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Ouan es fa balanQ de les con
questes del regim nascut el 14 
d'abril de 1931, s'acostuma a citar 
-i amb raó- l'esforQ realitzat en el 
terreny de l'ensenyanQa, espe
cialment en alió que fa referen
cia a I'ensenyament primario No 
va ser només I'ambiciós projec
te -tan sois realitzat en part- de 
construccions escolars i de con
tractació de milers de nous mes
tres per tal de reduir les elevades 
taxes d'analfabetisme que hi havia 
al país, sinó també -i de forma 
molt prioritaria- I'intent de reno
var profundament tant les estruc
tures organitzatives del Ministeri 
d'lnstrucció Pública (reforma 
democratica de la Inspecció, del 
Consell d'lnstrucció Pública i deis 
Consells Provincials d'Ensenya
ment Primari) com el tipus d'en
senyament que es practicava a 
les escoles públiques'. 
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Per a molts dirigents republi
cans, els i les mestres havien de 
constituir un veritable escut en 
defensa del regim, i és per aixó, 
convenc;:uts com estaven de la 
insubstitu'ible capacitat de I'es
cola com a instrument per socia
litzar democraticament i política 
els infants, que no van estalviar 
esforc;:os per formar una nova 
generació de docents compro
mesos amb els valors de la demo
cracia i la república, i capaQos 
d'endegar un il'lusionat projecte 
de modemització pedagógica d'una 
amplitud com mai aban s no s'ha
via intentat a Espanya. 

L'instrument legal per fer fac
tible aquest supósit va ser el 
decret del "Ministerio de Ins
trucción Pública» de 29 de setem
bre de 1931, que reformava els 
estudis de Magisteri i anul'lava 
el "Real Decreto» de 30 d'agost 
de 1914 pel qual s'havia regit fins 
aleshores la formació deis mes-

(1) Són incomptables les obres que han 
abordat les reformes educatives a 
I'época republicana; a tall d'exem
pie es poden citar algunes de les 
que han esdevingut referéncies clás
siques en aquesta qüestió: C. LOZA
NO SEIJAS (1980); La educación 
republicana. Barcelona: Universidad 
de Barcelona; A. MOLERO PINTADO 
(1977): La reforma educativa de la 
Segunda República Española. Primer 
bienio. Madrid: Santillana; M. PEREZ 
GALAN (1988) La enseñanza en la 
Segunda República. Madrid: Mon
dadori (ed. original de 1977); M. de 
PUELLES BENiTEZ (1980); Educación e 
ideología en la España contempo
ránea (1767-1975). Barcelona: Labor; 
i M. SAMANIEGO BONEU (1977);La polí
tica educativa de la Segunda Repú
blica durante el Bienio Azañista. 
Madrid: C.S.I.C. 
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tres2
. El pla de 1931, o «Pla Pro

fessional», ha estat analitzat en 
altres ocasions3

, per la qual cosa 
no caldra fer-ne una exposició 
detallada. Sí que convé, pero, 
recordar les seves característi
ques més destacades. La nove
tat més important era I'exigencia 
del títol de batxiller per poder 
accedir als estudis de Magisteri, 
els quals te ni en una durada de 
quatre anys: tres cursos a la Nor
mal (amb assignatures fonamen
talment de didactica i pedagogia 
-que al pla de 1914 eren inexis
tents-, mentre que els coneixe
ments culturals se suposaven 
adquirits al Batxillerat) i un més 
de practiques (com a alumne-mes
tre o alumna-mestra) en una esco
la pública sota la supervisió del 
professorat de la Normal i de la 
Inspecció; finalment s'havia de 
superar un examen global que 
donava accés directe a I'escala-

(2) Es poden trobar tots dos decrets a 
GUZMÁN, M. de Cómo se han for
mado los maestros. 1871 a 1971. 
Cien años de disposiciones oficia
les. Barcelona: Editorial Prima Luce, 
1973. 

(3) Vegeu, per exemple, CARBONELL i 
SEBARROJA, J.: L'Escola Normal de la 
Generalitat (1931-1939). Barcelona: 
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Edicions 62, 1977; GUZMÁN, M. de: 
Vida y muerte de las Escuelas Nor
males. Historia de la formación del 
Magisterio Básico Barcelona: P.P.U., 
1986; MILLÁN, F.: La revolución laica. 
De la Institución Libre de Enseñan
za a la Escuela de la República. 
Valencia: Fernando Torres editor, 
1983; PÉREZ GALÁN, M.: La ense
ñanza ... (cil.); RUIZ RODRIGO, C.: Polí
tica y educación en la 1/ República 
(Valencia 1931-1936) Valencia: Uni
versitat de Valencia, 1993. 

fó del «Magisterio Nacional»4. Per 
a qui hagués obtingut el títol 
segons el pla de 1914, I'accés 
al cos del Magisteri només era 
possible mitjan9ant la superació 
deis cursets de selecció que van 
substituir les tradicional s oposi
cions5 i que van tenir lIoc els anys 
1931,1933,1935 i 1936 (enca-

(4) La veritable oposició al cos de mes
tres es produ'ia amb I'examen d'in
grés a la Normal: s'ofertaven molt 
poques places i les proves eren 
molt rigoroses, fet que generava un 
nombre de normalistes fon;:a redu'it, 
peró amb una formació inicial molt 
superior a la deis estudiants de Magis
teri del "Pla de 1914,,; tant el petit 
nombre de places disponibles com 
la dificultat de les proves d'accés 
van provocar nombroses queixes entre 
aquells que aspiraven als estudis de 
Magisteri i que no aconseguien ingres
sar-hi. Del rigor de les proves d'ac
cés n'és una bona mostra el fet que 
a Cadis -el 1931- només hi hagués 
19 aspirants i tan sois 7 obtingues
sin plac;:a; una cosa semblant va suc
ceir a Barcelona, i més concretament 
a la Normal de la Generalitat, on a 
la segona convocatória (1932) es van 
presentar 36 candidats per cobrir 40 
places, i només en van ser adme
sos 17 (aquesta seria la tónica en 
els anys següents). La qüestió va 
provocar un comentari a la Revista 
de Escuelas Normales, on s'afirma
va, en relació a la convocatória de 
1931, que "En general se han cubier
to menos de la mitad de las plazas, 
y hay Normal que sólo ha seleccio
nado a cuatro alumnos" [les dades 
de Cadis i la cita anterior a BENUTI 
J. MORALES (1987) Educación y polí
tica educativa en Cádiz durante la 
Segunda República (1931-1936). Aná
lisis de la reforma. Cadis: Diputación 
Provincial de Cádiz, pág. 142. Les 
dades sobre la Normal de la Gene
ralitat a J. CARBONELL i SEBARROJA L'Es
cola Normal ... (cit.), pág. 204J. 

(5) Segons el decret de 3 de juliol de 
1931; la modificació en el sistema 
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ra que aquests últims es van inte
rrompre pel comengament de la 
Guerra Civil). 

La premsa professional va aco
Ilir la reforma deis estudis de 
Magisteri amb entusiasme, men
tre que la dreta i els sectors cató
lics mostraven el seu més fort 
rebuig (el 1934 van presentar a 
les Corts una proposició de lIei 
-que no va prosperar- que dero
gava el pla professional i signi
ficava el retorn al pla de 1914); 
entre els normalistes i els mes
tres, la recepció de la reforma va 
ser bona, peró la seva aplicació 
practica va generar fortes con
troversies donat que, de vega
des, els interessos deis diferents 
col'lectius (normalistes del pla 
de 1914, normalistes del pla pro
fessional, cursetistes, mestres de 
I'escalafó, etc.) no eren coinci
dents. 

d'accés al Magisteri era una neces
sitat indelugible per diversos 
motius; en primer Iloc, la caótica 
situadó que es produí arran de les 
últimes oposicions convocad es (el 
1928) i que en 1931 encara no ha
via quedat resolta; peró molt més 
per tal d'intentar reciclar els docents 
lormats en plans antics tot lorgant 
la seva preparadó en aspectes didac
tics i pedagógics (en la línia del pla 
prolessional). Per als problemes plan
tejats per les oposicions de 1928, 
vegeu les obres citades de PtREZ 
GALÁN (pags. 42-43) i RUIZ RODRIGO 
(pag. 96), també E. ORTEGA BEREN
GUER (1982) La enseñanza pública 
en la 11 República, Málaga 1931. 
Málaga: Universidad de Málaga, ps. 
91-93. Sobre els cursets de se lec
ció del Magisteri, vegeu també el Ili
bre de RUlz RODRIGO (p. 97-98). 

L'Escola Normal de Barcelo
na durant la República i la 
Guerra Civil 

Tot i que no és I'objectiu prin
cipal d'aquest article, no es pot 
deixar de comentar, ni que sigui 
breument, la trajectória de l'Es
cola Normal de Barcelona durant 
els anys republicans i de conte
sa civil. Potser una de les qües
tions que d'una forma més decidida 
caracteritza aquesta etapa és 
I'existencia d'una altra Normal a 
Barcelona, en aquest cas de pe
nent de la Generalitat de Cata
lunya6

. La Normal de la Generalitat 
es va crear per un decret de 28 
d'agost de 1931 i va comengar 
a funcionar (tot aplicant el nou 
pla professional) el curs 1931-
1932. La forma de seleccionar el 
seu professorat (els numeraris 
entre membres de I'escalafó de 
professorat de les Normals de 
l'Esta!, els complementaris i espe
cials a proposta del Claustre de 
la Normal i del Seminari de Pe
dagogia de la Universitat entre 
professionals de reconegut pres
tigi) va garantir una docencia com
promesa amb els corrents de 
renovació pedagógica més dina
mics que hi havia a Catalunya. 
Si hem de fer cas del que expli
quen antics alumnes de la Nor
mal de la Generalitat, la seva 
motivació per matricular-s'hi va 
ser el desig de fugir de la que 

(6) Per al seu estudi, vegeu J. CARBO
NELL I SEBARROJA L 'Escala Normal. 
op. cit 
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s'anomena aleshores la Normal 
de l'Estat, on subsistien els 
antics metodes i el professorat 
ancorat en el passat'. És difícil, 
amb la documentació disponible, 
fer una valoració seriosa sobre 
aquesta afirmació; aixó no obs
tant, val a dir que, a partir d'al
gunes referencies indirectes, es 
podria pensar que efectivament 
les coses eren així. És evident 
que no n'hi havia prou amb el 
canvi de pla d'estudis per fer de 
les Normals centres model en la 
formació de mestres; s'ha de pen
sar que entre el professorat de 
les Escoles Normals (que al hora 
es formava a 1'"Escuela Superior 
del Magisterio») hi havia funcio
naris amb molts triennis de ser
veis i no sempre vinculats -ni 
disposats a fer-ho- amb els corrents 
de renovació pedagógica, per no 
parlar de la seva acceptació de 
l'Escola Unificada (Einheitsschu
le) que la reforma educativa repu
blicana impulsava. 

Un recorregut per les actes 
del claustre de la Normal de l'Es
tat duran! els anys republicans 
deixa un cert regust més aviat 
rancia; aixó no vol dir res, natu
ralment, peró si ho relacionem 
amb altres dades (com les rela
tives a depuracions del profes
sorat tant durant la guerra -per 
part republicana- com després -
per part franquista-, de les quals 
es parlara més endavant) la sen
sació inicial es reforc;;a; i aques-

(7) ídem. p. 197-199. 

(8) Actas de Claustro de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario de 
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ta sensació no és altra que la 
d'un claustre (almenys en alió que 
fa referencia al professorat nume
rari) católic, ideológicament con
servador, de mentalitat funcionarial 
-en el sentit pejoratiu del terme
i escassament preocupat per les 
qüestions pedagógiques (o almenys, 
aquesta preocupació no queda 
reflectida a les reunions de claus
tre -peró, si no, on s'havia de 
reflecti r?). 

Encara que la introducció del 
pla professional va su posar un 
canvi importantíssim a totes les 
Normals, en el cas de la de Bar
celona, la veritable ruptura amb 
el passat es va produir en escla
tar la Guerra Civil. L'estiu de 1936, 
la vida a la Normal transcorria 
amb normalitat i s'eslava a punt 
de posar el punt final al curs 
academic; el director de la Nor
mal, Evaristo Vázquez9

, formava 
part d'un deis tribunals deis cur
sets de selecció del Magisteri, i 
el 16 de juliol es va celebrar I'úl
tim claustre en condicions de nor
malitat: no ha quedat constancia 
del que s'hi va parlar, ja que 

Barcelona (1934-1937) [en endavant, 
ACTES DE CLAUSTRE (1934-1937)). Es 
troben a la Secretaria de l'Escola 
Universitaria de Formació del Magis
teri de la Universitat de Barcelona; 
agraeixo a la secretaria del centre, 
Núria Rossich, les facilitats donades 
per a la consulta de tota la docu
mentació relativa a I'antiga Escola 
Normal que sera citada en aquest 
article. 

(9) Ho va ser durant practicament tota 
I'etapa republicana; la seva última 
elecció s'havia produ'it en el claus
tre celebrat el 7 de marg de 1936, 
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I'acta d'aquesta sessió mai no va 
ser transcrita'°. 

El claustre no va tornar a reu
nir-se fins al 16 d'octubre de 1936, 
per6 la seva composició tenia poc 
a veure amb I'anterior. Va presi
dir la sessió el "Delegado del 
Ministerio de Instrucción Pública", 
José Luis Sánchez Trincado (que 
era inspector d'Ensenyament Pri
mari), i entre el professorat pre
sent només hi havia tres professors 
numeraris, dues professores es pe
cials i un professor auxiliar per
tanyents al claustre de preguerra; 
també hi van participar "varios 
alumnos en representación de las 
dos agrupaciones de los mismos 
afiliadas a la FETE y a la sec
ción de Maestros del Sindicato 
de Profesiones Liberales (CNT) 
invitados para (sic) asistir por el 
Director en atención a las pre
sentes circunstancias"". 

Era evident que "las presen
tes circunstancias" havien donat 
un tomb considerable a la situa
ció dintre de la Normal. El nou 
director, Sánchez Trincado, comu
nica al claustre que en el mes 
de setembre es va publicar a la 

després d'exercir una Ilarga tempo
rada com a director interi [ACTES DE 

CLAUSTRE (1934-1937), foli 27J. 

(10) Només es va fer constar a I'acta la 
data de la sessió i els claustral s que 
hi van assistir [ACTES DE CLAUSTRE 

(1934-1937), foli 34J. 

(11) ¡bid., foli 35. Es tractava deis pro
fessors numeraris Rueda, Ruvira i 
Sáiz, de les professores especials 
Vilaret i Noguera i del professor auxi
liar Pou. 

Gaceta "una disposición sepa
rando de sus cargos a diez y seis 
Profesores, entre numerarios y 
auxiliares" de la Normal de l'Es
tat '2 , és a dir, la practica totalitat 
del seu claustre. Sense entrar a 
valorar la justícia d'aquesta deci
sió, és evident que les autoritats 
republicanes, en un moment tan 
crític per al régim, no confiaven 
en I'adhesió (com a mínim ide-
016gica) del professorat de la Nor
mal de Barcelona. No només es 
va depurar el professorat de 
l'Escola, també I'alumnat va pas
sar per aquest procés, en el qual 
va tenir un paper destacat el direc
tor, així com els representants 
de les aban s esmentades as so
ciacions d'alumnes; malaurada
ment no ha estat possible de 
trobar més informació al respec
te, i molt menys les dades resul
tants del procés 13

. 

La vida de la Normal durant 
la guerra va quedar, com no podia 
ser d'altra manera, notablement 
alterada. El nou claustre (bastants 
deis nous professors eren, com 
el director, inspectors d'Ense-

(12) ¡bidem. 

(13) La depuració de I'alumnat de les Nor
mals es va regular per un decret de 
19 de setembre de 1936 (Gaceta 
del 20): per poder-se matricular, s'e
xigia haver estat favorablement ava
luat per un "Comité Seleccionador" 
(format pel Director, 1 representant 
de la FUE del centre (si aquesta orga
nització hi funcionava abans del 18 
de juliol de 1936), 1 representant 
del Front Popular designat pel comite 
provincial, local o professional i 1 
delegat provincial o local de la F.E.T.E. 
-secció normalistes. 
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nyament Primari)14 es va esforc;:ar 
per impulsar una renovació vigo
rosa deis métodes de treball i 
docéncia (sobre aquest tema es 
va produir una amplia discussió 
al claustre de 30 de setembre de 
1937, per exemple), peró les cir
cumstancies (reclutament d'alumnes 
per I'exércit, canvis en els plans 
d'estudis per formar més rapida
ment els mestres que calien a 
les escoles públiques, intensa 
mobilització política de I'alumna!...) 
no afavorien un veritable ambient 
de treball (als claustres del 30 
de setembre i del 24 de desem
bre de 1937, el professorat es 
queixa amargament per la falta 
de motivació académica de I'a
lumnat i pel seu cada vegada més 
alt absentisme). 

En aquest estat de coses, i 
amb un canvi a la direcció de 
l'Escola (Sánchez Trincado va ser 
substitu'it pel professor de la Nor
mal de la Generalitat Miquel Bar
galló)'5, la Normal republicana va 
encaminar-se cap al seu final; 
encara el 2 de desembre de 1938 
es va celebrar un claustre -en 
seria I'últim- on es van discutir 
qüestions d'organització acadé-

(14) És el cas de Rafael Ferrer, José Zam
brano, María Cuyás i Heliodoro Car
pintero [ACTES DE CLAUSTRE (1934-1937), 
foli 35]. 

(15) Bargalló va presidir el claustre per 
primera vegada el 26 de maig de 
1938 i va mostrar la se va confianya 
que la seva estada al cárrec fos pas
satgera [ACTES DE CLAUSTRE (1938-
1939) -s'ha de fer constar que hi ha 
un error en les dates d'aquest Ilibre 
d'actes; en realitat conté una acta 
de finals de 1937 i no n'hi ha cap 
de 1939]. 
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mica com si I'imminent enfonsa
ment de la Catalunya republica
na no fos més que un male'it 
malson. 

La «contrareforma» als estu
dis de Magisteri 

El triomf de I'exércit franquis
ta a la Guerra Civil representa, 
en el camp de I'ensenyament, I'i
nici d'un Ilarg viatge en el temps ... 
cap al passat. No va ser la sim
ple tornada a la situació anterior 
a la República; els canvis que el 
Nuevo Estado introduí a I'escola 
feien que ni tan sois I'antic sis
tema educatiu de la monarquia 
borbónica s'assemblés a la nova 
situació '6 . 

Potser fou en els estudis de 
Magisteri on la contra reforma edu
cativa sí que significa senzilla
ment tornar al model anterior, 

(16) Per a una visió deis plantejaments 
educatius del regim franquista vegeu, 
entre d'altres, G. CÁMARA VILLAR (1984); 
Nacional-Catolicismo y Escuela. La 
Socialización Política del Franquis
mo (1936-1951). Jaén: Hesperia; E. 
GERVILLA CASTILLO (1990)La escuela 
del nacional-catolicismo. Ideología y 
educación religiosa. Granada: Impre
disur; A. MAYORDOMO; J.M. FERNÁNDEZ 
SÓRIA (1993); Vencer y convencer. 
Educación y política, España 1936-
1945. Valencia: Universitat de Valen
cia; J. MaNEs i PUJOL-BuSQUETS (1981); 
L 'Escala a Catalunya sota el fran
quisme. Barcelona: Edicions 62; F. 
MORENTE VALERO (1996) La Escuela y 



Commemoració especial: 150 anys formant mestres a Barcelona 

encara que no de forma explíci
ta i tampoc sense que faltessin 
les indecisions i les solucions pro
visionals. 

Iniciada la guerra, les autori
tats de la «zona nacional» van 
decidir (ordre de 22 de setem
bre de 1936) que les Normals 
continuessin amb les seves acti
vitats amb les estudiants norma
listes, mentre que una altra ordre 
(1 d'octubre de 1936), a més de 
suprimir la coeducació a les Nor
mals -implantada amb el pla pro
fessional-, establia la suspensió 
de les activitats per als estudiants 
masculins, situació que s'allarga 
als anys 1937 i 193817

. Abans ja 
s'havia suprimit el requisit d'un 
examen d'ingrés per a I'accés al 
grau professional del Magisteri '8 . 

De fet, el pla professional va 
quedar anul'lat sense que cap 
nova formulació el substituís. Aix6 
vol dir que les Escoles Normals 
no van poder iniciar la formació 
de noves promocions d'alumnes 
almenys fins al curs 1942-1943, 
quan es va estrenar el nou pla 
d'estudis. Malgrat aix6, no es pot 
afirmar -com de vegades s'ha fet
que fins al 1942 les Escoles Nor-

el Estado Nuevo. La depuración del 
Magisterio Nacional. Valladolid: Ambi
to ediciones; i R. NAVARRO SANDALIAS 
(1990) La enseñanza primaria 
durante el franquismo (1936-1975). 
Barcelona: P.P.U. 

(17) M. DE GUZMÁN: Vida y muerte ... (cit.), 
p. 184. 

(18) Ordre de 28 d'agost de 1936 [Ve
geu L. GABILÁN PLA; i W. D. ALCAHUD, 
Legislación española. San Sebastián: 
1937-1939, vol. 1, pág. 312). 

mals romangueren tancades, ja 
que, com es veura en el cas de 
la Normal de Barcelona, es van 
realitzar un seguit de cursets i 
d'activitats orientats a I'obtenció 
del títol de mestre per part de 
diversos col·lectius '9 . 

Entre 1939 (de fe!, a la «zona 
nacional», des de 1936) i 1942, 
els estudis de Magisteri es van 
situar en un terreny ambigu i 
provisional. Durant la guerra, en 
relació a aquesta qüestió i a banda 
del que ja s'ha comentat, només 
es va reintroduir I'assignatura de 
Religió a les Escoles Normals2o

. 

Caldra esperar fins a 1940 (Decret 
del 10 de febrer i Ordre del 28 
del mateix mes) per trobar legis
lació sobre aquest tema; I'es
mentat decret restablia I'article 28 
del Reial decret de 30 d'agost 
de 1914 i anul'lava el 18 del de 
29 de setembre de 1931, la qual 
cosa donava com a resultat la 
possibilitat d'obtenir el títol de 
mestre a qui tingués el de bat-

(19) Durant aquests anys, les Normals es 
dedicaren a impartir els cursos per 
als batxillers que aspiraven al titol 
de mestre, aixi com a acabar la for
mació de I'alumnat que tenia a mig 
fer els seus estudis del pla profes
sional; també es feien exámens d'assig
natures soltes (especialment de Religió, 
donat que, des de febrer de 1940, 
s'havia establert I'obligatorietat d'a
provar aquesta assignatura per als 
docents que no I'hagessin fet durant 
els seus estudis) i es van fer els cur
sets destinats a les dues promo
cions d' «Oficiales maestros» (<<alféreces 
provisionales» amb el titol de mes
tre i/o batxiller per als qui es van 
convocar oposicions especials). 

(20) Ordre del 10 de novembre de 1936 
(B.O.E. del 14) 
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xillerat i superés un curset espe
cial d'uns pocs mesos (s'havia 
d'acabar abans del 31 de juliol 
de 1940) i que inclouria materies 
com ara Religió i Moral, Peda
gogia, Ensenyaments de la Llar i 
Economia Domestica, Música i 
Cal'ligrafia; s'havia de fer, tam
bé, un període de practiques (es 
donava la possibilitat de fer-Io a 
escoles no oficials -les "Escue
las del Ave María», per exemple) 
i assistir -fora de les Normals- a 
cursets complementaris de for
mació patriótica i religiosa; aquest 
"pla» només tenia una validesa 
de dos cursos 21

. 

El pla de 1942 (Ordre de 24 
de setembre) tampoc va tenir gaire 
futur (només va estar en vigor 3 
anys, fins a I'aprovació de la "Ley 
de Educación Primaria», de 1945). 
En realitat era poc més que la 
recuperació del pla de 1914: s'hi 
accedia amb 12 anys (15 al pla 
de 1914, i 16 al professional), amb 
I'única exigencia deis estudis pri
maris i un facil examen d'ingrés; 
la durada deis estudis era de qua
tre cursos (tres de formació cul
tural i un més de professional); 
els batxillers es podien matricu
lar Iliures (cosa prohibida en el 
pla professional) i obtenir el titol 
tot superant els examens de 
Cal'ligrafia, Música, Religió i Moral, 
Pedagogia, História de la Peda
gogia i les practiques corres po
nents (les alumnes, a més, havien 
d'aprovar els tres cursos d'En-

(21) M. DE GUZMAN Vida y muerte ... (cit.), 
pilgs. 185 i ss; i R. NAVARRO SÁNCH

DALlNAS La enseñanza .. (cit.), p. 87-
88. 
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senyaments de la Llar Econo
mia domestica)22. 

La regulació definitiva deis 
estudis de Magisteri no es va fer 
fins a I'esmentada lIei d'educa
ció primaria23 : I'edat d'ingrés puja
va fins als 14 anys i s'exigien els 
4 primers cursos del batxillerat; 
els estudis duraven 3 cursos, i 
es mantenia la rigorosa separa
ció de sexes entre I'alumnat; 
I'accés a I'escalafó del Magiste
ri tornava afer-se mitjanc;:ant les 
tradicionals oposicions. Es con
firmava, doncs, el retrocés que 
les diverses mesures preses per 
les autoritats franquistes des del 
1936 anunciaven envers el pla 
professional de 1931, i els estu
dis de Magisteri iniciaven un Ilarg 
viatge pel "túnel del temps». 

L'Escola Normal de Barcelo
na durant el primer franquis
me: ¿tornar a comem;ar? 

Si 1939 va significar, en tots 
els sentits, un abrupte trencament 
no només amb la situació deis 
anys de guerra sinó també amb 
la deis anys republicans, a l'Es
cola Normal del Magisteri Prima
ri de Barcelona aquesta afirmació 

(22) M. OE GUZMÁN: Vida y muerte ... (cit.), 
p. 192 i ss.; i R. NAVARRO SANDALI

NAS,La enseñanza ... (cit.), p. 88. 

(23) Publicada al BOE del 18 de juliol de 
1945. 
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potser no seria del tot correcta. 
La situació d'excepcionalitat del 
període bel'lic va impedir que 
l'Escola Normal pogués funcio
nar amb un mínim de normalitat; 
és per aixo que cal considerar 
aquests anys com un parentesi, 
més que no pas com una etapa 
que marqués de forma significa
tiva la trajectoria del centre. De 
fet, com es veura, la Normal de 
1939, almenys en allo que fa 
referencia al seu professorat, era 
la continuadora natural de l'Es
cola d'abans del 18 de juliol de 
1936, amb el que aixo pressu
posa quant a actituds personal s 
i orientació general de la tasca 
docent. És evident que, malgrat 
tot, la liquidació del pla profes
sional i de les reformes democra
tiques de I'etapa republicana també 
va afectar la Normal de Barce
lona, pero és precisament en 
aquestes situacions d'asfíxia legal 
i intel'lectual quan la qualitat 
personal i professional del pro
fessorat permet, almenys, mitigar 
els efectes d'una política retro
grada; no sembla que aquest fos 
el cas de l'Escola Normal del 
Magisteri Primari de Barcelona. 

L'entrada de les tropes «nacio
nals» a Barcelona provoca un nou 
canvi de situació a l'Escola Nor
mal. El claustre de I'etapa de 
guerra va ser substitu"it imme
diatament per I'antic equip de pro
fessors i professores. La direcció 
de l'Escola va ser assumida pro
visionalment pel Director d'abans 
de la guerra, Evaristo Vázquez i, 
com la direcció del centre comu
nicaria més tard a la Dirección 
General de Primera Enseñanza, 
"todo el Profesorado tanto nume-

rario como especial y auxiliar" es 
va presentar "desde el primer día 
de la liberación a prestar sus ser
vicios" (es referia, és ciar, al pro
fessorat d'abans de la guerra)24. 

Vázquez, pero, va ser substi
tu"it molt rapidament per la per
sona que dirigiria l'Escola en els 
anys següents: la professora Adela 
Medrano, que ocupava la «cáte
dra de Labores» de la Normal 25 

i que va prendre possessió del 
carrec el 24 de mar9 de 193926

. 

Durant els primers mesos de 
1939, I'activitat de l'Escola Nor
mal va ser practicament inexis
tent; el curs va quedar interromput 
i la situació era tal que ni tan 
sois s'estava en condicions d'or-

(24) Escuela Normal del Magisterio Pri
mario de Barcelona, Libro de Sali
das (septiembre 1939/Noviembre 
1941), p. 26 [en endavant, SOR TI

DES]. 

(25) Durant la República, Adela Medra
na va exercir a la vegada la docén
cia a l'Escola de I'Estat i a la de la 
Generalitat, peró tal situació gene
rava, en paraules de Jaume Carbo
nell, "un problema d'incompatibilitat, 
que era acompanyat d'una certa tiban
tor amb la persona que I'auxiliava": 
la situació va esdevenir tan delica
da que el director de la Normal de 
la Generalitat va plantejar la qües' 
tió al Departament de Cultura de la 
Generalitat i, finalment, Medrana va 
haver de renunciar a la seva dedi
cació a la Normal de la Generalitat. 
Vegeu J. CARBONELL i SEBARROJA L'Es
cola Normal ... (cit.), p. 231 i p. 236 
(nota 2) 

(26) SORTlDES (gener 1924/setembre 1939), 
comunicat al "Jefe del Servicio Nacio
nal de Primera Enseñanza" de data 
11 d'abril de 1939 (aquest volum 
del Ilibre de sortides de l'Escola 
esta sense paginar). 
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ganitzar un acte protocol'lari 
com va ser la celebració oficial 
de la "Fiesta del Libro,,27. Les difi
cultats es van mantenir de cara 
al curs 1939-1940; en bona mesu
ra aquestes dificultats derivaven, 
per una part, de la indefinició en 
que havien quedat els plans d'es
tudis del Magisteri, pero també, 
i de forma molt significativa, deis 
processos de depuració que s'ha
vien endegat tant del professorat 
com de I'alumnat i que en el 
moment de comengar el curs en
cara no s'havien acabat. Per aquest 
motiu, el claustre de l'Escola deci
dí, a la sessió del 7 d'octubre de 
1939, no comengar les classes 
del nou curs "en virtud de las cir
cunstancias especiales de la depu
ración de los alumnos"28; de fet, 
les classes per a I'alumnat del 
grau professional no es van repren-

(27) La "Fiesta del Libro» s'havia instaurat 
per una ordre del 6 de man;: de 1939 
(B.O.E. del 13) i s'havia de celebrar 
a tots els centres oficials d'ensen
yament. El Rectorat de la Universi
tat de Barcelona comunica a la direcció 
de l'Escola Normal I'obligatorietat d'or
ganitzar un acte públic, peró des de 
I'Escola es contesta que no era pos
sible donat "el caso especial en que 
se encuentra por este año la Nor
mal, casi sin profesorado, sin alum
nos depurados y sin haberse 
abierto oficialmente la Enseñanza 
(sic)"; en atenció a aquestes cir
cumstancies, el Rectorat acorda 
que I'Escola Normal s'afegís als actes 
organitzats a la mateixa Universitat. 
Vegeu: Escuela Normal del Magis
terio Primario de Barcelona, Libro 
de entradas. Ordenes de la Supe
rioridad (1928-1940), pags. 316-317 
[en endavant, ENTRAOES]. 

(28) ACTES DE CLAUSTRE (6 de maig de 
1939/16 de febrer de 1946), p. 3. 
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dre fins ben entrat I'any 194029 

També va ser el 1940 quan van 
comengar les classes per als bat
xillers que aspiraven a treure's el 
títol de Magisteri; la convocato
ria oberta pel Ministerio de Edu
cación Nacional va tenir forga exit: 
en acabar el termini de matrícu
la, s'havien inscrit a l'Escola Nor
mal de Barcelona un total de 
465 alumnes (318 dones i 147 
homes) per als estudis oficials, 
més uns altres 176 (169 dones i 
97 alumnes) matriculats Iliures per 
a la realització de practiques30 . 
L'allau d'alumnes va provocar 
seriosos problemes per a impar
tir la docencia, ja que, com es 
va comentar al claustre del dia 
8 de marg de 1940, mancava pro
fessorat donat que, en paraules 
de la secretaria de l'Escola, "for
mamos un solo Claustro mixto y 
varios de sus componentes 
están sin rehabilitar"31. 

Hi havia també dificultats de 
tipus material a I'hora de reem
prendre les activitats academi
ques amb normalitat; com es va 
veure, les autoritats franquistes 
van suprimir la coeducació a les 
Normals i, per tant, aquestes s'ha
vien de tornar a desdoblar (com 
era habitual aban s de la reforma 
de 1931). Pero no sempre hi havia 
edificis disponibles per poder refer 
les dues Normals que corres po-

(29) L'inici d'aquestes classes es va acor
dar pel claustre en la seva sessió 
del 12 d'abril de 1940 [Ibid., pag 
12]. 

(30) SDRTlDES (setembre 1939/novembre 
1941), p. 41-42. 

(31) Ibid., p. 8-9. 
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nien a cada província; en aquests 
casos (i Barcelona n'era un) s'ha
via d'optar per desdoblar els grups 
femenins i masculins dintre del 
mateix edifici i foryar un doble 
torn de classes: al matí per a les 
dones, a la tarda per als homes 
(així es va acordar en el claus
tre del dia 7 d'octubre de 1939)32. 
Curiosament, encara que des de 
1939 funcionaven de tacto dues 
Normals de forma paral·lela, el 
desdoblament del claustre no es 
va produir fins a una data tan 
tardana com el 9 d'octubre de 
194533 

En qualsevol cas, I'activitat 
durant el curs 1939/1940 es va 
limitar practicament a les classes 
deis alumnes batxillers; I'alumnat 

(32) ¡bid, p. 4. En aquells temps, l'Es
cola Normal es trobava situada a la 
Rambla de Catalunya, núm. 123: el 
local era de Iloguer i el Ministeri paga
va 33.000 pessetes anyals [ENTRA
DES (1928-1940), p. 390-391] 

(33) El 9 d'octubre de 1945 s'aprova una 
disposició (publicada al BOE del dia 
11) que regulava el desplegament 
del nou pla d'estudis de Magisteri 
inGlos a la Ley de Educación Pri
maria i que, entre al tres coses, 
ordenava desdoblar els claustres de 
les Normals; la mesura es va fer efec
tiva en una sessió especial del claus
tre el dia 19 d'octubre; en aquesta 
sessió es va elegir, també, el direc
tor de la Normal masculina; I'elecció 
va recaure en el professor González 
Ocenda "por ser el más antiguo en 
el Escalafón"; la falta de local s va 
impedir el desdoblament efectiu de 
I'Escola, per la qual cosa es conti
nua amb el sistema de doble torn 
de classes [ACTES DE CLAUSTRE (6 de 
maig de 1939/16 de febrer de 
1946), sessió del 19 d'octubre de 
1945] 

d'altres plans era ja molt escas 
-i en la seva major part es trac
tava d'alumnes-mestres del pla 
professional que feien les seves 
practiques aban s d'obtenir el títol34. 
Les coses no van canviar gaire 
durant els cursos següents: clas
ses per als alumnes batxillers, eli
minació de les restes del pla 
professional i cursets especials 
per als "oficiales-maestros,,35. La 
"normalització" deis estudis de 
Magisteri no va arribar, com es 
veié, fins a I'aprovació del pla de 
1942; la matrícula per al curs 
1942/1943 (quan per primera vega
da des del final de la guerra es 
podia comenyar la carrera pel pri
mer curs) va ser de 89 alumnes 
(80 dones i només 9 homes)36 

L'ambient a l'Escola Normal, 
no podia ser d'una altra manera, 

(34) Segons comunica la direcció de l'Es
cola al "Director General de Ense
ñanza Primaria», durant el curs 
1939/1940 van acabar els seus 
estudis 520 alumnes batxillers (342 
dones i 178 homes), per tan sois 79 
del pla professional (53 i 26), 3 del 
pla cultural (1 i 2) i 21 del pla de 
1914 (16 i 5) [SORTlDES (setembre 
1939/novembre 1941), p. 112] 

(35) En el claustre del dia 3 de desem
bre de 1941, la directora comunica 
que s'esta fent en aquelles dates "el 
segundo cursillo para Oficiales del 
Ejército Bachilleres", en el qual col·labo
raven gairebé tots els professors de 
la casa, a més de la professora Rapo
so "que a pesar de tratarse de 
alumnos varones ha tenido la genti
leza de profesar un curso reducido 
de lengua española" [ACTES DE CLAUS

TRE (6 de maig de 1939/16 de febrer 
de 1946), p. 22]. 

(36) SORTlDES (novembre 1941/novembre 
1944), comunicat a la "Jefatura Nacio
nal del SE. U.» de data 22 de gener 
de 1943. 
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va reflectir el nou esperit de I'e
poca, especialment en al16 que 
feia referencia a I'ensenyament: 
exaltació patri6tica i aparatosa reli
giositat; el primer curs no va fal
tar la solemne cerim6nia de reposició 
del crucifix a les aules, acom
panyada de I'entronització del 
Sagrat Cor a l'Escola; I'acte es 
va celebrar amb gran pompa el 
'dia 31 d'octubre de 1939 i hi van 
assistir el bisbe de Barcelona, 
representants de I'alcaldia i del 
rectorat de la Universitat, I'ins
pector en cap d'Ensenyament Pri
mari de Barcelona -José Junquera 
Muné- i altres autoritats37

. En aques
ta línia, I'assignatura de Religió 
va tenir un tractament especial i, 
malgrat els problemes ja comen
tats de manca de professorat i 
d'espais, així com els provocats 
per la curta durada deis cursos, 
el claustre va decidir que s'im
partís diariament "dada su impor
tancia formativa y la brevedad del 
tiempo disponible para desarro
llar su ciclo"; molt poques assig
natures, per no dir cap altra, 
gaudien d'aquesta regularitaps. 

Una altra característica de la 
nova etapa que s'obrí el 1939 
fou la desaparició de la com
petencia: l'Escola Normal de la 
Generalitat va ser dissolta39 i es 
va adjudicar a la Normal de l'Es-

(37) ACTES DE CLAUSTRE (6 de maig de 
1939/16 de febrer de 1946), págs. 
4-5 i 7; SDRTlDES (setembre 1939/novem
bre 1941), p. 12-13. 

(38) ACTES DE CLAUSTRE (6 de maig de 
1939/16 de febrer de 1946), p. 4. 

(39) Ordre de 28 de gener de 1939 (B.O.E. 
del 3 de lebrer); de let, aquesta ordre 
anul'lava I'autonomia en materia edu-
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tat la gestió de tot all6 que hi tin
gués a veure; en primer lIoc, s'en
carrega a la Normal de I'Estat 
I'expedició de certificats sobre els 
estudis realitzats a la Normal de 
la Generalitat 

"siempre y cuando se refie
ran a estudios cursados y apro
bados con anterioridad al 18 
de julio de 1936, y siendo con
dición precisa para obtener
los el que los interesados 
acompañen a sus peticiones 
avales de personas de abso
luta garantía y solvencia en 
relación al Glorioso Movimiento 
Nacional"40; 

més tard se li adjudicaren tots 
els serveis de secretaria (amb 
transferencia deis fons docu
mentals)41 i, finalment, se li lIiura 
tot "el material y el moblaje" de 
I'extingida Escola42

; la Normal de 
l'Estat va ser també I'encarrega
da d'elaborar, a finals de 1939, 
un completíssim informe sobre la 
Normal de la Generalitat -data 
de fundació i disposicions oficials 
al respecte, professorat i la seva 
traject6ria, nombre d'alumnes que 
hi van estudiar, tipus d'accés, 
característiques de I'ensenyament 
impartit (incloent-hi informació 
sobre el seu perfil "ideológico, 
científico y pedagógico"), ins
tal'lacions i locals, taxes de matri-

cativa i establía el retorn de tates 
les competencies, centres, edilicis, 
etc. al Ministerio de Educación Nacio
nal 

(40) ENTRADES(1928-1940), pág. 333. 
(41) Ibid, p. 335. 
(42) ENTRADES (30 d'abril de 1940/2 de 

marr; de 1942), p. 180. 
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culació, etc.- a petició de la Direc
ción General de Primera Ense
ñanza43

• 

Lamentablement, va ser només 
aixo el que l'Escola de l'Estat va 
heretar de l'Escola Normal de la 
Generalitat; una altra vegada el 
repas de les actes de claustre 
deis anys següents a la desfeta 
republicana mostra una Escola 
aliena als debats de ti pus pedago
gic (que tornen a ser-ne absents), 
on les unanimitats (guarnides d'una 
retorica arcaica) són la norma i 
on només es discuteix de debo 
quan es tracta de repartir els 
diners deis drets pagats pels alum
nes que es matriculen als exa
mens Iliures que organitza la 
Normal 44

. 

L'exigEmcia de 
responsabilitats polítiques al 
professorat i a I'alumnat de 
l'Escola Normal 

La postguerra es va caracte
ritzar, entre altres moltes coses, 
per una brutal repressió sobre els 
venyuts, que va tenir en els afu
sellaments i empresonaments la 
seva plasmació més cruel. La 

(43) ENTRAD ES (1928-1940), p. 365-366. 

(44) ACTES DE ClAUSTRE (6 de maig de 
1939/16 de febrer de 1946), p. 60 i 
ss. 

represslo, pero, arriba a molta 
més gent que la que va passar 
pels consells de guerra sumarís
sims; mitjanyant les depuracions 
politicoprofessionals (així com amb 
I'actuació deis tribunals de res
pons,abilitats polítiques), cente
nars de milers de persones 
varen haver de donar explicacions 
sobre la seva passada actuació 
en el pla professional, polític, ide
ologic i, també, moral i religiós. 
Les depuracions van tenir Iloc tant 
a les empreses privades45 com, 
molt especialment, a I'ambit de 
I'administració i les empreses públi
ques46

; I'ensenyament va ser un 
camp d'actuació de primer ordre 
quant a les depuracions: el cos 
del Magisteri va patir una purga 
de considerables proporcions47

, i 

(45) Vegeu C. MOLINERO; P. YSAS (1985) 
"Patria, Justicia y Pan". Nivel! de vida 
i condicions de trebal! a Catalunya. 
1939-1951. Barcelona: La Magrana 
p. 102-106. 

(46) Comencen a ser nombrosos els estu
dis sobre aquesta qüestió, espe
cialment pel que fa a les depuracions 
a I'administració local; vegeu, a tall 
d'exemple, M. BARAllAT (1991) La 
repressió a la postguerra civil a L/ei
da (1938-1945). Barcelona, Publica
cions de l'Abadia de Montserrat, p. 
265-380; B. RIQUER: J. B. CUlLA (1989)EI 
franquisme i la transició democrati
ca (1939-1988); vol. VII de la Histó
ria de Catalunya, dirigida per P. Vi lar. 
Barcelona: Edicions 62, p. 95; C. SAN
TACAN A (1994) Victoriosos i derrotats: 
el franquisme a L 'Hospitalet, 1939-
1951. Barcelona: Centre d'Estudis de 
L'Hospitalet/Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, p. 136-143; J. M. SOll:: 
i SABATÉ (1985) La repressió fran
quista a Catalunya (1938-1953). Bar
celona, Edicions 62, p. 254-258. 

(47) He estudiat aquests processos tant 
a la província de Barcelona com al 
conjunt d'Espanya; veieu F. MOREN
TE VALER O (1996) Tradición y repre-
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no se'n van escapar tampoc ni 
els cossos docents de I'ense
nyament secundari, les Escoles 
Normals i la Universitat, ni I'a
lumnat deis centres universitaris 
i deis estudis de Magisteri. Les 
autoritats del Nuevo Estado, i els 
seus publicistes, consideraven que 
la tasca «antipatri6tica» de molts 
professors i mestres havia estat 
decisiva per portar Espanya cap 
a la situació que, des del seu 
punt de vista, féu inevitable la 
intervenció de I'exercit salvadora. 
Es tractava, dones, d'evitar que 
aix6 tornés a passar, i per acon
seguir-ho calia fer una selecció 
rigorosa del professorat de tots 
els nivells educatius. Amb 
aquesta finalitat, en una data tan 
primerenca com el 8 de novem
bre de 1936, un decret signat 
per Franco va crear tot un seguit 
de comissions depuradores que 
havien de portar a terme aques
ta neteja49

. 

En el cas de la Normal de Bar
celona, el procés depurador es 
va iniciar molt rapidament; el 6 
de marg de 1939, es va rebre a 
l'Escola un escrit del Rectorat de 
la Universitat de Barcelona dema
nant informació sobre el personal 
docent, administratiu i subaltern, 
que havia de ser classificat segons 

sión. La depuración del Magisterio 
de Barcelona (1939-1942). Barcelo
na: P.P.U.; i F. MORENTE VALERO La 
Escuela ... (cit.). 

(48) Vegeu. per exemple. E SUÑER (1937) 
Los intelectuales y la tragedia espa
ñola. Burgos: Editorial Española. 

(49) El decret es publica al B.O.E. de 
1'11 de novembre; una ordre de 10 
de novembre (B.O.E. de 1'11) esta
blia les normes de funcionament de 
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algun d'aquests criteris: "adic
tos, dudosos, sospechosos, rebel
des, etc."50. El 8 de marc;;, el «Jefe 
del Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza del M.E.N.» deixa sus
pesos de feina i sou quatre pro
fessors de l'Escola: Felipe Saiz, 
Félix Rueda, Francisco Ruvira i 
Joaquín POU. 51 Es tractava d'al
guns deis pocs professors que 
no van ser destitu'lts pel govern 
de la República el 1936, algun 
deis quals, a més a més, va tenir 
un protagonisme destacat a la 
vida de la Normal durant la 
Guerra Civil 52

. 

A comengament del mes de 
juny de 1939, la comissió C), amb 
seu a la Universitat de Barcelo-

les comissions i les sancions apli
cables. La depuració del professo
rat de les Escoles Normals s'encarregava 
a les comissions C) i la deis mes
tres i alumnes normalistes a les comis
sions D) (s'anomenaren aixi per la 
Iletra de I'apartat corresponent del 
decret que les creava). La Comissió 
C), una per provincia, la formaven 
"el Gobernador civil, un Profesor del 
Instituto de 2ª Enseñanza, un Profe
sor de Escuela Normal, otro de Escue
la de Artes y Oficios o de Comercio, 
y un vecino con residencia en la 
capital"; la comissió D) -igualment, 
d'ambit provincial- estava constitu'i
da per "un Director de Instituto de 
2" Enseñanza, un Inspector de 1ª 
Enseñanza, el Presidente de la Aso
ciación de padres de familia y dos 
personas de máximo arraigo y sol
vencia moral y técnica"; la comissió 
C) era presidida pel Governador civil, 
mentre que la D) restava sota la 
presidencia del director d'lnstitut. 

(50) ENTRAOES (1928-1940), pago 312. 
(51) Els tres primers eren professors nume

raris i el quart, professor auxiliar. 
[ENTRAOES (1928-1940), p. 313]. 

(52) Saiz, per exemple, va formar part de 
la Junta de Govern de I'escola esco-
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na- es posa en contacte amb la 
direcció de l'Escola per tal de 
demanar informació sobre el 
professorat sus pes provisional
ment de feina i sou, ja que la 
depuració del personal docent 
havia d'iniciar-se per aquests 
casos53 . Val a dir que la tramita
ció deis expedients de depura
ció era un procés lent i prolix 
(s'havien d'aconseguir informes 
de molt diversa procedencia sobre 
la ideologia i la conducta políti
ca, social, religiosa, professional, 
etc. deis afectats) i que no era 
infreqüent que s'allargués durant 
mesos i fins i tot anys54 

A l'Escola Normal de Barce
lona, aixó no obstant, la situació 
fou prou clara des del primer 
moment: tot el professorat nome
nat per la Generalitat (o el govern 
republica) durant la guerra fou 
cessat immediatament; la resta 
de professors i professores (tant 
els qui havien estat cessats pel 
govern republica com aquells que 
no ho van ser) havia de sol'lici
tar el reingrés a la seva playa; 
la totalitat del professorat de la 
Normal (tret deis quatre citats més 

llida en el claustre del dia 16 d'oc
tubre de 1936 [ACTES OE CLAUSTRE 
(1934-1937), foli 36]. Per altra banda, 
a les actes de claustre deis anys de 
guerra queda reflectida la participa
ció reiterada deis professors Rueda 
i Ruvira en els debats que s'hi feien. 

(53) ENTRAOES (1928-1940), p. 326. 
(54) Així, per exemple, la directora de la 

Normal comunica el 7 d'abril de 1940 
al .. Director General de Primera Ense
ñanza .. que "no se ha publicado 
aun (sic) ningún resultado de depu
ración relativo al Profesorado de esta 
Escuela" [SORTIOES (setembre 1939/novem
bre 1941), pág. 117]. 

amunt) fou rehabilitada provisio
nalment mentre es tramitaven els 
seus expedients de depuració. La 
suspensió provisional col'locava 
els afectats en situacions perso
nals molt difícils; alguns (com va 
ser el cas del professor Rueda)55 
hagueren de dedicar-se a I'en
senyament privat (encara que no 
era facil pel rigorós control que 
s'hi portava per part de les auto
ritats educatives) ja que la sus
pensió podia allargar-se mesos; 
els professors suspesos de la Nor
mal de Barcelona no van aconse
guir la seva rehabilitació provisional 
fins aben entrat I'any 1940 i, 
encara que soni inversemblant, 
I'argument utilitzat pel Ministeri 
per concedir-Ios-Ia va ser que 
eren d'ideologia dretana i "afec
tos" al "Glorioso Movimiento Nacio
nal,,56. 

Quant al professorat de la Nor
mal de la Generalitat, el procés 
fou exactament el mateix; els pro
fessors numeraris (procedents de 
I'escalafó de professors d'Esco
les Normals) que van ser reha
bilitats provisionalment restaren 
adscrits -de forma interina- a la 
Normal de l'Estat57

, mentre que 

(55) SORTlOES (setembre 1939/novembre 
1941), p. 157. 

(56) Francisco Ruvira la va obtenir el 31 
de maig de 1940, Felipe Saiz el 19 
d'octubre de 1940, mentre que Félix 
Rueda hagué d'esperar fins al 6 de 
desembre de 1940 [ENTRAOES (30 d'a
bril de 1940/2 de marr;: de 1942), p. 
13, 52 i 68, respectivament]. 

(57) Va ser el cas deis professors Ama
deu Visa Tristany -que va ser direc
tor a la Normal de la Generalitat-, 
Angel Frigolá Morató, Pablo Martí
nez de Salinas Molinero i Salvador 
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la resta (que no va demanar el
reingrés) perdé els seus drets
tots elis van ser separats del cos58.

El professorat de la Normal de
Barcelona va sortir, en general,
ben Iliurat del procés depurador;
el fet d t haver estat destituft pel
govern de la República era garan-
tia gairebé suficient d'idone)tat
ideológica en els nous temps, per
la qual cosa les confirmacions en
el cárrec i en els drets adquirits

Maluquer. La seva rehabilitació pro-
visional no va ser, peró, immediata:
Martínez Salinas la va obtenir el juny
de 1939 [ENTRADES (1928-1940),
pág. 326], mentre que Visa i Frigolá
continuaven suspesos de feina sou
el novembre de 1939 [SORTIDES (setem-
bre 1939/novembre 1941), pág. 16].
La seva interinitat acabó amb el seu
trasllat a les Escales Normals de les
quals procedien: Visa cessá a la Nor-
mal de Barcelona el 17 de marQ de
1941, Frigolá ho féu el 23 de mar9
del mateix any, mentre que Martínez
Salinas no marxá fins I'l de juny de
1942; sobre Maluquer no ha estat
possible trobar informació [Escuela
Normal del Magisterio Primario de
Barcelona. Libro de Ceses (1916-
1943), págs. 64, 67 i 82 -en enda-
vant, CESSES-].

(58) El 4 de desembre de 1939, el Minis-
tre d'Educació signé una resolució
on es deia: "No habiéndose pre-
sentado a servir sus cargos en el
plazo señalado por las disposicio-
nes vigentes, este Ministerio ha dis-
puesto de acuerdo con lo ordenado
en el art. 171 de la Ley de 9 de
septiembre de 1857, sean dados de
baja en el Escalafón correspondien-
te los Profesores numerarios de la
Escuela Normal de Barcelona [es
refereix, en realitat, a la Normal de
la Generalitat] que se expresan a
continuación: D. José Piñol Miranda,
D. Miguel Santaló Parvorell, D. Manuel
Galés Martínez, D. Juan Roura Pare-
Ila, Doña Margarita Comas Camps,
D. Miguel Bargalló Ardévol y D. Eduar-

van ser el resultat habitual deis
expedients de depuració (és més,
qui havia estat represaliat per les
autoritats republicanes va tenir
dret a reclamar els havers no per-
cebuts durant el temps de la san-
ció). La situació deis suspesos
provisionalment de feina i sou va
ser forga més complicada; a la
documentació consultada per a
la redacció d'aquest article només
he pogut trobar el resultat d'un
d'aquests expedients de depu-
ració: el del professor Francisco
Ruvira Giménez; per ordre minis-
terial de 10 de mar9 de 1941
(B.O.E. núm. 95) se Ii va impo-
sar la sanció de trasllat forgós a
l'Escala Normal de Córdova i la
inhabilitació per a cárrecs direc-
bus i de confianÇa 59 ; el professor
Ruvira cessá com a professor de
la Normal de Barcelona el 31 de
julio' de 1941 8D , peró va sol•lici-
tar la revisió del seu expedient,
que Ii va ser concedida i, final-
ment, Ii va resultar favorable; la
resolució definitiva va ser la de

do Albors Carreres" [ENTRADES (1928-
1940), págs. 366-367]. De tots ells,

1 1 únic que va sol' licitar la seva
depuració, encara que fora de ter-
mini, va ser Eduard Albors; el Minis-
teri va acceptar tramitar-la i fins i tat
li va concedir (a petició de l'inte-
ressat) el pagament del 50 % deis
seus havers mentre es resolgués l'ex-
pedient; finalment, el Ministeri el va
donar per definitivament separat del
servei amb l'argument que no va jus-
tificar suficientment les raons de la
seva presentació tan fora de termi-
ni [ENTRADES (30 d'abril de 194012
de mar-9 de 1942), pág. 54-55 i 60-
61].

(59) ENTRADES (30 d'abril de 194012 de
maro de 1942), anotació del dia 25
de maig de 1941.

(60) CESSES (1916-1943), pág. 70.
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confirmació en el cárrec amb pér-
dua deis havers no percebuts
durant la suspensió provisional
(aixa sí, "sin que esta restricción
tenga caracter -sic- punitivo")61.

Els expedients de Félix Rueda
Ibáñez i Joaquín Pou Godori es
tancaren, segurament, sense
cap sanció o amb una sanció
menor, com es pot su posar a par-
tir del fet que tots dos continua-
ven a l'Escala Normal anys després,
quan els processos de depura-
ció ja estaven .prácticament tan-
cats62 . De Felipe Saiz, tanmateix,
no n'hi ha cap rastre a la docu-
mentació consultada; no és impro-
bable que el seu expedient es
tanques amb una sanció impor-
tant, ja que -com es veié- va for-
mar part de la Junta de Govern
de l'Escola durant la guerra i
aquesta(la col•laboració amb les
autoritats republicanes i l'accep-
tació de cárrecs de responsabi-
litat) era una de les més greus
acusacions que es podien for-
mular en els processos de depu-
ració, i moltes vegades acabava

provocant la separació del ser-
vei de l'interessat63.

També l'alumnat de l'Escola
Normal va ser sotmés a un riga-
rós procés de depuració políti-
ca", que, en aquest cas, va córrer
a compte de la Comissió D) (que
també depurava els 1 les mes-
tres). La depuració afectava a qui
havia iniciat els seus estudis
sota la legalitat republicana i enca-
ra no els havia acabat; sense una
resolució favorable de l'expedient
no era possible la continuació en
els estudis de Magisteri. Aixó no
obstant, la lentitud del procés (i
lá urgencia de la depuració deis
mestres) féu que, per a no para-
litzar indefinidament l'activitat a
les Normals, s'autoritzés la matrí-
cula condicionada deis alumnes
l'expedient deis quals encara no
tenia resolució terma; s'autoritza-
va, doncs, la matrícula, pera
amb la prohibició expressa de
qualificar aquests alumnes
abans de la seva depuració defi-
nitiva65.

(61) Disposició ministerial del 24 de desem-
bre de 1941 [ENTF?ADES (30 d'abril de
194012 de maro de 1942)], anotació
del dia 5 de gener de 1942. Així,
Ruvira torné a la Normal de Barce-
lona; encara va presentar una instán-
cia per tal de percebre els havers
corresponents als mesos de sus-
pensió provisional, pecó la petició
va ser denegada [SORTIDES (noviem-
bre 1941/novembre 1944), foli 26].

(62) Pou continuava com a professor auxi-
liar de Iletres el 1943, any en qué
va beneficiar-se d'una pujada de sou;
també Rueda va millorar la seva posi-
ció a l'escalafó com a professor nume-
rara l'any 1945 [CESSES (1940-1955),
págs. 5 i 30, respectivament].

(63) Vegeu MORENTE VALER°, F.: Tradición
y represión... (cit.), págs. 150-151.

(64) Per a una análisi detallada d'aquest
procés, vegeu MORENTE VALER°, F.:
Tradición y represión... (cit.), págs.
170-178; també MORENTE VALERO, F.:
"La depuración política del alumna-
do de las Escuelas Normales de Bar-
celona (1939-1941)" a Revista
Interuniversitaria de Formación del
Profesorado. Zaragoza, núm. 22,
enero/abril 1995, págs. 173-183.

(65) ENTRARES (1928-1940), p. 346. En res-
posta a una pregunta de la direcció
de l'Escola sobre aquesta qüestió,
la «Dirección General de Primera
Enseñanza» matitzava l'esmentada
autorització, tot afirmant que "si exis-
tiesen antecedentes desfavorables
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La depuració de I'alumnat nor
malista va ser regulada per una 
Ordre ministerial de data 29 d'a
bril de 1937; els alumnes havien 
de demanar el reingrés als estu
dis de Magisteri amb una instan
cia acompanyada d'una declaració 
jurada sobre les seves activitats· 
polítiques, possible militancia polí
tica o sindical, adscripcions 
ideologiques, etc. aban s i des
prés del 18 de juliol de 1936; les 
comissions depuradores, per la 
seva part, havien de demanar els 
mateixos informes que en el cas 
deis mestres (és a dir, com a 
mínim, informes de I'alcalde, el 
mossén, el president d'una asso
ciació de pares -o en el seu defec
te un veí de moralitat i idoneHat 
ideologica contrastad es- i la Guar
dia Civil de la localitat on vis
qués I'estudiant -o exercís el 
mestre-), pero, a més, s'exigia I'e
laboració d'informes sobre I'a
lumnat per part del professorat 
de la Normal corresponent. Els 
informes es demanaven en impre
sos normalitzats on, en diferents 
apartats, es preguntava sobre la 
"Conducta religiosa, política y 
social anterior al 18 de Julio de 
1936 ( ... ) Conducta durante la 
dominación rojo-separatista ( ... ) 
Ideas separatistas. Labor catala
nista en la escuela y fuera de ella. 
Publicaciones catalanistas ( ... ) Par
tidos políticos y organizaciones 
sindicales a que ha pertenecido 
( ... ) Conducta profesional y pri-
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respecto a la conducta moral, polí
tica y social" d'algun alumne no es 
formalitzaria la matrícula i es dona
ria coneixements deis fets a la pro
pia Direcció General [lbid., p. 350-351J. 

vada ( ... ) Concepto general"66. 

La Comissió depuradora va 
sol·licitar a la Normal informes 
de I'alumnat per cursos6'; amb la 
documentació que va acumular, 
els membres de la Comissió abor
daren la depuració de I'alumnat 
a partir del 30 de setembre de 
1939; per facilitar la feina, es 
van fer tres grups: alumnat de la 
Normal de l'Estat, alumnat de 
la Normal de la Generalitat i alum
nes-mestres; els expedients de 
depuració es classificaven en tres 
blocs: a) confirmats en els seus 
drets (i, per tant, habilitats per 
continuar els seus estudis), b) 
inhabilitats per a la continuació 
d'estudis per no haver demanat 
dintre del termini legal la seva 
depuració, i c) alumnes a qui, en 
funció de la informació disponi
ble, s'havia de formular un "plec 
de carrecs» (en aquest cas, I'in
teressat disposava de deu dies 
per contestar per escrit, i apor
tar tota la documentació excul
patoria que considerés oportuna). 

A partir de diverses fonts68 , he 
pogut establir el nom de 196 alum-

(66) Vegeu F. MORENTE VALERO, Tradición y 
represión... (cil.), p. 98. 

(67) El 12 de juny de 1939 es rebé a l'Es
cola un ofici de la Comissió O) sol·lici
tant "informes sobre los antecedentes 
religiosos, políticos y sociales de los 
alumnos de 4º año del Grado Pro
fessional·· -és a dir, sobre els alum
nes-mestres- [ENTRAOES1928-1940), p. 
327]. 

(68) El Libro de Actas de la Comisión 
Depuradora del Magisterio de Bar
celona i el Boletín Oficial de la Pro
vincia de Barcelona. 
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nes sotmesos a expedient de depu
ració (es tracta d'alumnes de la 
Normal de l'Estat, la Normal de 
la Generalitat i alumnes-mestres). 
El resultat d'aquesta depuració va 
ser el següenl: 128 (65,3 %) con
firmats en els seus drets i 61 (31,1 
%) inhabilitats per a la continua
ció d'estudis (en altres 7 casos 
es va obrir expedient de disci
plina -o bé en desconeixem la 
resolució). No són, evidentment, 
les xifres de la totalitat de I'a
lumnat que s'havia de sotmetre a 
depuració, pero sí que es tracta 
d'una quantitat d'alumnes prou ele
vada com per calibrar I'enorme 
duresa que tingué el procés69 

És significativa, d'altra banda, 
la notable diferencia entre els 
resultats de la depuració de I'a
lumnat de la Normal de l'Estat i 
els de la Normal de la Generali
tal: el 83,4 % deis primers varen 
ser confirmats en els seus drets, 
per tan sois un 42,1 % deis segons; 
alternativament, el 14,4 % deis 
primers van ser inhabilitats per 
continuar els seu s estudis, per un 
50,9 % deis segons. La raó d'a
questa diferencia és facil d'ex
plicar: una part molt important 
de I'alumnat de la Normal de la 

(69) En termes relatius va ser molt més 
dura que la depuració deis mestres; 
hi ha diverses raons que expliquen 
aquest fet: a) la normativa depura
dora establia només tres possibilitats 
sancionadores -confirrnació, inhabili
tació o expedient de disciplina-, la 
qual cosa feia que no es pogués 
matisar gaire la sanció en funció de 
la gravetat de I'acusació -el ventall 
de sancions en el cas deis mestres 
era molt més ampli-; b) es tractava 
de depurar els mestres del futur i, 

Generalitat ni tan sois va dema
nar la rehabilitació i, per tant, els 
interessats van perdre directa
ment tots els seu s drets; per 
contra, la proporció no va ser 
tan alta entre I'alumnat de la 
Normal de l'EstaFo. 

En una gran ciutat com Bar
celona, les informacions de les 
autoritats sobre els alumnes molt 
sovinteren poc precises; és per 
aixó que la col'laboració del pro
fessorat -i d'altres alumnes- es 
feia imprescindible per a la comis-

com va dir José Mª Pemán, «Presi
dente de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técnica del 
Estado", que endegá el procés depu
rador, aquest tenia un carácter puni
tiu pero també preventiu [«Circular 
a los Vocales de las Comisiones 
Depuradoras de Instrucción Pública", 
de data 7 de desembre de 1936]; i 
c) el món de les Normals era molt 
petit, tothom es coneixia i, per tant, 
no hi va haver res en la conducta 
deis alumnes que pogués escapar 
al coneixement de la comissió depu
radora. 

(70) Aquesta actitud diferent és com
prensible: donat el carácter de la 
Normal de la Generalitat i la ideolo
gia dominant en el bándol vencedor 
a la guerra, era fácil pensar que el 
sol fet d'haver-Ia escollit per davant 
de la Normal de l'Estat feia sospitós 
I'alumne de sostenir idees naciona
listes; molts (entre ells, la major part 
del professorat, que va optar per exi
liar-se) no van voler comprovar si 
aquesta suposició era encertada o 
no. Ho era, com demostra la valo
ració que va fer la propia directora 
de la Normal de I'Estat, Adela Medra
no -que, recordem, va ser membre 
del claustre de la Normal de la Gene
ralitat- en un escrit adreyat a la «Direc
ción General de Primera Enseñanza" 
el 16 d'octubre de 1939: "Clases 
alumnos Grado Profesional no han 
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sió depuradora; aquesta col'labo
ració no va faltar; en alguns casos 
forgada i amb poc entusiasme 71

, 

per6 en altres sense que aquest 
hi faltésn Per altra banda, va ser 
el claustre de la Normal el que 
va haver d'instruir i resoldre els 
expedients de disciplina en qué 
van acabar alguns expedients de 
depuració (en qué es van recon
vertir sanc'lons d'inhabilitació des
prés deis tramits de revisió); entre 
desembre de 1941 i maig de 1945, 
el claustre va estudiar nou expe
dients de disciplina com a resul-

comenzado por tener pendiente el 
caso tan especial y delicado de los 
alumnos procedentes Escuela Gene
ralidad, en su mayoría izquierdistas 
y separatistas. Para evitar molestas 
y desagradables situaciones que 
pudieran crearse, si la depuración 
resulta desfavorable, como es de 
esperar, el Claustro ha acordado 
demorar unos días comienzo clases 
para ver si puede ya empezarse con 
unidad de ideales y sentimientos entre 
companeros (sic), y entre Profesores 
y alumnos en general" [SORTloES (setem
bre 1939/novembre 1941), p. 9-10]. 

(71) Així, per exemple, els professors de 
la Normal de la Generalitat que esta
ven adscrits provisionalment a la de 
l'Estat van ser requerits per tal que 
informessin de I'alumnat de la seva 
Escola de procedéncia que dema
nava la rehabilitació [SORTIDES 
(gener 1924/setembre 1939), escrit 
del 28 d'agost de 1939]. Per altra 
banda, molts professors omplien els 
informes de forma rutinaria i, moltes 
vegades, sense contestar tots els 
apartats; la comissió va arribar fins 
i tot a cridar :'atenció d'algun pro
fessor per aquests motius: al pro
fessor Llanas i a la professora Cuscurita 
els exigí que omplíssim els informes 
en la seva totalitat, amb més preci
sió en les dades, i fent servir "los 
impresos «ad hoc,," [Eivm40Es (1928/1940), 
pags. 334-335]. 
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tat d'expedients de depuració; els 
expedients van ser instruHs pel 
professor de Religió, José Gros, 
com a "Juez Instructor", amb la 
col'laboració del professor auxi
liar numerari Santiago Nonó, que 
actuava com a Secretari 73

. Val a 
dir que, en tots els expedients, 
el Claustre, a proposta de I'ins
tructor, acorda la rehabilitació deis 
interessats, si bé, en alguns casos, 
s'afegí que calia inhabilitar-los per 
a exercir carrecs de confianga, i 
sotmetre'ls "al control y vigilan
cia de elementos de absoluta pro
bidad religiosa y patriótica, por 
un tiempo prudencial mientras con 
su conducta diafana (sic) e indu
bitable no haya dado pruebas 
de su aptitud completa y de su 
madurez absoluta"74. 

Evidentment, el control ide-
016gic de I'alumnat no acabava 
amb la depuració; els nous 
alumnes havien de presentar avals 
de persones de reconeguda solven
cia ideol6gica i moral per pOder 

(72) El cas més ciar en aquest sentit va 
ser el del professor Martínez Salinas 
-que procedia, com es recordara, 
de la Normal de la Generalitat- a qui 
la comissió depuradora citava fre
qüentment com a font d'autoritat en 
el moment d'imposar determinades 
sancions d'inhabilitació [Vegeu Libro 
de Actas de la Comisión Depurado
ra .... (cit.), 223, 224 i 229]. 

(73) Segons acord pres pel claustre el 
dia 14 de gener de 1942 [ACTES DE 
CLAUSTRE(6 de maig de 1939/16 de 
febrer de 1946), pags. 24-25]. 

(74) La cita corres pon a la resolució de 
I'expedient d'Emili Palleja; en altres 
quatre casos hi va haver resolucions 
similars [ACTES DE CLAUSTRE6 de maig 
de 1939/16 de febrer de 1946), pags. 
27, 3D, 39, 50, 51, 65 i 66]. 
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matricular-se, i al Ilarg deis seus 
estudis estaven sota contínua 
vigilancia; aquest control no era 
només intern, sinó que s'exercia 
també des de diverses instancies 
del «Nuevo Estado»; així, per 
exemple, el S.E.U. es preocupa
va d'avisar l'Escola sobre els alum
nes considerats perillosos des del 
punt de vista ideoI6gic75

. sense 
que, de vegades, faltés un cert 
to d'amenaga si no s'atenien els 
suggeriments fets 76

. 

(75) El 24 de maig de 1941, el «Jefe del 
SEU." de Barcelona escrivia a la 
directora de la Normal i Ii deia: "La 
peligrosidad que el solo hecho de 
la desafección teórica supone en el 
futuro, para quienes han de ejercer 
la enseñanza, me obliga como Jefe 
del Distrito Universitario del SEU., 
a rogar a V. impida el examen de 
los alumnos y alumnas que le rela
ciono, desafectos, dudosos y no pre
sentados a depuración ... " [ENTRADES(30 
d'abri( de 1940/2 de marr; de 1942), 
pago 104]. 

(76) El 27 de maig de 1941, la «Jefatu
ra de FET y de las JONS" en el dis
tricte universitari de Barcelona escrivia 
al «Jefe del Departamento del SEU 
de la Escuela Normal" tot ordenant
Ii que impedís I'examen d'un alum
ne o que, si ja s'havia examinat, no 
li fossin Iliurades les paperetes; en 
I'escrit es diu que s'espera la maxi
ma col'laboració de la direcció de 
l'Escola, pero que, en tot cas (i en 
paraules de I'ordenant), "De la más 
mínima dificultad para el exacto cum
plimiento de esta orden, me darás 
cuenta inmediatamente"; el delegat 
del SEU a la Normal va fer arribar, 
íntegre, I'anterior text a la directora 
Medrana [ENTRADES (30 d'abri( de 
1940/2 de marr; de 1942), pago 
105]. 

Cloenda 

Contrariament al que va pas
sar en altres instancies de la 
vida política, social i cultural, la 
desfeta republicana a la Guerra 
Civil, en certa manera, no va supo
sar una ruptura brutal en la tra
ject6ria hist6rica de l'Escola Normal 
del Magisteri Primari de Barce
lona (si oblidem, és ciar, el paren
tesi de I'etapa bel·lica). Va ser 
una part de I'alumnat de l'Esco
la, així com els moderns plans 
d'estudis republicans, els que van 
pagar el trencament de 1939; la 
formació deis mestres va patir un 
enorme retrocés (que no es 
recuperaria fins moltes decades 
després) i la pedagogia i la didac
tica més modernes van cedir nova
ment terreny a plantejaments 
pedag6gics propis del mes ranci 
tradicionalisme; la religió, la cal'ligra
fia i els ensenyaments de la llar 
(per a noies) van tornar a ocu
par bona part deis esforgos deis 
i de les alumnes de Magisteri ... ; 
és a dir, al16 que, malauradament, 
va esdevenir a tot arreu. 

En aquest sentit, la Normal 
de Barcelona no va ser una excep
ció -i des d'aquest punt de vista, 
la perdua va ser irreparable-, per6 
l'Escola com a Institució no va 
fer sinó tornar a funcionar sota 
els motiles més tradicionals, sense 
que el professorat semblés tenir 
gaires problemes en aquesta 
«reconversió»; de fet, i a diferen
cia del que passa en altres sec
tors de I'ensenyament catala (la 
Universitat de Barcelona, la Nor
mal de la Generalitat: el cos del 
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Magisteri) la continu'itat en I'e
quip docent d'abans i de després 
de la guerra va ser practicament 
absoluta, la qual cosa, tenint en 
compte els rigorosíssims criteris 
de la depuració política que es 
va produir, és tot un símptoma 
del que es podia esperar d'a
quell professorat, almenys pel que 
fa a les seves posicions ideoló
giques (i pedagógiques, ja que 
aquestes van ser també objecte 
d'un atent estudi per part de les 
comissions depuradores). 

La depuració política, tanma
teix, va incidir molt seriosament 
en el funcionament de l'Escola 
durant, almenys, els primers 
anys del franquisme; no tant pel 
que fa al professorat, que -com 
s'ha dit- majoritariament era afí 
ideológicament al régim i, per tant, 
a penes va patir represalies", com 

(77) Aquest fet contrasta amb afirmacions 
com la que fa Guzmán en el sentit 
que I'escalafó de les Escoles Nor
mals va quedar redu'it a la meitat 
com a conseqüéncia de la depura
ció [M. de GUZMÁN: Vida y muerte .. 
(cit.), pago 199]; en realitat es trac
ta d'afirmacions no fonamentades en 
cap dada concreta, sinó més aviat 
en una impressió que, finalment, no 
resulta del tot correcta; els estudis 
concrets que s'hi van fent demos
tren que la depuració política va ser 
certament rigorosa, pero no apoca
líptica com es podria pensar (és exac
tament el mateix que passava amb 
la depuració deis mestres abans 
que es comencessin afer estudis 
basats en la documentació genera
da pel propi procés depurador); és 
ben cert que el cas de la Normal de 
Barcelona va ser probablement una 
excepció (pel petit nombre de pro
fessors sancionats -prenent com a 
punt de partida, obviament, la plan
tilla de professorat existent a 18 de 
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per la duresa de la purga entre 
I'alumnat, i pel fet, no menys
preable, que la depuració afecta 
molt especialment I'alumnat més 
compromés amb les idees de 
renovació pedagógica i amb el 
model d'escola (per no parlar deis 
ideals progressistes i democra
tics) impulsats pels governs de 
la República i de la Generalitat 
de Catalunya. Aixó, que va con
tribuir afer més gris, rutinari i 
arcaic I'ambient de treball a l'Es
cola Normal del Magisteri Prima
ri de Barcelona, va hipotecar també 
per molts anys el desenvolupa
ment d'una escola pública avanc;;a
da i moderna al país. 
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Abstracts 

La derrota republicana La défaite républicaine As a result of the repu-
en la Guerra Civil espa- lors de la guerre civile blican defeat at the end 
ñola significó el fin de espagnole eut pour of the Spanish civil war, 
los ambiciosos progra- corol/aire la fin d'ambi- the ambitious programs 
mas de reforma puestos tieux programmes de of reform which had 
en marcha en el campo réforme mis en place been undertaken in the 
de la educación desde dans le domaine de /'é- field of education in 
1931. Los planes de ducation depuis 1931. 1931 saw their final 
estudio de las Escuelas Non seulement les days. As a con sequen-
Normales fueron refor- plans d'étude des ce of this, the curricula 
mulados en un sentido Escuelas Normales of the Escuelas Norma-
claramente regresivo y furent reformulés dans les were redesigned to 
conservador, mientras un sens clairement fit in with the regressive 
que el profesorado y el régressif et conservateur and conservative ideo-
alumnado de las mis- mais encore professeurs logy of the winning fac-
mas eran sometidos a et étudiants furent sou- tion, while the teaching 
rigurosos procesos de mis a un processus staft and the students 
depuración política; la rigoureux d'épuration were subjected to strict 
Escuela Normal del politique. La Escuela processes of political 
Magisterio de Barcelona Normal del Magisterio purge. The Escuela Nor-
no fue una excepción, de Barcelona ne fut pas mal del Magisterio of 
si bien, la afinidad ideo- épargnée, bien que les Barcelona was not an 
lógica de los miembros effets de la purge pro- exception to this. Howe-
de su claustro con el fessionnel/e dans son ver, the effects of the 
bando vencedor en la corps d'enseignants fus- professional purge were 
guerra mitigó los efec- sent atténués en raison somehow mitigated by 
tos de la purga profe- d'affinités idéologiques the ideological coinci-
sional entre el entre les membres du dence of some of the 
profesorado; no ocurrió Conseils des profes- members of the faculty 
lo mismo con el alum- seurs et le parti vain- with the winning faction. 
nado, que, además, se queur. Pour les éleves, Yet, it did not quite 
vio sometido nuevamen- la situation fut bien dif- work along the same 
te a unos planes de férente: soumis a des lines for the students 
estudio oscurantistas y plans d'études obscu- who were subjected to 
retrógados y a un rantistes et rétrogrades, obscurantist and reac-
ambiente de control ils durent supporter une tionary curricula and to 
ideológico, moral y reli- ambiance de controle an athmosphere of ideo-
gioso que había de idéologique, moral et logical, moral and reli-
marcar el futuro de la religieux qui marquerait gious control. This 
escuela pública catala- profondément /'école would prove to have a 
na durante años. publique catalane pen- strong effect on the 

dant des années. Sta te run Catalan scho-
01 system in the years 
to come. 

246 


	Page 1
	C0000067B.pdf
	Page 1

	C0000068A.pdf
	Page 1


