
spillde Vensenyament 
rescolarització 

om era habituíil a l 'Antic 
Régim, en la ciutat de Girona 

i en els pobles del seu corregi-
inent, les familieíí privilegiades con-

fiaven l'ensenyament primari deis seus filis a 
uns preceptors que vuigarment eren anomenats dómmes. 
Aquests mestres parciculars acosrumaven a ser religiosos i 

a viurc a la casa com un membre 
mes de la familia. Per ais pares 
amb micjans, l'ensenyament inte

gral i continu que oferien cIs mes-
tres privats -tant en les ciéncies com en les virtuts- era la 
manera de proporcionar ais seus filis una instrucció variada i 
distingida. El mesrre privar iniciava la mainada en l'aprenentat-
ge de la lectura, l'escriptura i la comptabilitat, els adoctrinava 
en Íes coses de la religió cristiana i els ailigonava en les bones 
maneres raentre es desplegaven els ¡oes, els ápats i les converses. 

L'estudi privat 

Aquesta inspecció constant no estava exempta de riscos. 
Segons admeren Baldiri Reixac en les seves Imtrucdom i el seu 
imitador Lluís d'Olot en el seu Tratado, Testudi particular com
primía l'esperit del mestre, protegía la timidesa deis infants, els 
feia curts en el deskjable art de l'oratória pública i els privava 
de la necessária emulació. Malgrat tot, Finconvenient mes gran 
no radicava en la competencia sino en l'estigma que arrossegava 
la moralitat masculina quan un mestte havia d'ensenyar les 
filletes majors de ser anys. El perill que suposava la pecaminosa 
fragÜitat deis homes feia recomanable no refiar-se ni de l'apa-
rent bondat del miUor precepror, per la qtial cosa, les lli^ons a 
les filies s'havien de donar sota !a mirada inquisitorial deis pares 
i parents. í encara, era pedagogía ordinaria confiar l'educació de 
les filies a dones, no sempre pérites en rensenyamcnt de les 
Uettcs humanes pero hábils en l'aprcnentacge de les puntes. 

;; JAVIER ANTÓN PELAYO ::;::::;::::::::::::::::; 

En el cas de les nenes, l'oferta per a l'aprenentatge de Uegir i 
escriure es reduVa a l'ámbit privar, ja que, al llarg del segle 
XVIII, no hi hagué cap iniciativa pública a Girona per a crear 
una escola femenina, tot i les mesures preses per Caries 111 per a 
incentivar aquesta educació. 

Una mestra de costuta costava uns cinc sous mensuals i un 
mestre de Uegir i de doctrina reportava quatre o eme vegades 
mes aquesta quantitat. No es pot dir, pe.' tant, que els mesttes 
particulars visquessin en l'abundáncia. Komés les comoditats 
quoridianes compensaven el sou miseraole d'una feina que 
quasi sempre era provisional. Per aixó, alguns individus que, 
amb el remps, aconseguiren una certa reputado en el petit món 
cultural gironí van comen^^ar com a preceptors d'iMustres famí-
lies. Pet exemple, el preveré Joan Salgueda, mestre de gramáti
ca i llatinitat de les escoles de la ciutat de Girona, instruía els 
filis de l'eminent advocat Ignasi Ribot, i Pete Bes ; Labet, des-
tacat llatinista i autor de diversos escrits, eta mestre de retórica 
deis filis de Don Andrés de Rodó, alcalde major de la ciutar de 
Girona i corregidor. 

L'estudi públic i altres formes dinstruccíó 

Fins l'any 1728, no existí a la ciutat de Girona una escola 
pública i gratuita per ais nens. Abans, les famílies només tenien 
l'oportunitat d'enviar els seus filis a aprendre les primcres fie
rres amb la mit¡a dotzcna de mesttcs privats que tenia escola 
oberta al públic. Una junta d'esttidis examinava els mestres i 
vetllava per la seva competencia, pero no els podia gatantir un 
sou digne. Els pares que podien atcnien les mesades deis mes-
tres; d'altres demanaven a l'ajuntament el cetrificat acreditatiu 
de pobtesa perqué els seus filis poguessin rebre un ensenyament 
graruít, i molts no reparavcn en aquesta mena d'instrucció per 
ais seus minyons. Per aquesta rao, molts nens, durant les hores 

própies d'assistir a les escoles, es dedicaven a jugar per les 
places o estaven ociosos. L'establiment de l'estudi del Pes 
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de la Palla no va contribuir a miliorar gaire aquesta 
sicuació, ja que, malgrac la seva gratuitat, Tajunta-
ment es va veure for^at a publicar tonstancs pre-
gons durant les décades següents a fi de forjar els 
pares a cuidar del recoUiment deis seus filis. Aques
ta deixadesa de molts pares posa de manifest fins a 
quin punt no es considerava ni útil ni necessari 
i'assisténcia a Tescola. De fet, l'aula de primeres lletres acostu-
mava a teñir uns vuitanta nens, una xifra que ni de prop englo
ba la totalitat deis nens en edac d'escolaritzar-se. 

Aixó no significa que a la ciutat de Girona senyoregés 
i'analfabetisme. Mes aviat succeia el contrari. Les heréncies cul
turáis que no incioVen bagatges Uetrats eren molt escasses. El 
peculiar disseny de Testructura social de la ciutat, la manca 
d'immigtacions massives fins a Tesclat de la Guetra Gran 
(1794), i la lenta -pero imparable- exigencia de l'administta-
ció, al final de l'Antic Regim, van permetre una singular adap
tado a una definició molt concteta d'alíabetisme. El 1787, tres 
de cada quatre homes majors de 19 anys eren capa '̂os de posar 
el seu nom i una de cada quatre dones majors d'aquesta mateixa 
edat tenia idéntica habilitat. 

Aquesta destresa podía ser facilment ensenyada sense neces-
sitat d'assistir a les escoles. A mes deis estudis privats i deis mes-
tres particulars que disfrutavcn les elits, també les cla,sses mes 
populars utilitzaren formules alternatives a Tescola, com, per 
exemple, l'ensinistrament que acostumaven a impartir els rec-
tors de parroquies turáis (és el cas de mossén Reixac a Sant Mattí 
d'Ollers), la instrucció que oferíen els mestres d'ofici ais seus 
aprenents o l'ensenyament que els pares impartien ais seus filis. 

Aquests aprenentatges tan poc estandatdítzats foten 
els que provocaren aproximacions molt dispars al 
que actualment s'entén per alfabetització, és a dir, el 
domini de la lectura i l'escriptura segons les normes 
que prescriuen les ¡nstirucions escoiars. Malgrat 
aquesta realitat, a final del segle XVIII, la presa de 
consciéncia per part de la població de la necessitat 

d'aquest tipus d'alfabetització augmenta considerablement. 

El 1780, per exemple, els habitants deis pobles de Garri-
goles i les Olives, que entre tots dos no sumaven mig cente
nar de cases i menys de dos centenars d'habitants, distants 
entre* si un quart d'hora, plantejaren establir una escola de 
primeres Uerres per ais nois i les noies ¡a que «entre ellos 
apenas hay quien supiese leer y escribir; motivo de ser mala
mente desempeñados los cargos concejiles y no mui bien 
cumplidas las órdenes superiores». Per a portar a terme 
aquest projecte acoaseguiten que Sa Majestat els concedís la 
facultat d'imposar un tribut d'una vintena part deis fruits 
resultants de la collita, fins a aconseguir un fons que, afegit a 
les 800 Iliures que havia consignar el preveré de la catedral 
de Girona Pau Ros, fos suficient per a invertir en censáis que 
mantinguessin dignament un mestre, quantitat que s'estima-
va entre 130 i 150 Iliures. Atesa la urgencia del projecte, els 
dos poblets s'uniren en el finan^ament del mestre, petó es 
van veure obligats a trencar la seva alianza perqué tant els 
habitants de Gatrigolcs com els de les Olives volien que el 
mestre impartís les llií^ons en lluts pobles respectius. Ja que a 
ningú no va agradar la solució de situar els estudis en un 
punt intermedi entre ambdós llocs, els pobles van decidir 
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trencar la seva aliíin^a i sacrificar-se per cal de 
teñir un mestre propi. 

Aqüestes formules de finamgamenc i aqüestes 
mateixes dificultats afectaren la majoria de les viles 
1 pobles que, durant el set-cents, es plantejaren com 
a objectiu l'erecció d'iina escola de primtres lletres. 
Malgrat toe, durant la segona meitat de )a centuria 
es va produir un esclat d'iniciatives escolars. Al corregiment de 
Girona a final del segle XVIII mes de quaranta-cinc pobles 
gaudien d'una escola de primeres lletres, fins i tot Uocs tan 
modestos com Brunyola, Darnius, la Cellera o Rupia, 

Llibres i métodes 

Els nens podien comentar l'cscola quan tenien edat per a 
portat calzones i la deixaven quan havien aconseguit els objec-
tius establerts peí mesttc o quan arribaven a una edat amb pos-
sibilitats de coMocació professiona!. Per aixo, a les aules de pri-
mers rudiments es barrejaven nens entre els cinc i els onze 
anys. Aqüestes situacions tan dispars feien que Taprencntatgc 
no fos uniforme per a tots els que hi assistien i que uns esti-
gucssin mes avan^ats en l'aprenentatge i altres mes endarrerits, 
1 que els primers acostumessin a prendre lli^ó ais segons. 
Aquest procediment acostumava a produir un soroU eixordidor 
i a crear un ambient de disbauxa general. De vegades, quan el 
mestre passava la llii;ó personalment, es premiaven els progres-
sos amb un confit o una estampeta. 

L'idioma d'ensenyament emptat en aquests comen^'aments 
era el cátala, tot i les continúes reíais ordrcs obligant a fer 
l'ensenyament puetÜ en Uengua castellana. S'aptcnia a llctrejar 
mitjan^ant la cartilla que, a Catalunya, s'anomenava "becero-
ies», i, una vegada superada aquesta, es passava a llegir l'obra de 

fra Anselm Tutmeda, JJihre de ¡mis amonéstamenos., 
un Uibrer d'un partll de dotzenes de pagines on es 
relacionen un centenar de sentencies moráis en He-
tra ampia i clara, amb ratlies curtes i aptes per a 
totes les intel-ligéncies, Després es continuava amb 
l'anomenat Pelegrí, un Uibre d'unes 50 planes que 
resultava una mica dificultes i extremadamen: 

macabre. L'atgument expiicava el calamites viatge d'un pelegrí 
que dialoga amb una ánima, la mort, un diable i un ángel. Al 
final, s'acostumava a incioute unes cobks a la mort que no des-
metcixien en penalitats el eos de l'obra. Superats aquests lli-
brets es continuava perfeccionant la lectura en llibres de doctri
na cristiana, vides de sants i, també, mitjan^ant la Instrucáó de 
Baldifi Reixac. A través d'aquestes llu^ons els nens, a mes 
d'aprendre a llegir, eren instruVts en els bons costums, els deu-
res, el respecte i les normes d'urbanitat. A la vegada que es tre-
ballaven aquests darrers llibres, si el mestre ho considerava 
oportú, s'iniciava la lectura en castellá a través de la Doctrina del 
cardenal Bellarmino. També, en aquest moment, es comen^a-
ven a llegir papers manuscnts que els alumnes pottaven de casa. 

Després que l'aprenentatge de la lectura liavia estat perfccta-
ment assumit, es posava els nens a escriure. Per a ensinistrar la má 
es comenijava fent país, copiant a continuado lletres minúscules i 
majúscules de l'abecedari i, fmalment, paraules i frases. La perfec-
cló caMigrafica va ser un objectiu principal durant bona part del 
segle XVIII, per la qual cosa els nens s'entretenien durant molt 
temps fins a arribar a aconseguir una bona Uetra. A final del set-
cents, peto, el mític art d'escriure va conéixer una relativa 
decadencia en benefici d'una populariczació de l'escriptura com a 
vehicle de comunicació. Els nous métodes aavocaven per una Ue
tra clara i ben formada i no per una Uetra aprimorada i difícil per 
ais infants, només útil per a aquells que exercissin d'escrivans. 
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Desenvolupamcnts currículars 
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Després d'aprendre els rudiments de la lectu
ra i l'escriptura, els nois accedkn a l'aula de 
gramática entre els deu i els dotze anys, ¡ allá esta-
ven detinguts per espai de dos o tres anys mes. 
Quan havien aconseguit el nivell desitjat en la 
gramática, passaven a l'aula de retorica, que estava dividida en 
dos cursos, un per a aprendre la sintaxi i un altre per a apren-
dre la poesia; continuaven amb tres anys de filosofía {física, 
metafísica i ética) i aleshores les vocacions provocaven una 
separado en els estudiants. Els que desitjaven continuar la 
carrera eclesiástica es quedaven en el seminari estudiant cinc 
anys de teología i, després, podien anar a la universitat a lli-
cenciar-se en teología o en dret, Els estudiants vocacionalment 
laics de Girona, després d'acabar la filosofía, atostumaven a 
continuar els estudís a les universitats de Cervera, Osea o 
Gandía, encara que preferien princípalment la primera. Allá, 
podien inclínar-se per la medicina o per les liéis i aconseguir 
successívament els graus de batxiller, llícenciat i doctor. 

No tots els desenvolupaments curriculars -ni els deis per-
sonacges principáis- seguien una trajectória tan reglada. Era 
freqüent que cada familia o tutor dissenyés els estudís deis 
seus filis o tutelats en funció del paper que hauríen de desen-
volupar de grans. Per aíxó, en moltes ocasíons, alguns estu
diants combinaven indiscipUnadament diverses instítucíons 
escolars i altres aprenentatges al marge d'aquestes. Antón 
Garrígoles, per exemle, fou educar per a ser hísendat. 

Antón era fill d'un hlsendar del lloc de Garrígoles. Orfe 
des deis 9 anys, fou educat peí noble Don Antón Rich i Quin
tana, de Jafre. Després d'aprendre les pimeres lletres amb un 
mestre privar, fou enviar al col-legi deis escolapís de Moiá (al 

aanum 

] 1 1 J ] J ] I I J I bisbar de Vic) on va residir per espai de rres anys. 
Després va marxar a la Uníversírar de Cervera a 

/////////// 

estudiar filosofía. Allá va esrar duranr un any amb 
escás profir. En finalitzar, fou insral-lat en la casa 
d'un capellá per uns quanrs mesos i després en la 
casa d'un pagés hisendat, on l'hereu Garrígoles 
s'havía d'instruir en el maneig, bon govern i con-

servació del seu parrímoni. 
Aquesr cas, que no és ni de bon tros excepcional, és una 

mostra de com molts ínfants s'educaven al marge d'ínstitu-
cíons escolars. En la gran majoria d'aprenentatges práctics que 
desenvolupavcn els menestrals i els professionals liberáis, 
l'escola personalitzada encara dominava en la transmissió de 
sabers. Uns coneíxemenrs, pero, que -al llarg del segle XIX-
van rendir a uniformar-se i a imparrir-se en les aules. 

Javier A n t ó n P e l a y o és h i s ror iador a la U A B . 
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