintes posicions,
comentaven i informaven sobre les qüestions educatives afectades per la
reforma educativa. Eixa nova política escolar fou contestada per l’oposició
ideològica, que la considerava sectària per discriminar una ensenyança
religiosa necessària, hom deia, per explicar els continguts acadèmics; uns
arguments que foren defensats aferrissadament per part de persones i
institucions, des de dins i fora de les nostres fronteres.
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El missatge retrògrad anà radicalitzant-se, tot i fent aquelles
afirmacions catastrofistes sobre el futur que oferia l’escola laica i que
considerava negatiu: destrucció de la societat cristiana, objecció de
consciència contra la guerra, vaga general contra el militarisme, pacifisme...;
idees que considerava revolucionàries i antipatriòtiques. Contra tot això
l’alternativa era el catecisme i la potenciació de l’escola privada religiosa. El
canvi de mentalitat del proletariat urbà i la xicoteta burgesia comportà, però,
una resistència a les doctrines i institucions eclesiàstiques, considerades ara
còmplices de la repressió social i política. Aquest conflicte afectà directament
la qüestió educativa, en què xocaren obertament clericals i anticlericals, amb
una major intensitat si cal al País Valencià i durant el primer bienni republicà.

Conseqüència, sobretot legislativa, de la política secularitzadora
republicanosocialista fou la substitució de l’ensenyança religiosa. L’educació
religiosa havia estat, efectivament, un dels monopolis adquirits per l’església
que amb més força va defensar, especialment quan eixa pràctica fou
qüestionada pel nou règim republicà; més encara que respecte a altres aspectes
com ara separació estat-església, llibertat de cultes, divorci o secularització de
cementeris i de la caritat-beneficència. De fet, malgrat la normativa legal,
l’ensenyança religiosa continuava il·legalment a moltes escoles privades,
religioses o no, del nostre àmbit; a més, açò fou possible també per la manca
d’oferta pública per cobrir l’escolaritat i per l’actitud contrària de part de la
població, que continuava afermada en les seues idees catòliques, així com
d’institucions afectades com ara molts ajuntament.

Darrere la política secularitzadora, en opinió dels defensors de
l’ensenyança religiosa, s’amagava la maçoneria i la seua obsessió contra els
ordes religiosos els béns dels quals, a més, calia nacionalitzar. De tota manera,
en començar el segon bienni republicà, la substitució en la pràctica de
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l’ensenyança religiosa no se dugué a terme, més per raons polítiques i
ideològiques que tècniques o econòmiques, malgrat el pes d’aquestes últimes.

La dignificació de l’escola, objectiu de les autoritats republicanes,
xocava amb la realitat de la majoria dels centres privats religiosos, amb gran
nombre de personal poc o gens qualificat. La interpretació interessada del
sector catòlic, però, criticava les exigències oficials per augmentar la qualitat
de l’ensenyança i comptar amb uns ensenyants més capacitats; aquestes
escoles privades-religioses buscaven més augmentar la clientela d’alumnes
que impartir uns continguts mínimament científics; amb tot, també per les
raons citades anteriorment, la legislació sobre titulacions tampoc no pogué
aplicar-se a les escoles primàries religioses, que continuaren impartint els
“seus” continguts curriculars amb personal sense títol o seglars titulats de
“garanties morals i religioses”.

La laïcització educativa, dins d’un marc social general, abastà aspectes
professionals com ara la prohibició als mestres d’acompanyar, a títol personal,
els xiquets a actes de culte catòlic pel carrer. La conjuntura secularitzant fou
aprofitada pels mestres laics privats, que feren campanya a favor de la seua
incorporació a l’escalafó públic; aquest col·lectiu fou qualificat d’oportunista
per part del bàndol catòlic i, a més, de formar part de la història negra i
inconfessable. Altra conseqüència de la nova política educativa fou l’almanac
escolar, criticat pels sectors reaccionaris per menysprear les festes i tradicions
cristianes tot potenciant, afegien, altres festivitats sense sentit religiós i de
caràcter exòtic o sense futur (falles, mones, carnestoltes...).

Les campanyes clericals pel catolicisme escolar tampoc no ens han
d’estranyar, sobretot si considerem la política religiosa del primer bienni que
qüestionava els privilegis de l’església catòlica i la seua puixança material,
afavorits històricament fins aleshores; aquest temor catòlic es confonia
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interessadament amb l’atac als sentiments religiosos. Així, la reacció catòlica
se basà en la calúmnia, la injúria i la insídia ja que el règim republicà no
pretengué -com alguns han dit- ferir sentiments religiosos, sinó acabar amb
interessos creats en l’explotació d’eixos sentiments, com ara activitats
benèfiques i docents gestionades pels ordes religiosos o per associacions
dependents de l’església catòlica. La jerarquia eclesiàstica demanà
insistentment la derogació de la legislació secularitzadora; el seu missatge,
cada vegada més radical, atacà clarament el mateix text constitucional, quinze
articles del qual considerava contraris als interessos catòlics. L’escola únicalaica, així, era un monopoli docent de l’estat que violava el dret natural i diví,
tot impedint als pares elegir l’ensenyança dels seus fills; tot plegat, amenaçava
fins i tot la pau civil de la República i la seua pròpia existència.

Les mateixes jerarquies catòliques s’encarregaven oportunament de
recordar les normes de conducta als catòlics, resumides en reivindicar el dret
de l’església a educar religiosament fins i tot a l’escola pública, repartiment
escolar proporcional, lluita contra l’escola laica i difusió-ajuda a les
publicacions catòliques defensores de l’església i la pàtria. L’estament catòlic
contraposava, a la proposada oficialment, una escola cristiana i patriòtica a
base de matèries subordinades a la religió, impartides hàbilment amb el
catecisme com a assignatura científica, circumstància comprovada a diversos
centres religiosos del País Valencià de llavors on se confirmava una ideologia
caduca i reaccionària, contrària als principis d’un estat modern. Una
ensenyança que reflectia les conviccions papals, segons les quals el dret
natural com el sobrenatural procedeixen de Déu i, per tant, l’estat ha de
protegir i promoure drets com el familiar i el de l’església, a la qual
complementa perquè la doctrina cristiana és superior a les ordres civils; amb
tot i això, la restricció als ordes religiosos de dedicar-se a l’ensenyança era
considerada més greu que la pròpia separació estat-església, i fou una de les
causes principals de l’organització d’una croada a favor de l’escola cristiana
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per combatre el laïcisme que, efectivament, fructificà en la creació d’escoles i
centres educatius catòlics gràcies al suport econòmic dels correligionaris.

L’actitud obstruccionista i les reivindicacions reaccionàries comptaren
amb el corresponent suport social a l’ensenyança religiosa. La premsa afí
s’encarregava d’anunciar repetidament les escoles catòliques existents, de
completa confiança i seguretat moral, amb cròniques provinents de molts
indrets del País Valencià on partits i associacions engegaven els seus centres,
sempre sota les orientacions-manaments de l’autoritat eclesiàstica que eren
executats convenientment per la Derecha Regional Valenciana, Acción
Católica o la Federación de Amigos de la Enseñanza, per exemple; les
campanyes divulgatives a favor de l’ensenyança religiosa s’accentuaren,
sobretot, en el període electoral que acabaria amb el primer bienni
republicanosocialista,

tot

i

manifestant

la

ubicació

sociopolítica

catolicoconservadora d’aquest moviment associatiu. Tret d’aquestes entitats,
braç armat oficiós de l’església, no podem oblidar l’acció pròpia del clero -tant
secular com regular- i la seua funció propagandística als temples i
confessionaris o a l’escola per ell dirigida que, altrament, augmentà també el
fervor anticlerical contra la gente negra per la seua posició difamatòria contra
l’escola i els mestres laics. Eixa reacció contra els governants republicans en
general, i contra la seua política educativa en particular, duta a terme per
capellans, polítics, entitats, mestres i associacions, aconseguiria els seus
objectius a base d’una lluita eficaç, explicada per una intensa propaganda i una
organització social i política, que assolí formar en les masses l’opinió desitjada
en el sentit de reivindicar una evolució social i patriòtica cristianes, dins ja de
principis propis del nacionalcatolicisme.

Entre els aspectes puntuals més contestats, en contra de la
secularització republicana, és significativa la crítica des de dins mateix per la
manera en què s’estava limitant el manteniment de les manifestacions
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religioses. Així i tot, lògicament, les crítiques vingueren majorment des de
posicionaments ideològics contraris als governants republicanosocialistes,
mostrant en general la seua oposició al que anomenaven monopoli docent
estatal, contrari a aquell dret primer que ostentaven l’església i els pares
respecte a l’educació dels fills; recordem, però, que altres interpretacions
consideraven la reacció de la dreta massa exagerada i injusta, com si s’haguera
prohibit o perseguit la religió catòlica, cosa realment incerta. La llibertat
d’ensenyança tan reclamada, anava unida majorment a l’aspecte religiós
mentre que, tal com s’apuntava a València, hi havia altres qüestions oblidades
també importants que calia possibilitar, com ara la cultural en aspectes
concrets com la llengua pròpia. Conseqüentment amb la llibertat d’ensenyança
se demanava el pressupost proporcional perquè, sempre segons el col·lectiu
catòlic, els pares pogueren elegir escoles d’ensenyança religiosa, amb la
injecció econòmica pública corresponent; els impostos, s’apuntava ara, havien
de servir per subvencionar tota mena d’escoles, particulars i privades.

Les demandes educatives religioses també abastaven altres aspectes
tocants al tipus d’ensenyança que calia impartir. Així, se reclamaven elements
propis de l’escola catòlica (crucifix o catecisme) i alhora se n’apuntaven altres
que calia excloure (coeducació o escola soviètica); aquests foren sobretot els
que més varen aparéixer als mitjans de comunicació, al marge de qüestions
pedagògiques o metodològiques pròpies de l’ensenyança religiosa que, per
l’altra banda, era qualificada si més no d’estar poc actualitzada llavors amb els
corrents educatius i amb una societat democràtica moderna.

El que assolí un paper social encara més protagonista, en aquella
guerra escolar, fou els ordes religiosos com a institució; un element que
comportà efectes i reaccions més enllà del món educatiu, amb ressons
politicosocials inclosos. Els seus detractors criticaven el seu classisme i
l’ensenyança hi impartida, tendent especialment a captar seguidors de

361

l’església però amb poca qualitat; els ordes religiosos, en eixe sentit,
utilitzaven els xiquets com instrument de les seues ambicions polítiques i
econòmiques, tot carregant-los de prejudicis, temors i supersticions. En canvi,
per la part interessada, tot eren excel·lències a l’hora de parlar d’eixos centres
privats religiosos; un dels aspectes més sorprenents al respecte era l’alt èxit
acadèmic que assolien els seus alumnes, tot i ometent freqüentment la seua
procedència social-cultural. Tampoc no hi faltaren, per tant, les campanyes
divulgatives sobre les qualitats d’aquests centres religiosos: caritat,
ensenyança eficaç i sòlida, alta educació espiritual i patrimoni cultural del
poble; la inevitable comparació amb l’escola pública, en contra d’aquesta
última, ens arribava des de qualsevol lloc en criticar el seu mal funcionament i
realçant, alhora, les òptimes condicions del personal i les instal·lacions de les
escoles religioses que de forma imparable anaven obrint-se.

L’estratègia catolicoconservadora consistí també en arremetre,
obsessivament, contra tot el que perjudicara la captació i formació de la seua
clientela; la Llei de Confessions i Congregacions religioses fou, d’eixa
manera, qualificada de gravíssima i atemptatòria als més sagrats drets de la
consciència catòlica, producte d’una legislació diabòlica i sectària que, a més,
atacava l’acció benèfica i regeneradora d’alguns ordes religiosos. La
convicció, recordem, de què el poder civil estava sotmés al diví seguia
culpabilitzant la Constitució dels seus mals i, a més, solament s’acceptava la
legislació concordada. La pressió contra dita llei fonamental s’acompanyava
d’una visió catastrofista del que podia ocórrer en un futur amb l’església, els
ordes religiosos, els xiquets sense escola i el món cultural; amb tot i això, se
mantenia l’esperança que l’amenaça duraria fins les següents eleccions, com
així fou. Les instruccions posteriors per combatre l’esmentada llei de
Congregacions, per part de l’alta jerarquia catòlica, arribaren a les masses
populars que se mobilitzaren de forma obedient a tots els indrets.

362

La hostilitat palesa entre estat i església, per la qüestió dels ordes
religiosos, encara ho fou més en el cas concret dels jesuïtes; la seua dissolució
obeí a raons objectives com ara el domini de l’ensenyança privada, els intents
de subversió, l’obediència al papa o d’altres que se pogueren apuntar però, en
tot cas, no pas per acontentar aquell esperit proletari contrari històricament a
l’ordre religiós ni, tampoc, per altres motius populistes; l’objectiu
secularitzador republicà, realment, no pretenia en principi destruir l’església ni
cap associació o institució lligada a ella. Altra qüestió fou l’efecte
desencadenant que, a nivell popular, tingué el tema jesuític i que provocà
accions i reaccions, que inclogueren aldarulls i les conseqüents accions
judicials per part de les autoritats governatives a l’àmbit valencià. Tal com
ocorria en el cas dels ordes religiosos en general, en el cas concret dels jesuïtes
se repetiren conductes favorables i desfavorables, segons els casos, a l’hora
d’enaltir o censurar l’obra i significat de la Companyia de Jesús; les simpaties
i antipaties despertades per l’orde dividiren la societat i, en definitiva,
representaren un element discordant més dins d’aquella guerra socioeducativa
patida al llarg del primer bienni republicà, que amagava en el fons raons de
caràcter polític, econòmic, religiós i, en general, ideològic; per això mateix
l’esperit jesuïta, malgrat les mesures legislatives oficials, continuà vigent i
amb el suport social i econòmic necessari per tal de, sota formes distintes,
continuar la seua tasca educativa.
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Capítol 9

Conclusions
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9.1. Objectius, estat de la qüestió i metodologia.

La gran resposta social a la reforma escolar del primer bienni de la
Segona República, ens anuncia que estem davant d’un període amb una clara
significació històrica, per la guerra educativa que va viure -sense precedentserigida en un dels factors que assolí major protagonisme durant el període
1931-33. L’estudi d’aquella experiència al País Valencià, ens ha ajudat en la
comprensió d’un dels problemes socials com és l’ensenyança que, hereus no
resolts d’aquell bienni progressista, encara romanen pendents.

Amb intenció historiogràfica d’aproximació a la realitat (1), he
considerat oportú aplicar aquells coneixements històrics -que ens aprofitenper explicar un litigi cívic tan important com l’educatiu; és a dir, donar una
utilitat social a un treball d’investigació, sobre la nostra genealogia del
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present, que contextualitze l’actualitat de l’ensenyança primària i, alhora, trobe
el sentit històric que ens permeta pensar èticament en el futur. Un
plantejament, per tant, ben distant del discurs històric tradicional que intenta
justificar règims anteriors, poc eficaços i impresentables des d’un punt de vista
-si més no- educatiu; contràriament, he apostat per aprofitar la memòria
col·lectiva sobre un període històric que, encara avui, representa un repte dins
el món escolar.

La sensibilització de la societat valenciana d’aleshores, pels canvis de
l’ensenyança, ens han endinsat en la nostra particular història cultural i de les
mentalitats, així com en uns esdeveniments provocats per un compromís i una
aposta de futur, en què l’escola era un exponent clar com agent socialitzador.

Una certa obertura a nous camps d’estudi, facilitada per l’actual
historiografia, m’ha permés valorar l’interés pel fet educatiu; un nou camp
d’investigació històrica que relaciona directament el procés de canvi social
amb el de l’ensenyança. En eixe sentit, el període 1931-33 significa una fita
referencial en la modernització de la societat, proposada per republicans i
socialistes, que al nostre àmbit visqué -a més- intents pedagògics pròxims a
qüestions sociolingüístiques. En conjugar continguts històrics i educatius, tret
de la contraposició entre els models que intenten contar el passat (2), he optat
per una finalitat formativa i transmetre una exposició espaciotemporal, útil per
a entendre una identitat cultural, que ens parla d’una societat problematitzada
per aspectes escolars; d’una nova educació progressista i democratitzant
oposada a l’anterior -submisa a les autoritats i jerarquies- que ocasionà un
conflicte a tots els nivells i l’abast del qual encara necessita d’un major
tractament bibliogràfic, al menys a la nostra demarcació geogràfica.

Aprofundir en aquelles experiències viscudes que conformen la
història social-total, lluny del providencialisme i de l’historicisme inconnex,
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ha exigit un tractament metodològic més adient a la dinàmica socioeducativa
del primer bienni republicà que, ambientat al País Valencià, ha comportat un
treball interdisciplinar no tancat en el món escolar sinó obert als corrents de la
ciència i el pensament; no debades per a l’historiador resulta enriquidor
considerar tot d’aspectes significatius , com ara l’escolar, que tenen molt a dir
en els valors i comportaments propis d’aquells canvis socials. Concretament,
en aquest cas, m’he fixat en una contesa pel control de l’ensenyança que, dins
d’un context històric de conflictivitat politicosocial, coincidí majorment als
nivells estatal i valencià.

L’enfocament metodològic ha implicat la utilització, decidida i sense
dubtes, de la premsa ja que l’aportació de dades, temes de debat i opinions,
des de posicions ben distintes, ajuden a conéixer millor la realitat escolar de la
societat republicana valenciana. A més, durant el bienni progressista va existir
un clar paral·lelisme social entre el camp periodístic i l’educatiu, que es
reflectí en expressions com ara república de periodistes o república de
mestres respectivament, i que afectà de forma semblant a ambdós col·lectius
professionals (3) sensibilitzats per la reforma escolar.

La història social ací tractada ens ha portat a esbrinar el grau d’èxit o
fracàs, dins d’un marc espaciotemporal i educatiu, d’aquelles iniciatives
adreçades a conscienciar unes masses que, lamentablement, accentuaren més
encara la fractura social ja existent per altres motius. Els debats ideològics i les
mobilitzacions ciutadanes per qüestions relacionades amb l’ensenyança, com
ara la religiosa, es reflectien en campanyes propagandístiques -d’un o altre
signe- que pretenien crear una determinada opinió pública respecte als temes
educatius. La forta instrumentalització mediàtica de llavors, a més, ens ha
servit per copsar el parer dels col·lectius representats per cada publicació
periòdica i, també, per palesar el gran protagonisme que la reforma educativa
primària tingué en la societat valenciana. Malgrat l’acció propagandística i una
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nova ensenyança regeneradora, tot plegat, ni una ni l’altra no servirien per
salvar el règim republicà (4).

La relació entre història i educació queda plantejada ací, no en el sentit
clàssic que dóna a la segona un matís individualista perfeccionador de la
personalitat, sinó sota una concepció social més moderna en què l’educació és
estudiada, també, tot i considerant els condicionaments i objectius sociològics
que hi intervenen; l’herència cultural del grup al qual es pertany, per exemple,
és transmesa -entre d’altres- per una institució escolar en mans dels grups
socials que, amb més o menys poder i recursos, utilitzen l’educació tant formal
com informal. La intenció de canvi social al que aspiraven les autoritats
republicanosocialistes, en sentit aparentment antinòmic (5), contemplava unes
innovacions progressistes més enllà dels corrents pedagògics, la qual cosa cal
interpretar-ho dins d’un pensament de socialització escolar que, en certa
manera (6), suposa també una forma de fer història cultural.

Si l’amnèsia política representa una implícita censura, l’historiador no
es pot permetre la debilitat d’oblidar i, en eixe sentit, la memòria històrica ens
ofereix criteris per jutjar o remeiar etapes del nostre passat (7), per molt que
l’experiència republicana siga refusada o resulte molesta per a alguns. La
depuració posterior a la II República -injusta i exagerada- del Magisteri
valencià, per exemple, significà un exponent més de l’abast i significació que
assolí la reforma escolar, nascuda durant el primer bienni, i ens informa de
l’interés mostrat pel nacionalcatolicisme vencedor que, a mode de venjança,
volia un mestre sotmés -als poders tradicionals i polítics- semblant al d’etapes
anteriors (8). Ja des de l’inici del període 1931-33, les proclames
conservadores i clericals havien convertit l’àmbit valencià en terreny abonat
per a la purgació dels mestres, amb tot de crides i campanyes a favor de la
desobediència respecte a la reforma educativa; això oferia una percepció
negativa dels ensenyants i de l’escola pública i laica.

394

Malgrat la propaganda contrària, l’ensenyant valencià mostrava un
perfil majorment no polititzat i escassament compromés amb el règim
republicà, encara que es mostrava justament agraït pel padrinatge que el nou
estat exercí sobre ell i, igualment, per l’esforç oficial en dignificar l’escola;
l’afiliació política i sindical, per exemple, era més aviat insignificant o
testimonial (9). Amb tot i això, el primer bienni estudiat suposà una brillant
fita històrica pels seus valors educatius; un referent que actualment encara no
ha estat superat ni valorat en la seua mida, entre altres raons per l’acció del
posterior franquisme que -amb la censura i repressió pròpia del
nacionalcatolicisme- imposà durant massa anys a la societat valenciana l’oblit
d’una escola més moderna, justa i progressista que la seua, reaccionària,
sòrdida i doctrinària.

9.2. Una reforma educativa ambiciosa amb mitjans insuficients.

Les propostes educatives del primer bienni republicà produïren una
important mobilització d’acció-reacció que abastà, a nivell d’història social,
un gran protagonisme en l’evolució ideològica i política del País Valencià.
L’insuficient enteniment estat-església, quant als temes de l’ensenyança,
impossibilità una relació que s’agreujà pels interessos incompatibles
d’ambdues parts. Fins aleshores l’escola i els seus models havien estat tractats
marginalment, sempre depenent de cada moment polític, fins que en 1857 la
Llei Moyano marcà l’inici cap a la unificació de l’ensenyança pública estatal.
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Aspectes com la llibertat de càtedra o els privilegis de l’ensenyament religiós,
per exemple, passaren per etapes històriques més o menys favorables; els
avanços tècnics o pedagògics de l’escola convivien dins d’una contínua pugna
entre escola privada i pública, reflectida -a grans trets- en la dicotomia entre
dues concepcions educatives difícilment compatibles: la tradicional o
retrògrada defensada per l’església catòlica i els sectors dretans i, per la part
contrària, la moderna o progressista dels liberals i socialistes.

Mentrestant, l’arcaisme social i el conservadurisme cultural deixaven
per a les classes desfavorides una escola pobra, trista i integrista que despertà
intents de superació i regeneracionisme, des de posicions diferents, però
institucionalment insuficients; tot plegat, els serveis educatius públics
continuaven sent bastant deficients, qualitativament i quantitativa, i donaven
com a resultat -al País Valencià i en vespres de la II República- un
analfabetisme pròxim al 50 % i un absentisme escolar superior al 60 %,
mentres que la ratio contemplava més de cent xiquets/es per aula. La dinàmica
cíclica viscuda històricament per l’escola ens portà, després de l’oasi educatiu
republicà, al control de l’ensenyança per part dels sectors oligàrquics, catòlics
i reaccionaris; una instrucció patriòtica, excloent i doctrinària que, arran de la
Guerra Civil, visqué sota el signe del nacionalcatolicisme i acabà amb aquell
somni, començat en el període 1931-33, de proporcionar una escola digna i
dignificant per al poble.

Dins del marc cronològic del primer bienni, el grau de consecució dels
objectius de la reforma escolar podem concretar-lo en diversos aspectes.
L’obligatorietat de l’escolarització resultà utòpica per manca d’oferta pública
i, també, per la insuficient consciència col·lectiva sobre la necessitat de
l’educació. La secularització i coeducació escolar -fora ja dels nostres límits
d’estudi- trobaren el seu punt d’apogeu començat el conflicte bèl·lic, a partir
de 1936. El bilingüisme a l’escola de l’àmbit valencià tampoc pogué
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generalitzar-se, entre altres raons, per la manca d’un Estatut Autonòmic i d’un
compromís decidit per part de les autoritats educatives. Les innovacions
pedagògiques pròpies d’una escola moderna, donada l’excessiva ratio
esmentada, trobaren massa dificultats per a la seua aplicació. Si a açò anterior
sumem la manca de temps i de serenitat, veiem que la revolució escolar xocà
amb uns impediments insalvables.

Tanmateix hi hagueren avanços significatius en algunes qüestions, com
ara una incipient percepció social sobre la necessitat d’anar a escola, la
introducció de continguts curriculars per formar l’esperit crític del xiquet,
l’experiència pionera d’incorporar la llengua i cultura pròpies dels valencians
a l’ensenyament, les iniciatives coeducatives que incloïen l’accés de la dona
als estudis, l’educació dels adults, la biblioteca escolar oberta al públic o les
novetats didàctiques arrelades al medi social i natural; la disminució de la ratio
escolar, a més, facilità igualment al poble les possibilitats d’aprendre i
d’accedir a la cultura.

Aquells canvis significatius impactaren en la sensibilitat dels
ciutadans, sobretot en les xiquetes i els joves que se n’afavoriren per primera
vegada. Testimonis al respecte (10) ens parlen del caràcter revolucionari de les
lleis educatives aprovades durant el període 1931-33, tot i considerant-les més
progressistes -en alguns aspectes- que les actuals; igualment se’n fan ressò de
les mobilitzacions socioeducatives, a favor i en contra, d’aquells anys
especialment per motius referents a les mesures religioses que afectaren
l’escola, així com de la insurrecció militar que trencà les esperances que gran
part del poble havia posat en la nova escola. Efectivament, l’admiració, elogi i
èxit que públicament ha merescut la política cultural i educativa
republicanosocialista, rau més en el plantejament i compromís que féu que en
els aconseguiments; unes aspiracions ciutadanes reprimides violentament que
no han fet oblidar un període admirat i admirable (11).
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A més de la manca de socialització escolar i d’impregnació dels valors
republicans, donat el factor temps, cal considerar l’acció dels intel·lectuals que
es manifestaren lliurement i que, tot plegat, facilità la polarització en tots els
àmbits. Les limitacions ciutadanes, en el nostre cas, per a una cultura política
necessària s’entenen pels elevats analfabetisme i absentisme escolars i, també,
per les insuficients construccions escolars. Si l’ensenyança com a agent
socialitzador no es pogué generalitzar, tampoc es normalitzà la participació
política perquè, a les divergències entre teoria i pràctica, hi calia sumar en un
marc més general el caràcter més reformador que revolucionari del règim
republicà, la manca de consens entre les forces polítiques bel·ligerants i els
grups de pressió afins, alguns massa interessats en què la reforma escolar
fracassara.

El primer bienni de la II República es trobà amb una escola pública
d’estat lamentable; al dèficit d’aules -la majoria en règim de lloguer- calia
afegir el seu deficient conservament. L’oblit institucional afectava de la
mateixa manera els ensenyants, abandonats a la seua sort i vergonyosament
remunerats. Les reivindicacions d’aquests, donada la inhibició de les autoritats
i al nostre àmbit d’estudi, demanaven -a grans trets- igualtat de sous sense
distinció de sexe, obres escolars i institucions complementàries, graduació i
especialització educatives, responsabilitat estatal de l’escola primària, més
material escolar...; la manca d’aquelles condicions, evidentment, desmotivava
tota la comunitat educativa, més encara si calien millores com ara mesures
administratives i tècniques que sanejaren la institució escolar, acabar amb el
caciquisme ministerial, facilitar i perfeccionar el treball docent, nous plans
d’estudis, major descentralització o actualització pedagògica. Un panorama,
per tant, bastant trist.
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Donada la situació dels edificis escolars d’aleshores al País Valencià,
pocs i mal dotats, les peticions per solucionar aquella realitat s’amuntegaven
als despatxos oficials; mentres, les famílies més humils sols podien aspirar a
unes escoles massificades i de dolentes condicions higièniques. Tals
circumstàncies sensibilitzaren la societat i es promogueren campanyes de
denúncia, amb tot d’informes locals que la premsa preocupada considerava
com una indecència permesa, durant massa anys, per determinats sectors
sociopolítics.

No li faltava a l’escola prerepublicana la presència del simbolisme
oficial del moment: el rei, el crucifix o el Sagrado Corazón de Jesús; això sí,
molts xiquets/es s’havien de portar de casa la pròpia cadira si no volien
romandre de peu perquè, molt sovint, el parament bàsic i únic oferia el
pedagògicament passiu banc col·lectiu.

Tret de la càrrega ideològica, amb continguts temàtics sobre religió o
política per exemple, els mètodes didàctics depenien de la voluntat del mestre;
si recordem les condicions escolars i professionals, el convencionalisme solia
imposar-se als avanços pedagògics que, donades les dificultats per a la seua
aplicació, si s’aplicaven era més pel zel professional de l’ensenyant que no pas
pel suport institucional. Als escassos llibres es trobaven els missatges morals i
cívics a seguir, mentre les enciclopèdies eren el compendi de matèries a
aprendre. El reconeixement de l’entusiasme i esforç amb què s’aplicaven els
mestres, repetit diplomàticament pels polítics de torn, era la resposta més
recorreguda per aquests per pal·liar les mancances materials denunciades pel
Magisteri.

Malgrat els progressos culturals i pedagògics dels anteriors decennis
pertot arreu del món occidental, al nostre àmbit la monarquia havia deixat el
poble en la ignorància més desoladora; el dèficit d’escoles, per exemple,
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suposava un entrebanc difícil de superar per a les noves autoritats educatives
del primer bienni republicà (12). Els aconseguiments posteriors, moltes
vegades, s’havien de conformar en aspectes legislatius, pedagògics o de
majors llibertats culturals, quedant les injeccions econòmiques -malgrat l’ànim
oficial- sota la dependència de les inquietuds municipals favorables a la
dignificació d’una escola més popular.

L’escola, a més, havia d’encarregar-se de la deficient condició
higienicosanitària dels alumnes més humils. Metges, pedagogs i intel·lectuals
es preocuparen d’un enfocament escolar més saludable, tot despertant en la
societat la necessitat d’una protecció infantil que a base d’iniciatives
socioeducatives, com les cantines o colònies escolars, intentava donar un
servei públic que les males condiciones de les llars familiars o de les
instal·lacions escolars no podien proporcionar.

La realitat social en què es trobà el règim republicà estava
jerarquitzada -des de baix- amb un proletariat majorment rural i analfabet, que
convivia amb la classe mitjana vella portadora de les virtuts de la raça; un
conformisme reclòs de qualsevol novetat que, per altra banda, suposava uns
costums marcats per la tradició i la religiositat. L’escola del primer bienni
havia d’actuar contra eixe sediment, amb una nova base social conformada
tant pels intel·lectuals com per un mosaic heterogeni que reunia ugetistes,
anarquistes i burgesos. El xoc de mentalitats, al món escolar, aniria en
augment com més s’anaven aplicant les noves idees, filles d’un pensament
basat en conceptes com ara europeïtzació, democràcia, llibertat de càtedra,
socialització proobrerista o admissió del fet diferencial, terme ja utilitzat
aleshores.

Els condicionants de la nova política educativa del període 1931-33,
sota la perspectiva dialèctica apuntada per una aproximació sociològica (13),
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ens poden aprofitar per a un estudi analític i conéixer millor, si més no, tres
aspectes històrics de llavors: els problemes legitimadors de la intervenció
estatal per tal d’afavorir el procés capitalista i garantir la igualtat de drets
ciutadans a l’educació, la incidència de les reformes educatives en aquella
societat quant a l'estructuració del subjecte (individualisme, meritocràcia...) i,
finalment, els grups interessats i influents en dita reforma educativa
republicana, així com els interessos latents en els canvis curriculars de
l’ensenyança; tot plegat ens aproximaria a les causes i conseqüències de
l’aplicació d’aquella reforma escolar.

El contrast d’idees entre reformistes i reaccionaris, pel que fa al canvi
social protagonitzat per l’ensenyança, ens parla del tarannà d’uns i altres;
estava en joc la possibilitat d’accés del poble a la cultura superior,
circumstància inimaginable per als sectors conservadors entestats en una
estructura dual de la instrucció: pública gratuïta i d’escassa qualitat per als
pobres, i privada de pagament i major qualitat per als rics. Les directrius
oficials, polítiques i pedagògiques, per millorar l’escola pública emancipadora
tingueren una interpretació personal que es manifestà de forma lliure i
abundant; els mateixos ensenyants mostraren la seua pluralitat respecte a la
forma d’aplicar la nova política educativa. En tot cas, a pesar de l’optimisme
pedagògic dels mestres quant a la funció transformadora de l’escola, era
necessari un mínim consens sociopolític amb el qual no comptà el nou règim
republicà.

L’esperança en la nova escola, dins d’un context més ampli, aprofitava
les possibilitats de mobilització i expressió oferides pel règim. Al País
Valencià, en concret, també anava consolidant-se una infrastructura cultural
cada vegada més rica, dinàmica i diversa; és a dir, moderna i de masses.
Aquella conjuntura favorable beneficià lògicament l’ensenyança, amb tot
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d’iniciatives per part d’organitzacions progressistes i obreres que engegaren
escoles, biblioteques o activitats d’alfabetització per a adults.

No hem d’oblidar, en canvi, que les idees proclamades per les noves
autoritats educatives necessitaven el seu temps d’aplicació, encara que en la
pràctica no foren tan alliberadores, com era el cas de la dona. En eixe sentit el
feminisme hi proposat entenia una escola que preparava les xiquetes per a la
vida quotidiana, això sí, amb ocupacions com donzella, mainadera o els
treballs de la llar; una coeducació més familiar i domèstica que no pas social,
segons una lectura progressista més oberta, que possibilitava el dret femení a
la instrucció però que no deixava de ser liberal burgesa. És per això que
l’anticlericalisme republicanosocialista, considerant-ho des d’una visió
històrica de gènere (14), no resultava tan alliberador perquè perpetuava
costums masclistes i patriarcals; un aspecte que no oculta altres conquistes
apuntades per l'escola del primer bienni republicà.

Lluny del caràcter historicista providencialista, la nova escola per al
poble concebuda a partir del primer bienni fou el resultat, en el món educatiu,
dels ideals institucionistes i socialistes que -tots dos plegats- aspiraven a
atendre les necessitats històriques del poble pla; aquella confluència entre la
cultura d’elit i la popular fou representativa d’aquells anys, sobretot pel que fa
al tractament de l’escola com agent socialitzador. Si els valors conservadors
tradicionals havien inculcat unes qualificacions més servils que cíviques,
favorables als grups socials superiors,

a partir d’aleshores l’ensenyança

republicanosocialista -en un marc de justícia social- apostaria per la igualtat
de tots els ciutadans davant la cultura; això, a través de l’escola única,
afavoriria l’accés dels estudis primaris als superiors.

A pesar de la persistència de cert sentiment religiós tradicional, les
innovacions educatives foren rebudes en la consciència de les masses de forma
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apassionada i engrescadora. El tractament didàctic de la Constitució a les
escoles -exponent per a l’alliberament democràtic republicà- s’acompanyà de
la participació popular en activitats culturals com ara biblioteques, lectures,
audicions, conferències... que definien la nova escola com eix de la vida
social, amb un ideari de contingut neutre i favorable al proletariat urbà o rural.

Si els camins per a la redempció del poble no sempre eren coincidents,
la gratuïtat educativa estava bastant arrelada; sense excloure l’existència de
l’escola privada -laica o religiosa- l’objectiu general era una escola pública de
qualitat, més racional i justa, per tal d’acabar amb els privilegis educatius
d’uns quants. El règim hagué de respondre a la necessitat d’instrucció
despertada en els ciutadans; l’intercessor entre el poder i el poble era el
mestre, responsable de generalitzar uns hàbits docents que, en la realitat, no
permeté la brevetat històrica republicana

En el cas d’un món tan complex com l’educatiu, que afecta tots els
grups ciutadans, no resulta estrany que els col·lectius afectats negativament
per qualsevol reforma escolar reaccionen -tal com succeí aleshores- tot
defensant els seus interessos particulars; més enllà d’aspectes pedagògics, el
que es qüestionava eren posicions polítiques o religioses en un marc de
dicotomia ideològica. Les irregularitats formals observades en aplicar-se la
reforma educativa, en eixe sentit, portaren les primeres denúncies contra
aquells centres educatius i els seus inductors que no complien la nova
normativa: mestres, capellans, cacics, polítics o autoritats; realment els
mestres podien ser objectiu de més crítiques des de qualsevol posició i, mentre
uns eren acusats de revolucionaris immorals, altres ho eren de retrògrads
reaccionaris, tot en perjudici de la nova llibertat de càtedra. Això ocorregué, al
nostre àmbit, en el cas concret de l’aplicació de l’esmentat fet diferencial; veus
procedents de les mateixes files aparentment progressistes, primaven criteris
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polítics sobre els pedagògics o científics en qüestionar la incorporació de la
cultura valenciana -pròpia dels xiquets- a l’escola.

Més radicalitzades, les dificultats religioses venien de la mà de la
jerarquia catòlica que qualificava la nova educació de liberal i bolxevic, i
atemptava contra els seus dogmes cristians. La defensa per part de l’església
de la seua posició històricament afavorida, acabà bipolaritzant la societat de
forma intolerant i excloent en no acceptar la nova política educativa. Persones
i institucions dividiren el poble, en un debat que afectà negativament el
funcionament de l’ensenyança. El dinamisme social i cultural del País
Valencià, viscut a partir del primer bienni republicà, no podia permetre que
continuara l’obra de segles d’adoctrinament sectari en qüestions com ara la
llengua castellana, la religió catòlica o la pàtria única; uns símbols que se
resistien a desaparéixer i que, a més, comptaven amb un suport suficient per
enfrontar-se als nous desitjos democratitzants.

Els problemes -més d’execució que de concepció- que tingué la
política educativa del primer bienni, formarien part de la teòrica immobilitat
dels temes educatius donat que, històricament, ha existit una diferència
considerable entre necessitats escolars demandades i possibilitats reals. Un
element diferenciador, però, del període concret que ens ocupa no fou
solament les limitacions materials sinó les polítiques.

Això ens motiva a citar, encara que breument, algunes característiques
pròpies que ens parlen de la naturalesa del poder de classe, ja que ens referim
a un règim que aspirava a ser modern i democràtic. L’ensenyança, en la
mateixa línia, havia de superar el model tradicional en què la ideologia se
perpetuava a base d’idees, costums i moral; a partir d’aleshores l’escola
passava a ser una institució emergent amb categoria pròpia. És a dir, a
l’aparell repressiu de l’estat, que unia rigorosament govern, exèrcit, policia,
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tribunals i administració, s’incorporaven ara els aparells ideològics -públics i
privats- característics d’una societat més plural, com eren els representats per
església, partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació, família i, en el
nostre cas, escola (15); independents però amb les funcions igualment
marcades per la nova concepció d’estat, aquests últims marcarien la cohesió
social i la dominació de classe. Per tant, la política educativa republicana dels
anys 1931-33, mescla entre liberal i esquerrana, aspirava a influir sensiblement
en aquells aparells repressors-ideològics del règim polític; l’ensenyança
democràtica, d’eixe mode, optà per l’avantguarda cultural que havia d’acabar
amb el retard endèmic i, en conseqüència, afrontar la contesa laica-religiosa i
l’estatalització escolar.

El projecte educatiu, adaptat als corrents europeus més progressistes,
quedava substantivat en: neutralitat, bilingüisme, activisme pedagògic,
gratuïtat, coeducació, laïcisme, paidocentrisme, escola única, tolerància i,
finalment, educació popular i artisticomanual; és a dir, una ensenyança més
educativa que instructiva. Tot plegat, la política educativa adient hauria
d’acabar amb l’analfabetisme, democratitzar el sistema escolar, popularitzar la
cultura, construir més i millor centres i atendre els marginats; uns
plantejaments que, fet i fet, servirien per individualitzar la revolució
col·lectiva. No podia haver-hi cap millora si no es comptava amb ciutadans
formats i convençuts; calia, doncs, una formació -fruit de la conjuntura
sociopolítica- que tinguera un doble caràcter: harmònic, krausista i
institucionista, per una part, i d’assistència social, laic i gratuït, per l’altra.

Amb tot i això, el gir ètic que històricament s’estava experimentant a
favor dels nous mites científics, culturals i educatius abastà més èxit
pedagògic que ideològic, incloent-hi també la major dignificació i nivell
formatiu dels ensenyants; uns avanços que, malgrat els resultats, representaven
el primer compromís seriós de l’estat per l’escola pública i per consolidar la
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democràcia. En efecte, la reforma educativa estava acompanyada del suport
polític i administratiu necessaris; la creació del Patronato de Cultura, per
exemple, tenia en eixe sentit la funció d’informar sobre l’actuació de les
escoles públiques, municipals i provincials, fer propostes per millorar
l’ensenyança, dictaminar sobre els projectes de reforma i intervenir en obres i
serveis

L’inici del primer bienni republicà suposà per a l’ensenyança oficial
l’esperada renovació pedagògica, duta a terme pels mestres progressistes laics
o clero republicà. Les anteriors experiències alternatives al País Valencià
s’havien centrat en les escoles blasquistes -amb un contingut més emocional
que racional- o les pedagògicament més innovadores Escuela Cossio i Escuela
Moderna, totes tres paradògicament en llengua castellana. La immensa
majoria restant de xiquets havia patit un pedant enciclopedisme poc científic,
inútil i escolàstic.

Els nous corrents pedagògics potenciaven la personalitat de l’alumne,
sense formar fills solament submisos ni servils ciutadans (16); es tractava
d’instruir els xiquets amb un esperit propi, observador i analític sempre amb
l’harmonia i la influència de pares i mestres. Aquelles idees eren producte recordem- de la influència tant dels racionalistes institucionistes liberals com
dels sectors esquerrans socialistes, llibertaris o anarquistes; un pes que quedà
palés en l’esmentada ensenyança laica i més científica, alternativa a l’anterior
autoritària i catòlica. La consagració de les noves pràctiques pedagògiques fou
acompanyada,

també

al

País

Valencià,

de

la

corresponent

tasca

propagandística oficial; l’alacantí Rodolfo Llopis, Director General de Primera
Ensenyança, junt a apòstols de l’ILE ens visitaren a tal efecte.

Un criteri de justícia social fou l’aplicat en les Missions Pedagògiques,
per tal de difondre la cultura general entre la població més rural. Amb eixa
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finalitat s’utilitzaren tot de mitjans didàctics a l’abast: biblioteques fixes i
ambulants, lectures i conferències públiques, cinematògraf, cors o orquestres,
ràdio i discos, exposicions d’art... o reunions amb els veïns sobre temes com
ara els principis democràtics, l’estat o la participació política. L’experiència,
viscuda de forma profitosa i emotiva als llogarets, arribà a indrets com la Vall
de Cofrents, el Racó d’Ademús o els Serrans.

Existents ja abans com institució, les colònies escolars també es varen
veure afectades per la reforma educativa del primer bienni republicà; la
filosofia de regeneració física, moral i intel·lectual dels colons depenia de
l’ideari de l’entitat -pública o privada- organitzadora. El nou missatge de
redimir el xiquet mitjançant l’alfabetització, arribà a una societat entusiasmada
que se mobilitzà favorablement per les colònies infantils, altra experiència que
-en la seua vessant educativa- era aprofitada per practicar-hi els continguts
pedagògics moderns. Altrament, també a l’aire lliure es reflectien les mateixes
diferències socials que al món escolar en general.

La política bibliotecària republicana concebia els llibres com patrimoni
del poble. Les biblioteques escolars, per exemple, consideraven el préstec
obert als ciutadans i admetien -a més de les públiques- subvencions i
donacions de particulars, com s’ha comprovat a diferents indrets de l’àmbit
valencià, amb l’objectiu d’aproximar les biblioteques i la cultura al poble.

L’educació de la dona, proclamada teòricament pel nou règim,
progressava lentament i les classes majorment benestants començaven a cursar
estudis universitaris; les alumnes més humils anaven accedint a poc a poc a la
formació professional, altra de continguts domèstics o a les classes mixtes
d’adults. L’escola republicana, amb tot i això, millorà la situació de la dona
quant a l’avanç quantitatiu, assistència, alfabetització i cultura.
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La coeducació en ascens incorporava matèries d’estudi comunes per a
ambdós sexes; una realitat insuficient per a les reivindicacions femenines de
llavors que -minoritàries i elitistes- continuaven sent desconegudes per a la
majoria de dones, sobretot al món rural. El paper femení en la societat, malgrat
les bones intencions, no es podia equiparar al masculí, més encara si
considerem el fre que suposà -per a l’alliberament de la dona- el posterior
bienni reaccionari en matèria educativa.

El funcionament de les classes d’adults depenia en part de l’entusiasme
dels mestres perquè, a pesar de la gratificació que això suposava, solia
representar una càrrega burocràtica addicional i més hores de treball, que
s’afegien a la jornada laboral. Amb una minoria -però significativa- de classes
d’adults mixtes, els/les alumnes gaudien en alguns casos d’innovacions
pedagògiques com les excursions didàctiques. També en aquesta modalitat,
com en l’ensenyança de la dona o les colònies escolars, hi hagué participació
de la iniciativa privada sobretot pròxima a interessos polítics i religiosos. Els
continguts

impartits a les classes d’adults, del sector públic, incloïen

obligatòriament la Constitució més matèries especials de preparació
professional molt variades.

El valencianisme escolar, minoritari però actiu, intentà dur endavant
els seus propòsits tot i no entrar en els objectius -al menys prioritaris- de la
reforma educativa republicanosocialista; l’escola valencianista partia d’aquell
fet diferencial sense localismes ni folclorismes. A partir del primer bienni
l’esmentada llibertat de càtedra, consubstancial al nou règim, revifà tot
d’entitats i projectes per normalitzar la llengua i la cultura pròpies, com ja
sabem; en el camp escolar eixes propostes comptaven amb el suport d’una
pedagogia renovadora. A pesar de les bones intencions en la realitat hi havia
mancances d’infrastructura, al marge de desacords entre els mateixos
provalencianistes, i poca preparació dels propis ensenyants per dur a terme una
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escola valenciana de qualitat. A més, els cercles catolicoconservadors
continuaven en la mateixa línia de prohibició-repressió anterior al nostre
període 1931-33, a pesar d’unes poques propostes, i no miraven amb bons ulls
les innovacions pedagògiques valencianistes.

L’experiència dels jardins escolars, aprofitant la benignitat climàtica,
també cal constatar-la com una de les pràctiques pedagògiques que varen ser
ben acollides pels ciutadans; molts xiquets -sota la direcció de mestres
municipals- realitzaren tot d’activitats lúdiques d’acord amb els interessos
infantils, dins del marc de la nova educació activa. L’escola-jardí era un lloc
de permanència que, en eixir de l’escola, evitava també perills i trapelleries
dels xiquets al carrer; en definitiva, la sensibilització institucional pels més
menuts aconseguia un doble objectiu preventiu i formatiu.

Quelcom semblant, les cantines escolars perseguien objectius ara
sanitaris, benèfics i d’urbanitat domèstica. Eixa funció social dependria a
partir d’aleshores d’institucions públiques oficials, fora del control
d’associacions lucratives i caritatives privades-religioses. Formant part de
l’organització global de l’ensenyança pública, s’engegava altre recurs per
aplicar la filosofia de justícia social i, a més, el seu sentit socialitzador pretenia
una escola més humana i pròxima als xiquets. El seu èxit al País Valencià
aconseguí que augmentara l’assistència escolar ja que s’hi proporcionava
desdejuni i dinar als xiquets.
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9.3. El mestre, agent transformador de l’ensenyança primària.

Segons la tipologia de les distintes associacions professionals, les
reivindicacions del Magisteri anaren evolucionant en el temps. Així,
l’aparentment gremialista comportament anterior a la II República amagava,
en el fons, la dura realitat dels docents de l’escola primària; començat el
bienni reformista, altres exigències s’adreçaven cap a la millora de la qualitat
de l’ensenyança i la formació del professorat. Per la seua implantació al nostre
àmbit cal destacar: Asociación Nacional del Magisterio Primario, Associació
de Mestres Valencians i Asociación Provincial de Maestros Nacionales, totes
tres molt actives quant a l’organització d’actes, assemblees i cursets, tant de
caire professional com cultural.

Les inquietuds del col·lectiu educador trobaren durant el primer bienni
la llibertat suficient, finalment, per poder mobilitzar-se a favor de l’escola i fer
arribar a l’Administració i a la societat les seues insatisfaccions i propostes.
Considerant la complexitat donada per les moltes associacions professionals i,
a més, per les múltiples categories docents, un dels primers objectius fou la
creació d’un front únic de mestres. Altres aspiracions laborals eren tenir un
Estatut del Magisteri, equiparació funcionarial amb altres cossos estatals,
major pressupost per a les escoles o, en el nostre cas concret, una política
educativa i cultural pròpies.

L’ofici d’ensenyar havia gaudit d’escassa consideració social però, en
canvi, estava acostumat al control i empait professional de les autoritats sobre
un mestre desclassat del seu entorn. Mentre els mestres nacionals reberen amb
comptagotes algunes millores retributives, els dependents d’altres institucions
públiques o privades no tenien la mínima estabilitat laboral. Hi havia al País
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Valencià altres factors interns distanciadors com ara el cultural o el pedagògic,
centrats per exemple en l’aspecte sociolingüístic, sense oblidar les
divergències o enfrontaments entre els aspirants a la docència pública que, tot
plegat, perjudicava la pròpia consciència professional i suposava elements de
desunió entre el Magisteri.

En eixes circumstàncies la militància sindical i política del col·lectiu
era poc significativa, la qual cosa no impedí la simpatia -sense gran
compromís- de gran part dels mestres pel règim republicà que, a partir del
bienni progressista, intentà elevar la qualitat de l’escola i dels mestres; amb tot
i això l’afiliació politicosindical no arribava, ni de bon tros, al 10 % dels
ensenyants (17).

L’impuls renovador republicà oferí als mestres entusiastes més
possibilitats per reciclar-se professionalment, tot apostant per una pedagogia
activa que motivara els xiquets en l’activitat escolar. Malgrat l’insuficient
període 1931-33, s’intensificaren els cursets professionals per divulgar els
mètodes i recursos didàctics dels nous corrents pedagògics, alguns d’ells
pioners històricament al nostre territori respecte a la llengua nativa. L’activitat
dels mestres valencianistes, en efecte, representa un element diferenciador del
nostre tema d’estudi i, a més, mostra el mèrit d’aquells mestres capdavanters
per una escola arrelada al medi sociocultural.

La qüestió de les oposicions al Magisteri estatal assolí, al llarg del
primer bienni, unes conseqüències que afectaren més enllà del col·lectiu
d’ensenyants. L’administració educativa hagué de resoldre sobre les darreres
oposicions de l’anterior sistema; un procés inacabat i irregular que influí
negativament en la imatge dels responsables de la nova política escolar. El
ressò popular abastà tot d’acusacions i desqualificacions entre els aspirants i,
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de passada, fou aprofitat pel contraris a les innovacions educatives per
manifestar les seues crítiques destructives.

Finalment, i després dels problemes que endarreriren la seua
celebració, s’optà fermament per acabar amb l’actitud mendicant dels qui
aspiraven a educar el poble i es feren dues convocatòries: una per als opositors
restants de 1928 i altra -a partir d’endavant- a base de cursets de selecció; la
recerca d’una solució, fins l’arribada del nou procés selectiu, també desgastà
socialment el propi conjunt docent.

Els nous continguts de les proves selectives -teòric

i pràctic-

incorporaven els corrents secularitzadors propis d’un règim republicà
progressista, tot eliminant del temari aspectes de caràcter interessadament
religiós i conservador. Hi havia igualment nous aspectes pedagògics i socials
adaptats als nous temps. Altres aspectes del procés selectiu confirmen, però, la
pervivència de vicis socioprofessionals, com ara l’amiguisme o les propostes
de col.lectius de mestres per incorporar-se a la categoria funcionarial.

La figura del mestre fou redefinida, també a través de les esmentades
proves de selecció professional, com un docent capacitat i adaptat a una
societat més dinàmica i plural; tanmateix, eixe protagonisme no es corresponia
amb la valoració social que mereix un educador (18) i, molt sovint, els docents
eren blanc de crítiques o consideracions equivocades a nivell popular. Malgrat
la infravaloració citada, l’ensenyant era requerit per les autoritats educatives
republicanosocialistes, ara per salvar i dignificar el nou sistema polític; així i
tot, el mestre continuava desconfiant justificadament de determinats sectors
socials o professionals i, alhora i malgrat els avanços, seguia reivindicant a la
institució estatal millores econòmiques que elevaren la categoria social i
professional del Magisteri.
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Els mestres i normalistes que defensaren i potenciaren la llengua i
cultura pròpies dels escolars, des de posicions de neutralitat política i religiosa,
representaven

un

valencianisme

pedagògic

que

intentà

sobretot

revalencianitzar el País Valencià; un esforç que s’hagué de mantindre en
diversos fronts i, entre d’altres, contra el poc entusiasme dels propis paisans o,
també, del mateix cos docent.

Eixa tasca valencianista necessitava, a més, d’un ensenyant disposat a
l’estudi i la investigació per tal de formar-se i, alhora, poder impartir els
continguts escolars corresponents. Cal destacar-ne en eixe intent la
importància que, al llarg del primer bienni, tingueren el Centre d’Actuació
Valencianista i l’Associació de Mestres Valencians, precedents històrics
d’entitats actuals com ara la Federació d’Escola Valenciana; un moviment de
mestres que, per la seua significació a favor de la cultura i l’escola valenciana
d’aleshores, encara hui necessita de la valoració i l’estudi historiogràfic
merescuts.

La formació dels mestres s’havia caracteritzat més per l’interés en el
control ideològic de l’educació que pel seu rigor i eficàcia. L’enciclopedisme
poc pedagògic unia, en les Normals de Magisteri, professors de baixa
consideració professional i alumnes conformistes, sense poder incorporar-hi
influències institucionistes o universitàries. El perfeccionament professional i
cultural era demandat posteriorment pels mateixos docents. L’escàs ajut
pressupostari oficial demostrava el poc interés per l’educació, significat en
aquest cas en el deficient estat de les instal·lacions normalistes o la manca de
material, malgrat l’acció reivindicativa de professors i alumnes davant
distintes autoritats, la visita a periòdics o l’organització de xerrades públiques
informatives.
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En vespres d’estrenar-se el règim republicà, les Escoles de Magisteri
femenina i masculina -els cursos s’impartien per estricta separació de sexeseren un espectacle en comprovar el vergonyós estat tercermundista dels seus
edificis: inadequats a les seus funcions, incòmodes, sense la mínima
aclimatació, sanitàriament antihigiènics i mancats d’espai físic o llum natural
suficients.

Les inquietuds pedagògiques i professionals per millorar la formació
del Magisteri, ja abans del període 1931-33, venien més dels ensenyants que
no pas de les autoritats educatives de cada moment. Arran del primer bienni
transformador que ens ocupa, ja trobem la necessària coordinació promoguda
per l’Administració entre les escoles, les Normals i una inspecció educativa
amb noves funcions d’assessorament i orientació, tant professional com
pedagògica.

Afortunadament,

a

més,

les

aportacions

d’anarquistes,

racionalistes i socialistes havien arribat -a la fi- al món escolar.

L’anterior híbrid institut-escola professional donà pas a una Normal
mixta, amb un major nivell acadèmic, pedagògic i pràctic, introduït a partir de
llavors pel nou Pla Professional. Per altra banda, les anteriors deficiències de
les instal·lacions donaren pas a una sensible millora al País Valencià, amb les
reformes o trasllats corresponents de les Escoles Normals que, a partir del
primer bienni, gaudiren de locals i equipaments més adients. De forma
semblant, el contingut curricular dels estudis superà el vell model rígid i
desfasat, centrat en aspectes religiosos moralitzants, i fou substituït d’acord
amb els flamants conceptes de regeneració moral, cultural i social; la nova
formació docent seria més sòlida, culta, universitària i permanent, tot i
acompanyada de la major injecció econòmica oficial possible.

Anteriorment al període estudiat, el professorat normalista numerari no
tenia la mateixa consideració oficial que altres col·lectius comparables, mentre
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que els auxiliars no comptaven amb els havers retributius necessaris ni,
tampoc, amb veu ni vot als claustres. La major part de l’alumnat, sense les
aspiracions universitàries de classes més altes, provenia d’ascendència humil i
era conscient d’un futur més trist i amb poques expectatives. Arran de la
reforma educativa general les seues inquietuds pedagògiques revifaren i
s’aplicaren, a més, en activitats alternatives compromeses amb la societat a
través de grups o associacions progressistes, com ara la FUE de Magisteri, que
col·laboraven altruistament en la millora cultural de la classe treballadora i
dels ciutadans sense estudis.

9.4. Resistències polítiques i ideològiques a la reforma escolar.

Si el projecte general de cohesionament democràtic, iniciat arran de
l’estadi 1931-33, no pogué desplegar-se per una sèrie d’entrebancs: certa
indecisió reformadora, insuficients recursos, polarització-fragmentació social,
feble cultura democràtica, enemics del nou règim i objectius polítics excloents,
entre d’altres, les resultants lluites sense precedents afectaren el món escolar
de forma especial doncs, per la càrrega ideològica educativa, s’hi enfrontaren
els distints col·lectius socials, econòmics, polítics i religiosos.

La nova experiència democràtica amenaçava, per exemple, l’església
catòlica per la tradicional situació privilegiada d’aquesta, quelcom paregut al
que passava amb els monàrquics; la burgesia progressista, en canvi, intentava
aprofitar l’ensenyança per a influir socialment en aspectes, com ara, polítics o
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culturals. Interessos i contradiccions perduraren, segons la conjuntura política,
al llarg de tot el període republicà, afavorint l’escola privada elitista o la
pública única i laica conforme anaven succeint-se els distints signes
governants. Ni liberals progressistes ni socialistes pogueren consolidar per al
poble una ensenyança consensuada i de qualitat però, a pesar de la
contrareforma del bienni reaccionari, resulta fascinant i encisador comprovar
el grau de compromís social i les esperances que despertà en molts ciutadans,
si més no al País Valencià, la reforma educativa del primer bienni de la
Segona República.

Superades les censures d’anteriors etapes, les innovacions escolars
tingueren la seua lectura mediàtica; de forma agitada i decidida les diverses
publicacions periòdiques se posicionaren al respecte. Els plantejaments
educatius desqualificants impossibilitaren, en gran part, una vida escolar
estable i tranquil·la; així, la premsa catolicoconservadora del nostre àmbit
accentuà el seu missatge intransigent respecte a les innovacions educatives,
amb contínues i ferotges andanades. Altrament les capçaleres més modernes,
progressistes i d’esquerra, insistien en què la nova instrucció republicana era el
millor camí per intentar solucionar els problemes socials.

El compromís interclassista pactat pels governants del primer bienni
aspirava a trencar estructures força implantades i, malgrat el fracàs en la no
consecució dels objectius polítics, continuaren en ascens aspectes com el
pensament espiritualista laic o la fe en l’educació, tots dos motiu de discòrdia
entre

els

tres

sectors

que

protagonitzaren

la

batalla

pel

control

politicoideològic del moment: antic règim, producció capitalista i moviment
obrer. Conscients tots del poder d’influència que tenia l’escola sobre les
futures masses, la instrucció pública actuaria contra els poders fàctics
tradicionals i religiosos que, en la pràctica, esdevingueren poderosos enemics
de liberals, socialistes i revolucionaris.
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Amb tot i això, no obstant alguns tòpics sobre la inestabilitat política
del règim durant el període 1931-33 (19), la coalició republicanosocialista
aconseguí donar una clara empenta a l’expansió del sistema públic
d’ensenyança que, cal constatar, fou la responsable en gran part d’una crisi
governamental

per

la

política

escolar

secularitzadora.

Els

sectors

socioeconòmics benestants i tradicionalment privilegiats, en defensa de la seua
situació, hagueren d’oposar-se contra la nova estratègia educativa que
intentava democratitzar l’escola i la cultura i que, sobretot per l’aspecte
religiós, provocà més d’una desavinença entre les files dels mateixos
impulsors. No es tractava però d’utilitzar les masses, sinó d’inculcar la
responsabilitat i consciència individual suficients perquè cadascú elegira el seu
destí. Això suposava -per conjuntura històrica- conjugar el paternalisme i
populisme educatiu burgesos per al poble amb la formació de ciutadans lliures
sense guies alienes (20), en clara referència a les autoritats d’una societat
tradicional controlada pels terratinents, l’exèrcit i l’església, la qual cosa
implicava un problema més polític que religiós.

Sectors intel·lectuals del moment varen fer la pròpia revolució contra
l’odre establert fins aleshores, tractant assumptes delicats que feren reaccionar
-fora de mida- sentiments ferits. De forma resolta, s’apostà per una escola
estatal ferma per tal de millorar una societat endarrerida, amb una ensenyança
que hauria de garantir un futur laic, democràtic i progressista. Aquella lluita
pel control ideològic de l’escola primària es reflectí en el naixement o
reviscolament d’organitzacions, partits, sindicats i tot de moviments amb idees
diverses. Resultà ineficaç, en eixe sentit, la instrumentalització de la política
informativa oficial per factors com impossibilitat d’organització, disparitat
política governamental, caràcter excloent i proselitista de determinada premsa
interessadament religiosa o desinterés pels mitjans d’informació emergents;
massa limitacions per a l’evolucionisme de llavors (21), que volia passar de la
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barbàrie absolutista a la civilització democratitzant. La unió entre política i
pedagogia no pogué salvar, a desgrat dels seus mentors, la radicalització i el
trencament social esdevinguts per la reforma educativa.

El Magisteri compromés amb les idees republicanes patiria
posteriorment, amb excés, la venjança de les forces reaccionàries. Durant el
bienni radical-cedista, a més de paralitzar-se les reformes educatives de
progrés del període 1931-33, ja se propagà la imatge d’un mestre
revolucionari, tot intentant-se la seua censura i depuració; després del
frontpopulisme de 1936 -continuador de l’obra educativa del primer bienni- i
de la

contesa bèl.lica, mestres republicans esquerrans serien -inclús-

afusellats. La conjunció de pensament -una vegada més- entre dictadura i
església catòlica s’encarregà de legitimar moralment la repressió d’una escola
que, realment, sols pretenia una educació sense prejudicis morals i la
consecució d’una societat lliure i moderna.

Possiblement,

l’acarament

ideològic

produït

per

l’excessiu

protagonisme de l’escola no haguera acabat tan tràgicament si, segons les
aportacions neurocientífiques o sociobiològiques posteriors, el que influeix en
l’individu no és l’experiència ni l’educació sinó la seua pròpia història
genètica inalterable; la batalla estratègica dins el camp educatiu -entre
progressistes i reaccionaris- no hauria necessàriament d’abastar, si considerem
un escepticisme suprem (22), aquell desmesurat índex de violència social. No
fou eixa creença, però, la que prevalgué durant el nostre període estudiat
perquè, tret de les aportacions i interpretacions d’altres disciplines científiques
sobre el fet educatiu, llavors l’escola era considerada fonamental quant al
canvi polític, social i cultural. Tant catolicoconservadors com secularitzadors
creien en el paper determinant del mestre per reproduir o, contràriament, per
acabar amb el sistema-ordre tradicional.
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El País Valencià no fou cap excepció en aquella batalla escolar. Per
una part, la dreta catòlica engegà la seua xarxa d’influència social; a la
propaganda religiosa se sumaren -a més d’organitzacions religioses i
tradicionals- els sindicats i partits polítics correligionaris. Els seus principis
doctrinaris exigien la suspensió de les normes secularitzadores i demanaven la
imposició del culte catòlic, la unió estat-església i l’ensenyança capellanesca.
La intransigència antirepublicana optava, així, per l’escola privada-catòlica
d’elit amb continguts confessionals. Per la part contrària, l’alliberament
espiritual s’explicava sota posicions avantguardistes favorables a la classe
treballadora; una concepció que, en aquest cas, combinava també aportacions
de racionalistes, lliurepensadors, maçons o anticlericals, tots plegats partidaris
d’una ensenyança plural i respectuosa amb el xiquet que afavorira
l’establiment d’una societat moderna.

La possibilitat de la llibertat d’expressió, pròpia del règim republicà,
afavorí la divulgació d’idees contràries sobre la funció escolar; els
intel·lectuals d’un i altre bàndol digueren la seua. Als partidaris de
l’emancipació a través de l’escola s’oposaren els partidaris de la croada
contrarevolucionària; després de les alternatives viscudes democràticament al
llarg de la II República, s’imposà l’estratègia integrista-feixistitzant dels
segons (23). Aquells intel·lectuals es convertirien en combatents servidors de
les forces catolicoconservadores; és a dir, partidaris de la recatolització de
l’escola i de la supressió de la llibertat de càtedra. El púlpit i la premsa, per
tant i arran del primer bienni, es convertiren d’eixa manera en plataformes
ideals per dirimir el conflicte de la futura escola.

El protagonisme de l’església en la nostra història es mostrà clarament
en el període 1931-33; la reacció del clericalisme endèmic en coaccionar els
ciutadans i el grau d’intolerància mostrat, especialment en el camp escolar, ens
il·lustren sobre la seua posició retrògrada per la forma en què condemnà les
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llibertats, els valors i els drets bàsics d’una societat moderna representada pel
nou règim democràtic republicà. Si molts ciutadans es varen alliberar arran del
primer bienni del control religiós, la tensió social del moment esdevingué -en
gran mesura- perquè les forces democràtiques estaven convençudes de què
l’església atemptava contra el propi règim democràtic establert; efectivament,
el nacionalcatolicisme resultant demostraria anys després el seu caràcter
d’intolerància religiosa, reaccionarisme polític i obscurantisme ideològic i
cultural, que acabà violentament amb el sistema democràtic republicà.

L’escola única i laica, conseqüència de la nova separació entre estat i
església, intentava afavorir les classes humils i possibilitar el seu ascens social
i cultural -ja esmentats-; circumstància bastant distinta a la societat
representada per una educació conservadora, més pròxima a posicions elitistes
i religiosament sectàries. Una societat moderna no podia permetre
l’ensenyança acientífica, dogmàtica i interessada; calia acabar amb les
extralimitacions eclesiàstiques i, alhora, afavorir una escola que hauria de ser
neutra -en política i religió- i respectar els drets i llibertats dels xiquets. Uns
plantejaments que les forces conservadores, de forma catastrofista,
consideraven producte d’una crisi de moralitat i destructora del l’ordre social.
Mentrestant els edificis públics controlats fins aleshores per l’església,
passaven a tindre funcions civils -realment públiques- de caràcter cultural.

La funció col·lectiva dels ritus religiosos, superat el sentit monopolista
i excloent de la unió religió-moralitat, hauria de respectar les conviccions
personals; l’educació, obviant aquell factor religiós, adquiria un nou paper de
control social en ensenyar les normes modernes de convivència i conscienciar
sobre la pròpia posició social; el nou sistema d’ensenyança no suposava, en
eixe sentit, cap factor de desigualtat social doncs s'allunyava de qualsevol
exclusivisme moral o cultural. Contràriament a eixos principis, els fonaments
ideològics del catolicisme social -representat al nostre àmbit per capellans
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com el P. Vicent- passaven per una educació inspirada en la doctrina cristiana,
basada en el poder de la Creu; aquesta concepció, d’influència divina i
trascendent, era considerada l’única manera de millorar la condició humana i,
a més, comptava amb el suport d’uns costums consuetudinaris. L’església
catòlica, però, acostumada històricament a l’aliança amb el poder, ja no tindria
endavant potestat jurídica per dirigir o censurar moralment els ciutadans.

El xoc entre les morals laica i religiosa, aplicat a l’escola, tingué molt a
veure amb el fracàs del nou règim polític. La idea que l’educació religiosa
representava l’anticultura, i estava associada a l’oligarquia, no era admesa per
la població de sentiments catòlics i l’aposta oficial per una escola neutra, que
no discriminava els xiquets per raons morals, era massa repte per a uns poders
tradicionalment dominants que no la podien acceptar; estava en joc la seua
pròpia supervivència i la d’institucions religioses que vivien de l’ensenyança
privada. El pensament propagat pel binomi dreta-església considerava que
l’educació era competència eclesiàstica, quedant l’estat en una posició
secundària inclús en l’escola pública. Els valors morals ensenyats per
l’educació catòlica no eren compartits tampoc pels maçons, lliurepensadors ni
intel·lectuals progressistes del País Valencià, que també els consideraven
conservadors, caducs i reaccionaris; dues concepcions, en definitiva, que
resultaven tan definides com distants.

El nou marc constitucional, a partir de 1931, limitava l’actuació dels
ordes religiosos dedicats a l’ensenyança i l’escola oficial passava a ser laica.
La normativa legal fou molt contestada al nostre àmbit, tot i destacant
qüestions controvertides com ara la llibertat religiosa, el respecte a la
consciència del xiquet, la desaparició de l’obligatorietat de l’ensenyança
religiosa i, en general, la secularització escolar. La premsa reflectí les opinions
d’uns i altres; els periòdics progressistes indicaven que l’ensenyança de la
religió seria voluntària per als xiquets i que, a més, el laïcisme no era
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antireligiós ni anticatòlic sinó favorable a una escola lliure, neutral i per a tots;
aquests principis socialitzadors eren força rebatuts per les publicacions
catolicoconservadores que exigien la subvenció per a les escoles privades
religioses, ja que aquestes temien perdre els seus privilegis, el control sobre les
consciències i gran part de la seua clientela infantil i juvenil.

El posicionament ideològic clerical anava radicalitzant-se, tot i
considerant anticristianes les propostes laiques republicanes que, a més,
resultaven antipatriòtiques per defensar idees com l’objecció de consciència
contra la guerra, el pacifisme o la vaga general contra el militarisme. Com a
solucions s’hi apuntaven el catecisme o la lluita contra els mestres polititzats.
En el fons es tractava de la versió educativa d’una pugna entre el poder
establert democràticament i el catolicoconservador; els sectors liberals i
l’esquerra intentaven evitar que la dreta continuara utilitzant l’escola privada
religiosa -sota la fal·làcia de la llibertat d’ensenyança- amb els recursos al
paternalisme i l’autoritarisme, propis dels centres religiosos, per tal de
perpetuar la regressió social, cultural i política. La versió popular del conflicte
visqué manifestacions, d’un i altre bàndol, que al nostre contorn utilitzaren
una dialèctica desqualificadora i provocaren, fins i tot, conflictes d’ordre
públic; el debat clericalisme-anticlericalisme estava més viu que mai.

Un dels monopolis històrics que més aferrissadament defensà
l’església catòlica fou la seua educació religiosa; el règim republicà -més que
l’expulsió dels ordes religiosos dedicats a l’ensenyança- tan sols volia la
submissió eclesiàstica a la legalitat vigent d’aleshores. Tampoc l’administració
de la caritat, en la mateixa línia, podia seguir en mans d’institucions privades
religioses que s’enriquien especulant amb la pobresa del poble. Malgrat les
mesures secularitzadores, l’escolarització continuava als centres privats
religiosos, de forma més o menys irregular, il·legal o consentida, ja que part de
la població així ho volia i, a més, l’estat no podia escolaritzar la totalitat dels
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xiquets. La substitució de l’ensenyança religiosa no fou una realitat en la
pràctica i, en començar el segon bienni republicà, el canvi polític una vegada
més influí decisivament sobre l’escola; de bell nou es veurien afavorits els
interessos i privilegis de l’educació religiosa i, per tant, de les classes
benestants.

La titulació acadèmica dels ensenyants fou també bastant discutida,
perquè la seua exigència era incomplida freqüentment pels centres privats
sobretot religiosos; l’esmentada dignificació i qualitat de l’escola passava,
lògicament,

per

la

qualificació

professional

que

els

sectors

catolicoconservadors interpretaven -artificiosament- com altra intromissió
oficial en els seus interessos educatius. També en aquesta qüestió les
pretensions governatives hagueren de cedir per la manca d’infrastura escolar
estatal, tot deixant que als centres religiosos impartiren l’ensenyança seglars
de garantia religiosa, moral i tècnica.

També els mestres de l’escola pública es varen veure afectats per la
nova legislació escolar; ja no haurien d’acompanyar els seus alumnes als actes
de culte catòlic que, en general, quedaven al marge de l’activitat pública civil.
Sobre l’aspecte religiós i altres, els distints col·lectius de mestres públics i
privats, amb les seues crítiques o lloances al nou model educatiu, ens il·lustren
sobre la diversitat del pensament docent que, de vegades, utilitzaven els
darrers per reivindicar la seua incorporació professional al sistema educatiu
públic. Altre exemple de secularització fou el calendari escolar, que anava
alliberant-se del jou i la servitud imposada històricament per les autoritats
eclesiàstiques; també en eixe cas, dites innovacions dels nous temps foren
criticades pels sectors conservadors i catòlics més reaccionaris.

El temor de la jerarquia catòlica a perdre privilegis, i guanys, la portà a
confondre

gasivament

els

seus

fidels;

la

política

secularitzadora
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governamental fou interpretada així com un atac als sentiments religiosos. Si
la dreta catòlica no podia fer campanya explícita per perpetuar les desigualtats
socials, sí que la va fer tàcitament i prengué la religió com a bandera de
combat; era una manera més fàcil i populista d’arribar a grans masses de
població.

En el cas escolar, malgrat la calúmnia i la injúria practicades pels
reaccionaris, el que realment atacava la legislació republicana era els
interessos creats per l’explotació d’aquells sentiments religiosos; concretament
les activitats beneficodocents administrades lucrativament pels ordes
religiosos, o directament per la mateixa església. No era més que altra
conseqüència d’aquella separació estat-església, pròpia d’un estat modern i
democràtic.

Els missatges de la jerarquia eclesiàstica, cada vegada més radicals,
insistien en condemnar l’escola laica i única i, a més, criticaven la mateixa
Constitució d’absurda moralment i jurídica perquè el dret diví i les ànimes,
afirmaven, estaven per sobre del dret civil i de la pàtria. Segons eixos
condicionaments, calia lluitar per l’ensenyança religiosa i contra la laica,
inclús als centres de titularitat pública. Pel que fa als mitjans de comunicació,
les ordres als correligionaris eren clares: abstenir-se de la mala premsa i
difondre les publicacions procatòliques o bona premsa. Els mateixos
arguments integristes indicaven que l’escola cristiana havia d’impartir totes
les seues matèries subordinades hàbilment a la religió, tot incloent-hi el
catecisme com assignatura científica.

La permissivitat religiosa republicana facilità que aquelles indicacions
eclesiàstiques es pogueren aplicar a les escoles confessionals del País
Valencià; pedagògicament resultava una repetició-coacció dels principis
doctrinaris catòlics, mentre que objectivament suposava la inculcació d’una
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ideologia caduca i reaccionària, contrària als principis d’una societat
democràtica. Una religiositat cobdiciosa i excloent, allunyada dels objectius
marcats per les autoritats educatives oficials d’augmentar el grau de
civilització oberta, tolerant i científica. La jerarquia de l’església valenciana,
però, amb el suport logístic de la xarxa social controlada per la dreta política,
continuava cantant les excel·lències de les escoles cristianes; totes dues,
engegaren una mobilització que frenà força les expectatives de la política
educativa del bienni progressista.

La croada per l’educació cristiana i en contra del laïcisme ateu i
comunista, emanava del mateix Vaticà i repetia insistentment els manaments
moralitzants i culpabilitzadors als feligresos, tot i arribant fins els púlpits i
escoles catòliques les prohibicions i obligacions necessàries per salvar l’ànima
dels xiquets; no oblidem tampoc les col.laboracions-donacions econòmiques
exigides als catòlics per a l’escola cristiana.

La veu de l’església ressonà en gran part de la societat valenciana i, pel
que fa al món educatiu, ocasionà un fort activisme obstruccionista que es
repetia amb més força a l’inici de cada curs escolar. Les entitats alliçonades
pel clero com ara Acción Católica, Asociación de Padres de Familia o Acción
Católica de la Mujer repetien de forma martellejant arguments ja coneguts,
insistint en què no hi havia moral que no fóra religiosa i, per tant, tota
educació havia de ser cristiana; quedaren prohibides, segons eixos criteris, les
perverses escoles neutres i mixtes no religioses. Les autoritats eclesiàstiques
vetlarien perquè els continguts curriculars i els materials didàctics de les
escoles -públiques i privades- tingueren una orientació exclusivament cristiana
(24).

En la mateixa òrbita, la Federación de Amigos de la Enseñanza
alertava l’opinió pública sobre els atacs oficials a la labor docent dels ordes
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religiosos i, sobretot, propagava i organitzava tot de cursets i conferències per
formar la consciència de mestres i pares d’alumnes. En vespres de les
eleccions de 1933, la mateixa Federació s’encarregà de suggerir als creients
catòlics sobre els partits polítics als que havien de votar, sempre -és clarprofessant la seua suposada independència política. La mobilització catòlica
valenciana dels pares d’alumnes, com la Federación Diocesana de Padres de
Familia vinculada a formacions de la dreta conservadora, apuntaven solucions
apreses de la superioritat i, entre altres tasques en coordinació amb altres
associacions afins, visitaren autoritats i polítics influents per demanar la
continuïtat de l’ensenyança religiosa, tot i aprofitant l’avinentesa per adreçar
al Govern nombroses instàncies signades en el mateix sentit.

El mateix clero -malgrat les seues mancances culturals- lluità des dels
centres escolars, tot influint ideològicament sobre l’alumnat i els seus
pares/mares. Al clero regular -amb monges incloses- s’afegia el secular; tots
plegats s’enfrontaren als mestres laics per motius religiosos. Les injúries
patides pels segons acabaven de vegades en denúncies contra els capellans,
l’actitud antirepublicana dels quals encenia més si cal els ànims de molts
ciutadans; una gente negra -expressió utilitzada aleshores en referir-se al
clero- que en opinió dels sectors progressistes mantenia una posició sectària,
monàrquica, absolutista, antiliberal i reaccionària.

La classe política dretana se n’aprofità del debat educació-religió per
donar suport a les tesis catòliques. Aquell discurs polític repetia els arguments,
ja esmentats, de la jerarquia eclesiàstica; inclús des d’àmbits valencianistes se
compartien part d’eixes opinions, però s’utilitzà la conjuntura per reivindicar
la mateixa obligatorietat educativa de la religió per al valencià, i que també
formara part del curriculum escolar la cultura pròpia dels xiquets. El creixent
nacionalcatolicisme de llavors (25) emprà de manera semblant, dins de la
campanya contra la secularització escolar, el procés electoral de 1933 -en què
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s’estrenava el vot femení- i demanava una escola presidida pel crucifix, no
coeducativa i que no ferira les mares profundament cristianes; una doctrina
social catòlica que comptà igualment amb el suport d’organitzacions juvenils
seguidores. El segon bienni republicà, a més de paralitzar l’execució de la
substitució de l’ensenyança religiosa, tornaria l’educació catòlica a les escoles
i -amb el triomf de la dreta- el seu caràcter dogmàtic i catequístic; l’escola
privada confessional es va veure afavorida, una vegada més, a costa de
l’abandonament oficial de la pública.

L’oposició conservadora als criteris oficials sobre la llibertat
d’ensenyança i el dret a l’ensenyança religiosa, dues de les qüestions més
contestades al llarg del període 1931-33, tingué cert suport inclús dins de les
files reformadores. Així i tot, la reacció dretana fou exagerada doncs, més que
prohibir, la legislació governamental tractava de respectar la pluralitat
religiosa i, alhora, controlar l’amenaça i el poder que històricament havia
representat una església catòlica privilegiada i intransigent. Altres qüestions
reclamades pels col·lectius catòlics foren el pressupost proporcional
-subvenció a l’ensenyança religiosa- i les demandes pels continguts curriculars
de l’educació; la simbologia i imatgeria exigides, en eixe sentit, formaven part
de l’estratègia reaccionària per influir en l’opinió pública i mobilitzar les seues
masses incondicionals, encara que fóra amb objectius i arguments
inconstitucionals.

Les activitats formatives organitzades per les autoritats eclesiàstiques,
amb recursos pedagògics i psicològics pseudocientífics, preparaven capellans,
catequistes i mestres adeptes a la causa per il·luminar els xiquets a base dels
dogmes de la religió catòlica; tot esforç era necessari -s’hi insistia- per lluitar
contra el fantasma de l’escola atea i soviètica republicana, criticada
fal·laçment en una actitud que representava altre exponent de la fòbia
catolicoconservadora cap a altres cultures.
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El paper social protagonitzat pels ordes religiosos els convertí en el
braç armat de l’església, sent explotat eficaçment en la conscienciació popular
sobretot pel que fa

als jesuïtes. Les crítiques al clero regular, però,

augmentaren força durant el primer bienni i el País Valencià no fou una
excepció; gran part de la societat, en efecte, estava convençuda de què als
centres privats religiosos s’inculcava una educació elitista, dogmàtica,
interessada i acientífica. Els sectors anticlericals exigien l’expulsió dels ordes
religiosos dedicats a l’ensenyança; no acceptaven que els xiquets s’utilitzaren
com a instrument per afavorir les ambicions polítiques i econòmiques de les
classes benestants, clients fonamentals d’eixos centres catòlics, més encara si
es feia tot carregant els alumnes de supersticions, prejudicis i temors
infundats.

Per la part contrària, s’apuntava que els ordes religiosos feien una obra
educativa social i benèfica que l’estat no podia abastar i, a més, emparaven
xiquets de classes humils. Les excel·lències d’aquells centres escolars
d’educació primària, a més a més, eren presentades comparativament respecte
a l’escola pública; l’èxit escolar del seu alumnat resultava, en eixe sentit,
inqüestionable. Les cròniques de la premsa favorable no especificaven l’origen
sociocultural d’eixos alumnes, procedents en gran part de les classes
acomodades; unes publicacions que no paraven de demanar ajuda econòmica
als catòlics per dur endavant la labor benèfica dels ordes religiosos. Les
monges, en eixa línia, eren presentades com exemples representatius dels
valors cristians; el comerç i la indústria sortits de reformatoris, sanatoris o
asils servien, segons eixa perspectiva, per pal·liar l’atur i la degradació moral.
La legislació republicana per estatalitzar o professionalitzar aquelles activitats,
quasi monopolitzades pel sector religiós, era vista de forma catastrofista i
atemptatòria contra la major i millor part de la nostra cultura cristiana.
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Aprovada la Llei de Confessions i Congregacions religioses (17 de
maig de 1933) els diaris oficiosos de la dreta catòlica valenciana, després de
qualificar-la d’antidemocràtica i dictatorial, asseguraven premonitòriament
que no duraria més enllà de les següents eleccions; a més s’invitava els
correligionaris a obviar-la tot afirmant que dita llei mancava de força moral
per obligar. Seguint les indicacions papals, calia morir abans que cedir a les
pretencions republicanes. El moviment nacional arribà a tots els pobles i un
munt de ciutadans -esperonats per col·lectius populars i organitzacions de
caire religiós- s'adheriren a les mobilitzacions que reclamaven l'ensenyança
impartida pels ordes religiosos; les mirades culpabilitzadores apuntaven els
maçons i socialistes com a màxims responsables de les lleis anticristianes.

L’hostilitat entre estat i església assolí el major grau d’agressivitat en
el cas dels jesuïtes; un orde que, pel seu poder i rebel·lia contra el nou estat
establert, elevà al màxim la vella tensió entre clericals i anticlericals. Les
anteriors expectatives jesuítiques en ascens es van veure truncades per l’acció
expropiatòria governamental; una decisió política que per a alguns resultava
massa condescendent i que, contràriament i per a altres, serví per enaltir l’obra
cultural, científica, caritativa i educativa de la institució. Els aldarulls i
manifestacions provocats, per ambdues parts, ocasionaren aquells problemes
d’ordre públic especialment greus a terres alacantines; els jesuïtes se
convertiren en un exemple més del trencament ètic-social (26) que, també al
País Valencià, es produí en combinar educació i religió.

Malgrat els vents contraris la Companyia de Jesús, en tant que orde
involucrat directament en l’ensenyança, romania arrelada socialment i, a pesar
de les mesures legals, la seua filosofia educativa continuà vigent a les nostres
terres. Entitats i fundacions privades heretaren l’obra i el pensament jesuítics;
així, amb el format d’acadèmia privada i gràcies a la participació econòmica
d’un alumnat benestant -i a la llibertat d’ensenyança, cal afegir- l’educació de
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qualitat demandada per la seua clientela i el segell-ideari implícit de la casa
mare estaven assegurats, tot i esperant temps millors que no tardarien en
tornar.

En definitiva, tant pel que fa a aquesta darrera qüestió dels ordes
religiosos com a la política educativa republicanosocialista en general, el
període 1931-33 representà al País Valencià una excepció històrica dins el
nacionalcatolicisme que cronològicament -abans i després- l’emmarcà; una
batalla escolar perduda, que actualment ressona i manté viva l’esperança d’una
ensenyança pública, laica, de qualitat i arrelada al medi sociocultural.
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