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I. La societat li deu al poble una instrucció pública: 
Com un mitjà per convertir en realitat la igualtat de drets.
Per disminuir la desigualtat que neix de la diferència de sentiments morals.
Per augmentar dins la societat la massa de les llums útils. 

II. La societat deu igualment una instrucció pública relativa a les diverses professions: 
Per mantenir més igualtat entre aquells que s’hi dediquen.
Per fer-los esdevenir útils de la manera més igualitària possible.
Per disminuir el perill ol qual algunes estan exposades.
Per accelerar llur progrés.

III. La societat, a més, ha de considerar la instrucció pública com un mitjà 
per perfeccionar l’espècie humana: 

Fent possible que tots els homes nascuts amb geni el puguin desenvolupar.
Preparant les noves generacions per a la cultura d’aquelles que les han precedit.

VI. És necessari que les dones comparteixin la instrucció donada als homes: 
Perquè elles puguin vetllar per la dels seus fills.
Perquè la manca d’instrucció de les dones introduiria a les famílies una desigualtat 

contrària a la seva felicitat.
Perquè és un mitjà per fer conservar als homes els coneixements que han  

adquirit en la seva joventut.
Perquè les dones tenen el mateix dret que els homes a la instrucció pública.

Marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, 
edició de Charles Coutel i Catherine Kintzler, Paris, Garnier Flammarion, 1994 (1a ed. de 1791).
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Escolaritzar, un verb clau per a la historiografia  
de Barcelona

Quan, amb la història urbana com a referència, el Museu d’Història de Bar-
celona va emprendre la recerca i la programació pública de temes diversos 
vinculats als verbs bàsics de la vida a la ciutat (treballar, proveir, habitar, urba-
nitzar, cuidar...) no hi podia faltar el verb escolaritzar. Menys encara quan 
les col·leccions del Muhba compten amb un ric llegat provinent de l’Institut 
Municipal d’Educació i quan, a Vil·la Joana, el museu ja exposa la trajectòria 
del centre d’educació especial del mateix nom que s’hi va instal·lar el 1920, 
que va tenir una alta capacitat d’innovació mèdica i pedagògica, reconeguda 
internacionalment. 

La recerca sobre el tema fou propiciada, en el seu origen, pels vincles del 
museu amb l’escola Àngel Baixeras i per la relació amb les historiadores Cèlia 
Cañellas i Rosa Toran. Són membres del Grup Història i Debat i han estat 
interessades en les qüestions educatives des dels inicis, l’any 1973, del Seminari 
d’Història de l’Ensenyament coordinat per Jordi Monés i Pujol-Busquets, que 
fa poc que ens ha deixat. 

La proposta feta a les autores partia de la consideració del tema com 
a estratègic per abordar al museu la ciutat contemporània i va començar a 
prendre cos el 2010. Primer amb un estudi de la trajectòria dels alumnes de 
l’escola Baixeras, oberta el 1922 a la via Laietana, i després amb la recerca 
 sobre la trajectòria d’estudiants de secundària als instituts Infanta Isabel i Joan 
d’Àustria, oberts el 1962 a la Verneda, en temps de ràpid creixement de les 
perifèries urbanes.

Aquestes recerques foren la base per al pas següent, amb l’aposta per 
establir, amb fonts generals del sistema educatiu, una panoràmica àmplia 
i perioditzada de la trajectòria de l’escolarització a la ciutat de 1900 a 1979, 
del convuls primer terç del segle xx als anys del creixement sense democràcia. 
Ha estat un treball de dimensió no gens habitual i que compta, a més, amb 
un notable aparell estadístic i gràfic, ritmat per una seqüència fotogràfica que 
mira de posar en relleu la inserció de l’escola en l’espai i la vida urbana.  

El potencial d’innovació pedagògica de Barcelona al segle xx ha rebut, 
des de fa anys, una atenció ben merescuda. En canvi, l’obra que teniu a les 
mans se centra en l’altra cara, molt poc coneguda, de la moneda: la de la histò-
ria social de l’escolarització, amb una anàlisi que té en bona mesura l’alumnat 
per subjecte. El treball s’endinsa en una història urbana centrada en el punt de 
confluència sociopolític entre la demanda social d’ensenyament i l’actuació 
de les institucions. Tot plegat, en una ciutat que ha experimentat al llarg del 
segle passat un creixement migratori espectacular.
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Introducció

Els orígens d’aquest treball deriven de l’interès del director del Museu d’Història 
de Barcelona, Joan Roca, per incloure l’estudi de l’evolució de l’ensenyament 
com un element significatiu per a la comprensió de la ciutat contemporània. 
La seva proposta ens va engrescar a reprendre l’estudi d’una temàtica, mai del 
tot abandonada, que havia estat objecte de les nostres respectives tesis docto-
rals, llegides l’any 1982 i dedicades a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona i a les seves realitzacions des de la seva creació, el 1916, fins a 
l’esclat de la guerra i la revolució, que prengueren gran importància en el camp 
de l’ensenyament primari. Ara, tot i seguir la mateixa línia d’estudi de l’escola 
pública, aportem també dades sobre el pes de la xarxa privada i, justament de 
la comparació entre ambdues, se n’extreu una singular reflexió històrica: la 
consideració de Barcelona com una ciutat amb un fort contrast, en el context 
europeu, pel predomini del sector privat en l’oferta educativa i la feblesa de les 
actuacions públiques.

No obstant això, aquesta estructura educativa desigual no difereix 
gaire de la d’altres grans urbs de l’Estat espanyol, caracteritzada per unes 
àmplies concertacions econòmiques, amb el sector privat i amb les congre-
gacions religioses catòliques com a destinatàries de bona part de les ajudes 
públiques. Seria un error d’anàlisi atribuir aquesta tendència només a les 
polítiques dels governs autonòmic i municipal, en la mesura que el sistema 
educatiu contemporani s’ha configurat en un cicle temporal llarg. Iniciat 
durant la convulsa formació i consolidació de l’estat liberal del segle xix, al 
segle xx va transitar per nous camins, des del regeneracionisme reformista de 
les primeres dècades, passant per la voluntat transformadora i revolucionària 
en els anys de la República, fins a la llarga i anorreadora dictadura  franquista, 
que va relegar el servei públic de l’ensenyament a un caràcter subsidiari de les 
iniciatives privades.

L’obra se circumscriu a la descripció i l’anàlisi dels condicionants de 
l’evolució de l’ensenyament públic a la ciutat des d’inicis de segle fins al 1979, 
quan la redacció de l’Estatut d’autonomia facultà la Generalitat de Catalunya 
per assumir les competències educatives, tot i que no plenes. Els canvis esde-
vinguts en aquest període són prou significatius, des del panorama del 1900, 
presidit per l’elevat analfabetisme, la curta, limitada i segregadora escolaritza-
ció primària i l’elitisme minoritari de l’ensenyament secundari i universitari, 
i amb el castellà com a llengua vehicular. Des d’aleshores, erradicat gairebé 
l’analfabetisme i generalitzat l’ensenyament obligatori fins als catorze anys, es 
caminà vers l’ús vehicular de la llengua catalana i s’inicià la reflexió pedagò-
gica sobre l’escola comprensiva, la igualtat de gèneres i la coeducació, a més 

La història de l’escolarització és un vector clau per a una història de la 
metròpoli contemporània que aspiri a mostrar les trajectòries personals i fami-
liars i també les polítiques. L’obra de Cèlia Cañellas i Rosa Toran se centra en 
l’escola pública, però aporta el contrapunt de l’escola privada. Com assenyalen 
les autores, el predomini del sector privat en l’oferta educativa és un factor 
cabdal en l’escolarització a Barcelona, que en això és similar a les grans urbs 
de l’Estat i diferent a d’altres d’Europa. 

Tot comptat, el treball marca la línia a continuar per poder fer balanç 
del sistema educatiu en conjunt, amb totes les seves diferències quant a l’im-
pacte en la socialització del coneixement, la inclusió cultural i la mobilitat 
social. En el benentès que el resultat no es materialitza en molts casos fins a la 
generació següent, quan els antics escolars, ja pares i mares, tutelen el pas dels 
seus petits pel sistema educatiu. Llavors esdevé fonamental la seva experiència 
personal prèvia i la seva percepció de fins a quin punt aquesta forma de capital 
cultural reglat que és l’educació, en termes de Pierre Bourdieu, pot incidir en 
el futur capital social dels seus fills i filles. 

A partir d’aquesta publicació, el Muhba es proposa mantenir la línia de 
recerca i programació pública sobre l’escolarització i el seu impacte en el mapa 
social de la ciutat, amb propostes realitzades en formats diversos, començant 
per la confecció d’una guia d’història urbana.

Les autores reclamen, al seu torn, una major atenció institucional a la 
conservació del patrimoni educatiu. La Xarxa d’Escoles Històriques —que 
va néixer el 2011, just quan aquest estudi completava la seva primera fase a 
l’escola Baixeras— ha aconseguit finalment cridar l’atenció sobre el tema. 

Si per a la primera meitat del segle xx la qüestió fonamental és consoli-
dar un llegat molt important, en el cas de la segona meitat de la centúria, que 
no té l’aura de ser considerada històrica, el risc és de perdre del tot els fons. 
És rar que es conservin els arxius i els materials de tantes escoles i instituts 
que, bé o malament, van preparar la fornada de joves fills, en bona mesura, de 
la immigració arribada a les dècades centrals del segle. 

Hi ha alguna excepció, com l’institut Barri Besòs, però a la majoria dels 
centres, públics i privats, els arxivadors i tota mena de materials i aparells esco-
lars han anat al reciclatge. Per no parlar de la documentació de la delegació del 
Ministerio, que segons les autores no es localitza. És doncs urgent prestar-hi 
atenció, per evitar que desapareguin unes fonts essencials i uns testimonis 
rellevants d’aquest eix fonamental de la història i la memòria dels barcelonins 
que és el seu pas per l’escola. 

Joan Roca i Albert
Director del MUHBA
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Barcelona, i l’atenció amb què ens han acollit a l’Arxiu Municipal Contempo-
rani de Barcelona. Però la recerca ha patit també dificultats i no està exempta 
de mancances, entre les quals la impossibilitat de la consulta dels arxius de la 
Delegación del Ministerio de l’Estat central a Barcelona, dels quals sols una 
ínfima part està dipositada a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i que, segons la 
resposta als nostres requeriments, no es conserven ni a l’Archivo General de 
la Administración a Alcalá de Henares, ni a l’Archivo Central del Ministerio 
de Educación a Madrid. Un altre obstacle l’ha constituït el fet que els fons de 
l’Arxiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no 
estan inventariats per a la consulta externa.

La feina, realitzada amb el suport del Museu d’Història de Barcelona, ha 
estat llarga i de vegades feixuga, però ens ha donat, una vegada més, l’oportu-
nitat del treball conjunt, practicat des de dècades enrere, tot i que, en aquesta 
ocasió, la recerca en molts dels arxius i la realització de les entrevistes ha recai-
gut sobretot en Cèlia Cañellas.

L’obra s’estructura en dues parts. En la primera, «Canvi social, neces-
sitats educatives i actuacions institucionals», a través de les etapes comunes 
acceptades per la historiografia, pot resseguir-se l’evolució de les necessitats de 
la ciutat i les propostes, els projectes i les realitzacions sorgits des de les admi-
nistracions de cara a la seva satisfacció. En el període que abraça des del 1900 
fins al 1939, sense vulnerar els límits del sistema oficial, es va aconseguir bastir 
una xarxa de serveis paraescolars i un nou model d’escola pública d’iniciativa 
municipal, en un marc de polítiques reformistes, sota el guiatge dels corrents 
republicans i regionalistes. Una fita singular, malgrat el seu caràcter minorita-
ri, que no s’entén sense copsar el profund significat del creixement demogràfic 
i les transformacions urbanes que configuraren una Barcelona potent, amb 
vocació d’enlairar-se com a capital catalana. Pel que fa al període republicà, 
s’ha posat èmfasi en el desplegament dels nous principis, fonamentadors de 
ciutadania a l’escola, i en els intents de posar fi al dèficit secular i a les deficièn-
cies de l’ensenyament públic, fins a arribar a les fites revolucionàries dels anys 
de guerra, sobretot en les mesures per eliminar la xarxa privada i per arribar a 
la total escolarització, condicionades pel tràgic desenvolupament del conflicte 
i frustrades pel resultat final.

A partir del 1939 i fins als anys setanta, el franquisme, sota els impera-
tius de la centralització i l’homogeneïtzació, trastocà tots els esforços anteriors 
per dotar de singularitat i qualitat l’escola pública barcelonina i per assolir 
la plena escolarització, sota els paràmetres de protecció a la xarxa privada 
i d’atorgament de caràcter benèfic a l’escola oficial, en el context doctrinari del 
nacionalcatolicisme. En la llarga dictadura franquista, autàrquica, desarrollista 
i immobilista, Barcelona transità per conjuntures diverses, des de la nova 
dimensió de la ciutat, transformada per les arribades massives d’immigrants 

d’endegar una oferta d’opcions més diversificades per prosseguir estudis als 
nivells secundari i superior.

En aquest treball, l’ensenyament primari ha estat objecte d’una atenció 
preferent, no en va era l’únic nivell obligatori i l’objecte prioritari de deman-
da social, fins que el desenvolupament econòmic dels anys seixanta, amb les 
exigències d’una major preparació acadèmica i professional, revertí en un no-
table creixement de la demanda de places de batxillerat, aspecte que justifica 
considerar, també, l’evolució dels instituts on s’impartien aquests estudis. No 
és el mateix cas pel que fa a la formació professional de tipus tècnic, que tan 
sols ens ha merescut un tractament puntual en relació amb els altres nivells de 
l’ensenyament, pel seu caràcter minoritari, i sovint subaltern, al llarg dels anys 
del nostre estudi. Tampoc s’ha incidit sobre dos sectors educatius que foren 
especialment desenvolupats per l’Ajuntament de Barcelona: les escoles de for-
mació específicament femenina i les escoles per a alumnes amb dificultats es-
pecials («cecs, sordmuts i deficients», segons terminologia de l’època). També 
justifica aquesta carència el seu abast minoritari, tot i la seva valuosa aportació 
al sistema escolar públic barceloní. Les referències als estudis universitaris, 
igualment minoritaris, tenen com a única finalitat constatar la progressiva 
pèrdua de la seva consideració elitista tradicional.

La delegació per llei de l’Estat als ajuntaments, quant a construcció 
i manteniment dels edificis per a escoles, al costat de la necessitat d’atenuar 
la pressió social, implicava la necessitat de planificar i dissenyar estratègies de 
finançament i gestió. Aquesta realitat ha obligat a abordar les polítiques dels 
governs municipals, amb més raó si considerem la fragilitat i curta durada 
de les institucions catalanes amb competències educatives, com fou el cas de 
la Generalitat republicana. Amb aquest punt de partença, l’enfocament del 
treball s’allunya d’una concepció de la història de l’ensenyament centrada en 
la pedagogia, i orienta l’atenció vers la història sociopolítica, amb l’objectiu de 
posar en relació les demandes socials educatives i les diferents maneres d’inter-
pretar-les i d’intentar satisfer-les des de les institucions competents.

La informació necessària per narrar els fets i estructurar-ne l’anàlisi s’ha 
obtingut de la recerca en diferents arxius barcelonins. Volem donar les gràcies 
especialment a les direccions de l’escola Baixeras i dels instituts Infanta Isabel 
d’Aragó i Joan d’Àustria, per facilitar-nos la consulta de la documentació his-
tòrica disponible, i als serveis de l’Arxiu de la Universitat de Barcelona i del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Ens ha estat indispensable el permís, 
finalment aconseguit, per accedir a la consulta dels fons de l’Arxiu del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del qual ens ha estat 
especialment útil la documentació conservada de la inspecció educativa. Ens 
ha fet la feina més amable el tracte rebut a la biblioteca i a l’arxiu de la institu-
ció Rosa Sensat i al Servei d’Arquitectura Escolar del Consorci d’Educació de 

Introducció
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constitueixen els paisatges sentimentals de diverses generacions d’estudiants 
i d’ensenyants. Reclamar una major atenció institucional a la conservació dels 
seus elements arquitectònics i materials no és altra cosa que l’expressió del 
nostre desig d’enriquir el patrimoni urbà de Barcelona.

I per acabar, cal un curt exercici sobre el punt de partença que ens 
ha impulsat a esmerçar esforços en aquest treball. A la llarga trajectòria de 
recerca sobre aspectes de la història de l’ensenyament a la ciutat de Barcelona, 
s’hi uneix la nostra implicació en la forja acadèmica i personal de moltes 
promocions d’estudiants com a professores en instituts públics de batxillerat 
i secundària. Ens doldria pensar que la nostra narració sobre el passat per-
tanyés només a l’àmbit de la història, sobretot en moments en què l’onada 
política neoliberal pot fer arribar a menysprear tot allò que és públic, amb 
el consegüent declivi del que s’ha conegut com l’ascensor social mitjançant 
l’educació igualitària. Tal com reflecteixen les dades, al curs 2017-2018, malgrat 
que, en els últims deu anys, ha augmentat l'interès de les famílies per l’educació 
pública encara més de la meitat dels alumnes de la ciutat estaven escolaritzats en 
centres privats, la majoria concertats (53,4 % a educació infantil; 56,6 % a edu-
cació primària; 63,7 % a educació secundària obligatòria i 63 % a batxillerat, 
més de la meitat dels quals en centres no concertats)1, xifres que reblen en el clau 
de la mateixa realitat diferenciadora.

Seguim creient en el coneixement del passat com a eina de reflexió i acció, 
i ens congratularà que les lectores i els lectors s’endinsin en la perspectiva 
històrica, que arrenca de les paraules de Condorcet que encapçalen el llibre, 
per valorar la importància de les iniciatives institucionals i de la pressió social per 
aconseguir models educatius que possibilitin el creixement dels individus en 
llibertat i en igualtat.

1. Consorci d’Educació de Barcelona, Memòries i estadística. Memòria Curs 2017-2018, setembre de 2019. 

instal·lats als barris de la nova perifèria, fins a la inclusió de les demandes 
d’una escola digna i catalana, en el marc de les reivindicacions socials dels 
anys finals del franquisme, que passaren a formar part de les lluites d’oposició 
al Règim.

En la segona part, el títol «Estudiar a Barcelona: l’escola Baixeras i els 
instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria» fa referència a l’anàlisi de dos 
models escolars, escollits per les seves característiques contrastades, tant per 
la seva ubicació com pel reflex de les etapes en què s’insereixen la seva creació 
i la posterior evolució.

L’obertura de l’escola Baixeras, l’any 1923, fou una fita fonamental per 
a la definició del model d’escola pública digna que hom pretenia bastir des 
de la Comissió de Cultura municipal: un edifici monumental, enclavat al bell 
mig de la transformada Ciutat Vella, a la via Laietana, amb vocació de nova 
centralitat gràcies a la Reforma Interior, i un projecte educatiu de qualitat, a 
través de la selecció de mestres públics a partir del règim especial de patronat. 
La llarga vida del grup escolar permet constatar la incidència en el centre de les 
diverses conjuntures sociopolítiques viscudes a la ciutat, des de la consideració 
de «palau de la cultura», en ser inaugurat, passant per l’equiparació amb una 
escola nacional més des del 1939, amb aires de senyoriu una mica marcit, fins 
a arribar, avui, a constituir una part singular del patrimoni escolar barceloní.

Els dos instituts d’ensenyament mitjà inaugurats el 1962 a la Verneda 
adopten també un significat especial, ja que són els primers centres masculí i 
femení que comparteixen un mateix edifici, de característiques arquitectòni-
ques i funcionals ajustades al que hom pot qualificar de «símbol de la moder-
nització educativa», promoguda, a la ciutat, des dels ministeris opusdeistes. 
D’altra banda, la seva ubicació, en un barri perifèric en fase d’urbanització i nou 
poblament, repercutí de manera significativa en la seva dinàmica social i esde-
vingué una plataforma de promoció acadèmica per als fills de famílies obreres 
i de la petita burgesia. Les reivindicacions del professorat i dels alumnes, a partir 
de la dècada dels setanta, foren anuncis de les lluites sorgides i generalitzades 
al final del franquisme, i la seva dinàmica identifica l’evolució dels instituts de 
secundària.

Clouen el llibre els «Relats d’escolarització», que ajuden a mesurar la 
funció social del sistema educatiu públic com a element d’integració a la ciutat 
i de foment de la igualtat d’oportunitats, confegits a partir d’entrevistes a an-
tics alumnes d’aquests centres. A tots els volem manifestar el nostre agraïment 
per la seva col·laboració. 

Tant l’escola Baixeras com els instituts Joan d’Àustria i l’Infanta Isabel 
d’Aragó, al costat de molts altres centres, mereixen ser incorporats a l’estudi de 
la geografia urbana, per la seva integració en la fesomia de diversos indrets 
de la ciutat, sense oblidar els seus espais interiors i els seus encontorns, que 
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Barcelona a principis del segle xx 
La geografia de la desigualtat urbana
En començar el segle xx Barcelona era una ciutat amb vocació d’esdevenir 
capital europea, a l’empara del seu potencial industrial i comercial, i bona 
part de la societat afrontava el futur amb l’optimisme que li reportava la 
confiança en els programes de modernització de les noves forces polítiques, 
el republicanisme i el catalanisme, representades a les Corts i a l’Ajuntament 
des del 1901.

Mentre el republicanisme aglutinava un conglomerat de tendències 
entorn de l’ideari laic i antimonàrquic, arrelat en el substrat obrer de la ciu-
tat, a l’empara de l’anticlericalisme popular, els catalanistes, agrupats en la 
nounada Lliga Regionalista, es valien del sentiment de la identitat catalana 
per endegar projectes de remodelació urbanística de la capital de la futura 
Catalunya autònoma. Uns i altres, però, coincidien en la necessitat d’un en-
fortiment administratiu per a una millor gestió local i s’avingueren a crear 
nous instruments per aconseguir-ho. Així, nasqueren la Comissió de Refor-
mes Extraordinàries i els nous Negociats d’Ingressos i d’Estadística, a fi de 
dotar el municipi de capacitat econòmica per afrontar projectes urbanístics 
i dinamitzar determinats serveis. Eren passos imprescindibles per a una gestió 
moderna d’una urbs que, des del 1897, havia multiplicat la seva dimensió 
amb l’agregació dels pobles del pla.

Per poder copsar la realitat socioeconòmica i «dar a conocer a propios 
y extraños lo que es Barcelona en el concierto de las grandes capitales» comen-
çaren a publicar-se els Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona,1 per 
detectar les necessitats i dissenyar les actuacions que hom podia emprendre 
des de l’Administració local per esmenar les deficiències de l’acció de l’Estat. 
Aquesta òptica d’acció municipalista estava ben present en els àmbits repu-
blicans, que la consideraven un assaig d’un futur règim més descentralitzador 
que la monarquia alfonsina, i també formava part de l’estratègia regionalista, 
que aspirava al control del poder de les institucions locals catalanes a tall de 
provatura per a una gestió autonòmica.

1. Carme Massana, «Los “Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona” 1902-1923 y el socialismo 
municipal», Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 80 (1971), pàg. 47-54; Luis Urteaga i Francesc Nadal, 
«L’organització del servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (1902-1923)», dins 100 anys d’estadística 
municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2002, pàg. 21-51.
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Des de l’anuari estadístic, s’apuntà la hipòtesi que la causa principal de 
l’analfabetisme raïa en el pes de la immigració en la població barcelonina (un 
40 % del total), amb dades de l’any 1902 confirmades per les del 1905, segons 
les quals el 61,55 % dels analfabets no havien nascut a la ciutat. Respecte als 
nadius, la carència d’instrucció s’atribuïa al treball infantil a les fàbriques, 
on es calculava la xifra de 13.449 nens i 8.795 nenes, abocats a una realitat 
d’aquest tipus per l’egoisme dels pares, que preferien posar els fills a guanyar 
uns diners abans que adquirissin uns coneixements bàsics.

Les dades proporcionades per l’Anuario Estadístico del 1902 detallen la 
situació als districtes de la ciutat: 

Els anuaris estadístics atorgaren una atenció creixent als aspectes d’ins-
trucció i cultura,2 com un aspecte més dels canvis socials a l’Occident indus-
trialitzat, on el creixement urbà i la modernització havien repercutit en la 
progressiva generalització de l’ensenyament primari públic i la disminució de 
l’analfabetisme, fruit, tots dos, del desenvolupament dels sistemes educatius 
dels estats liberals. En canvi, a Barcelona, el 1900, un 48,49 % de la població 
no sabia llegir,3 un índex que sobrepassava el de bona part de les ciutats im-
portants europees i americanes i també el de moltes ciutats grans espanyoles, 
alhora que la gran feblesa i l’escassa qualitat de la xarxa pública caracteritzaven 
el sistema escolar de la ciutat, compensada, no obstant això, per una important 
oferta privada.

2. L’anuari recull informacions municipals sobre edificis, places disponibles, alumnes matriculats i assistents a 
les escoles oficials, i dades sobre l’escola no oficial, en part procedents dels informes de la Delegación Regia de 
Primera Enseñanza. El cens escolar s’aconseguia de manera aproximada a partir del cens global, considerant 
que un 14 % d’aquest eren infants de cinc a dotze anys. També hi ha diferents criteris a l’hora de relativitzar 
els índexs, ja sigui en atenció al conjunt poblacional total, o bé descomptant-ne els nens que per edat encara 
no han de saber llegir ni escriure.
3. En l’anàlisi de l’analfabetisme cal considerar que les dades dels padrons municipals diferencien entre saber 
llegir i saber llegir i escriure, però que parteixen de la informació dels mateixos inscrits, en la qual pot influir 
la vergonya a l’hora de reconèixer la pròpia mancança.

El treball infantil era una de les causes de l’elevat índex d’analfabetisme.  
Venedors infantils de premsa, 1907-1908. Fotografia: F. Ballell. AFB

Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1902, 1903, pàg. 125-127

Analfabetisme per districtes  
(1900) 

20.000 20.000 30.00010.000 10.0000

 Homes: 104.706
 Dones: 153.176

Districte 1
21.581 (62,1 %)

9.971 (28,7 %) | 11.610 (33,4 %)

10.579 (18,6 %) | 15.858 (27,9 %)

4.589 (10,6 %) | 9.634 (22,1 %)

6.742 (12,2 %) | 13.164 (23,6 %)

12.435 (20,9 %) | 16.085 (27 %)

14.784 (16,2 %) | 21.239 (23,3 %)

19.416 (24,1 %) | 27.732 (34,5 %)

8.285 (16,8 %) | 14.540 (25,8 %)

8.181 (28,3 %) | 11.328 (39 %)

9.724 (33 %) | 11.986 (40,6 %)

Districte 2
26.437 (46,5 %)

Districte 3
14.223 (32,7 %)

Districte 4
19.906 (35,8 %)

Districte 5
28.520 (47,9 %)

Districte 6
36.023 (39,5 %)

Districte 7
47.148 (58,6 %)

Districte 8
22.825 (46,2 %)

Districte 9
19.509 (67,3 %)

Districte 10
21.710 (73,6 %)

Total
257.882
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Les xifres palesen la preponderància de l’escolarització en centres pri-
vats, inclosos els dels ateneus obrers i de beneficència. Ara bé, cal relativitzar el 
dèficit de places, ja que no s’hi comptabilitzen els nens que deixaven l’escola als 
deu anys per fer el batxillerat ni els que ja s’havien incorporat al món laboral 
abans dels dotze anys.

La ciutat, en el quinquenni 1905-1910, passà dels 539.453 empadronats 
als 587.411, un augment d’uns 50.000 habitants, concentrats, sobretot, als dis-
trictes perifèrics receptors d’immigració (Sants, Gràcia, Sant Andreu o Sant 
Martí), i la proporció de persones que no sabien llegir es mantingué elevada, 
malgrat el descens en gairebé tots els districtes.

El 1905 les mancances en instrucció destacaven als barris de la Barce-
loneta i Poblenou (Districte 1), Sant Martí de Provençals (Districte 10), les 
Drassanes i les Hortes de Sant Bertran (Districte 5), i a Sants, Hostafrancs 
i el Poble Sec (Districte 7). En canvi, del conjunt del Districte 10, en sobre-
sortia el nucli del vell municipi de Sant Andreu pel seu baix analfabetisme 
i l’escassa immigració. El 1910, al Districte 9 es mantenia en alça l’índex 
d’analfabetisme, i els districtes 1 i 10 seguien tenint-lo més alt que la mitjana 
de la ciutat, però amb una tendència de davallada, fenomen encara més pro-
nunciat a Sants i al Raval.

Les diferències d’instrucció posaven ben de manifest l’esberla classista entre 
els barris benestants i els populars i la distància entre la formació assolida pels 
 homes i per les dones. Els barris que sobrepassaven la mitjana de l’índex d’anal-
fabetisme de la ciutat formaven part dels districtes 1 (Barceloneta), 5 (Raval), 
7 (Sants), 9 (Sant Andreu) i 10 (Sant Martí de Provençals), zones fabrils i perifèri-
ques, on es concentraven molts dels immigrants adults procedents de medis rurals.

En tots els districtes hi havia més dones analfabetes, amb una despropor-
ció més marcada als districtes 3 (Centre) i 4 (Eixample), fenomen que es podia 
atribuir a l’origen immigratori del servei domèstic, i als districtes 2, 7, 8 i 9, cor-
responents a Ciutat Vella i a la perifèria fabril (Sants, Gràcia i Sant Andreu), amb 
un important contingent de mà d’obra femenina en el sector tèxtil.

Malgrat l’innegable pes de la immigració, el fet que una bona proporció 
dels nascuts a la ciutat no sabessin llegir ni escriure evidenciava els efectes d’una 
deficient escolarització i d’una paupèrrima i insuficient oferta educativa.

De fet, el 1900 hi havia a la ciutat 94 escoles públiques (16 de pàrvuls, 
40 de nens i 38 de nenes, un 16,1 % del total) davant de 489 centres privats 
(220 de nens i 269 de nenes, un 83,9 % del total), repartides de manera diferent 
per districtes: 

Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1902, 1903, pàg. 273-281

Nombre d’escoles primàries per districtes  
(1900) 

 Públiques
 Nenes
 Nens
 Total: 78

 Privades
 Nenes
 Nens
 Total: 489

8

7

5

3

6

4

2

1

10

9

*Els càlculs fets pels serveis municipals inclouen els parvularis  
en el còmput de la pública (uns 3.000 alumnes)
Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1906, 1908, pàg. 307

Relació escola pública – escola privada 
(1903) 

Dèficit 
 de places: 

 13.981

Subven -
cionades: 

 15.997

Particulars:   
33.460

Escolaritzats: 
60.372

Assistència 
 escola pública:* 
10.915

Assistència  escola 
privada: 49.457

Cens escolar (5-12 anys):  74.353
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La ciutat, amb retard i parcialment, se sumà al procés alfabetitzador, 
lligat a les noves formes de vida urbanes i a la industrialització, tal com ense-
nyen les dades de la gràfica de l’evolució de la taxa d’analfabetisme d’aquesta 
mateixa pàgina.

El retard del procés alfabetitzador, palès al conjunt de l’Estat i a la 
província, és atribuïble al pes, en el conjunt poblacional, del sector rural, amb 
menor necessitat de coneixements acadèmics per a la vida agrícola tradicional i, 
en general, amb una oferta escolar més deficitària. En canvi, a les urbs com 
Barcelona, les necessitats de la nova tecnificació i del desenvolupament dels 
serveis potenciaran la voluntat personal per l’aprenentatge. La lectura es con-
vertí en imprescindible per moure’s en el medi urbà (numeració dels transports 
i dels carrers, cartells de preus, publicitat), per gaudir de les noves formes de 
cultura popular (premsa satírica, novel·la) i per participar en les convocatòries 
electorals, un cop superades les restriccions econòmiques per exercir el vot. 
A més, tal com s’ha comentat, la capital disposava d’instruments de culturit-
zació per a joves i adults paral·lels a la xarxa escolar pública o privada, tant les 
escoles nocturnes i els ateneus de les organitzacions obreres, on la instrucció 
es considerarà una eina de transformació social, com les escoles de beneficència 

* Les demarcacions de districte es modificaren des del 1904, amb l’annexió d’Horta,  
que afectà sobretot els districtes 8 i 9.
Font: Càlculs propis a partir de l’Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1907,  
1909, pàg. 237 i de l’Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1913, 1915, pàg. 97
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Analfabetisme per districtes*  
(1905 i 1910) 

D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D. 7 D. 8 D. 9 D. 10

 Revisió padró 1905. Total: 38,7 %
 Revisió padró 1910. Total: 34,8 %

52,1

30,9

22,1
24,3

37,7

23

43,3

30,8

49,3 49,6

56,8

29,3

33,7

23,3

47,6

28,2

54,6

28,6

40,3

56,7

Fonts: (1) Narciso De Gabriel, «Alfabetización y escolarización en España (1887-1950)», Revista 
de Educación, 314 (1997), pàg. 217-243, citat per Antonio Viñao, Escuela para todos. Educación 
y modernidad en la España del siglo xx, Madrid, Marcial Pons, pàg. 212. (2) Lorenzo LuzuriaGa, 
El analfabetismo en España, Madrid, J. Cosano, 1926; per al 1930, «Cens de població», dins de diversos 
autors, Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Abadia de 
Montserrat, 2002, pàg. 107. (3) Mercedes Vilanova, Atlas de la evolución del analfabetismo en España 
de 1887 a 1981, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1992
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Evolució de la taxa d’analfabetisme  
(% sobre el total de la població) 

1900 1910 1920 1930

 Estat espanyol (1)
 Província de Barcelona (2)
 Ciutat de Barcelona (3)

56,07
54,18

48,49
50,31

41,69

34,8

42,88

31,55

24

31,13

26,7

18

La comunicació escrita entre la població analfabeta feia necessari l’oferiment del servei 
d’escrivent. Escrivents a la Rambla, c. 1905-1910. Fotografia: F. Ballell. AFB
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el sector públic i el privat, i es mantenia un nombre important de nens i nenes 
sense escolaritzar.

El nombre d’infants sense escolaritzar va ser substancialment rebaixat 
en l’estudi efectuat el 19174 pel regidor republicà Manuel Vega i March, 
que reduïa el dèficit a 4.400 places, ja que considerava que les estadístiques 
anteriors no comptabilitzaven els alumnes que rebien classes en les entitats 
religioses, polítiques o cooperativistes i en escoles parroquials, ni aquells 
que cursaven assignatures especials i de perfeccionament, tant en acadèmies 
particulars com en centres oficials (institut, escola de comerç…), estimats 
en 15.000.

Aquesta oferta escolar no reglada era tan significativa que el mateix 
Ajuntament subvencionava centres que oferissin matrícules gratuïtes. El pro-
cediment evolucionà a l’alça a partir del 1901, quan, en atenció a les sintonies 
amb els idearis dels dos grans corrents polítics presents al Consistori, se’n 
beneficiaren, d’una banda, centres catòlics i catalanistes, i de l’altra, ateneus 
obrers i republicans. I no fou fins que el dinamisme associatiu popular pren-
gué consciència de la necessitat de transformar l’escola pública, quan la po-
lítica de subvencions institucionals passà a un segon terme i es començà a 
formular un original projecte d’escola barcelonina, del qual es feren ressò les 
forces polítiques municipals.

L’elitisme de l’ensenyament secundari i universitari
Els redactors de l’Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona volgueren con-
trastar la imatge negativa relativa a les dades de l’analfabetisme i la desescola-
rització amb la informació sobre l’ensenyament secundari i superior, impartit 
en les institucions educatives oficials, dependents de l’Estat i sostingudes to-
talment o parcialment per la Diputació de Barcelona.

Per a l’ensenyament superior la ciutat disposava de les facultats de la 
Universitat de Barcelona —Filosofia i Lletres, Medicina, Farmàcia, Dret i 
Ciències—, dependents de l’Estat; de les escoles tècniques —la d’Arquitec-
tura, la d’Enginyers Industrials i l’Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles 
Arts (Llotja)—, sostingudes per la Diputació, i dels establiments de formació 
professional superior —l’Escola de Comerç i la de Nàutica, ambdues a càrrec 
de l’Estat i la Diputació. Pel que fa a la formació professional intermèdia,5 

4. Ajuntament de Barcelona, Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, tom XVII, anys 1918-1919-1920, 
Barcelona, Establiment Editorial Albert Martín, 1923.
5. Per a l’ensenyament professional en tots els nivells és bàsic l’estudi de Ramon Alberdi, La formación pro-
fesional en Barcelona. Política, pensamiento, instituciones. 1875-1923, Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1980. 
També cal destacar Jordi Monés Pujol-Busquets, Formació professional i desenvolupament econòmic i social 
català (1714-1939), Barcelona, Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, 2005.

de l’Església, a través de les quals intentarà mantenir la seva influència so-
bre les classes populars. Així doncs, cal atribuir a l’autoaprenentatge i al pes 
d’aquest sistema d’educació informal dels adults bona part del descens de 
l’analfabetisme a Barcelona.

La baixada de l’analfabetisme al llarg de la primera dècada de segle no 
tingué relació amb l’augment de les places escolars de la ciutat. Malgrat l’aug-
ment del nombre d’escoles públiques, en especial a partir del desdoblament 
d’unitàries promogut des del 1906, seguia existint una forta desproporció entre 

*Mariano batlles bertrán de lis, Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública  
y Bellas Artes. Año 1906-1911, Barcelona, Imprenta de Henrich y Ca. en Comandita, 1912
Fonts: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1909 i Anuario Estadístico de la Ciudad 
de Barcelona 1910

Relació escola pública – escola privada i dèficit escolar  
(1909 i 1910) 

No 
escolaritzats 

19.044

No 
escolaritzats 

21.100*

Escolaritzats 
54.911

Escolaritzats 
62.820

Escola privada   
(518 centres) 

39.360 alumnes

Escola privada   
(647 centres) 

48.085 alumnes

Escola pública   
(190 centres) 

15.551 alumnes

Escola pública   
(189 centres) 

14.735 alumnes

1909
Cens escolar: 73.955

1910
Cens escolar: 83.920
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de qualitat, amb serveis de mitja pensió, internat i instal·lacions com laborato-
ris i biblioteques, tot i que els seus alumnes havien d’examinar-se a l’institut. 
Aquests alumnes col·legiats suposaven més de la meitat de la matrícula de 
l’Institut General i Tècnic de Barcelona, mentre que la resta corresponia als 
alumnes oficials que assistien regularment a classe i als alumnes lliures, en 
nombre molt inferior.

A banda de l’augment continuat del nombre d’estudiants de l’institut, 
cal remarcar la presència quasi exclusiva d’alumnat masculí, atès que les noies 
necessitaven un permís especial per inscriure-s’hi fins al 1910, quan un de-
cret les autoritzà a incorporar-se als instituts de secundària i a la universitat. 
Fou aquest any quan el regidor Hermenegildo Giner de los Ríos, germà del 
pedagog «institucionista» Francisco Giner de los Ríos i catedràtic del cen-
tre barceloní entre el 1898 i el 1918, va proposar incloure en el pressupost 

funcionava l’Escola Provincial d’Arts i Oficis, agregada a la d’Enginyers, 
dependent de la Diputació, que el curs 1901-1902 tenia 387 matriculats, 
i les escoles d’arts i oficis de Gràcia i Sant Martí de Provençals, sota tutela 
municipal barcelonina des de l’agregació, les quals el curs 1903-1904 tenien 
254 i 172 alumnes, respectivament. L’Ajuntament també sostenia l’Escola 
Municipal de Música.

El batxillerat s’impartia al Seminari Conciliar i a l’Institut General i Tèc-
nic, on també es cursaren, fins al 1903, ensenyaments d’agricultura i de comerç, 
i estudis d’aplicació. També incloïa una escola nocturna d’adults, i fins al 1911 
també s’hi oferien estudis de magisteri elemental i superior.6

L’exclusivitat de l’Estat en la gestió i l’organització de molts dels centres 
generava una certa esclerosi a causa del caràcter funcionarial del professorat, 
però, sens dubte, la seva existència aportava vivesa intel·lectual a la ciutat i la 
feia esdevenir un pol d’atracció acadèmica per a estudiants de fora. A la Uni-
versitat de Barcelona hi acudien no sols estudiants de tot el districte —que 
incloïa, a més de les quatre províncies catalanes, les Balears—, sinó també de 
tot l’Estat espanyol, atès que algunes titulacions només es podien obtenir en 
poques ciutats, igual com també passava en determinades escoles tècniques 
superiors.

La dotació d’espais per als ensenyaments superiors i professionals fou 
minsa a principis del segle xx. Les diverses facultats es trobaven des del 1871 
a l’edifici d’Elies Rogent de la plaça de la Universitat, a excepció de la de 
 Medicina, que s’ubicà a l’Hospital Clínic des del 1906. Per la seva banda, bona 
part dels estudis tècnics professionals s’acabaren hostatjant a l’antiga fàbrica 
Batlló, al carrer d’Urgell, adquirida per la Diputació el 1908 i adaptada com 
a Universitat Industrial.

L’institut de segon ensenyament no disposà d’un espai propi i va ha-
ver de desplegar la seva activitat en diversos locals llogats, fins que les aules 
s’ubicaren al mateix edifici de la plaça de la Universitat. En contrast, els fills 
de famílies benestants cursaven majoritàriament el batxillerat als centres de 
les grans congregacions religioses masculines de la mateixa ciutat o de la resta 
de la província (Escola Pia, Germans de la Doctrina Cristiana i Companyia de 
Jesús),7 que disposaven de magnífics edificis i acaparaven l’oferta educativa 

6. Per als estudis de magisteri, vegeu Jordi Monés Pujol-Busquets, L’Escola Normal de Barcelona. 1845-1972, 
Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000.
7. El curs 1906-1907, els escolapis tenien matriculats, en els seus quatre centres, 1.507 nens a primària i 350 
a secundària; els jesuïtes, a Sarrià, tenien 230 interns; els Germans de la Doctrina Cristiana, 530 a la Salle 
Condal i 400 a la Salle Bonanova, i el Sagrat Cor, 218 només a secundària i 98 a comerç (Ayuntamiento de 
Barcelona, Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona, any VI, 1907, Barcelona, Imprenta de Henrich 
y Comp. en Comandita, 1909).

La magnificència dels centres religiosos ubicats a la zona alta de la ciutat contrastava  
amb la penúria de l’escola pública. Construcció de l’escola Pia de Sarrià, c. 1900. AFB
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escapar del destí de les fàbriques, s’havien d’afanyar a aconseguir alguna qua-
lificació laboral mitjançant estudis de comerç o d’institutriu, o de magisteri, 
per a les més estudioses.

En contrast amb el notable augment dels estudiants de batxillerat, el 
nombre d’universitaris es mantingué força estable.

No obstant això, el fet més remarcable fou la lenta però progressiva 
incorporació de les dones a la universitat. El curs 1914-1915, dels 3.551 alum-
nes matriculats, sols un 4,7 % eren noies, que es decantaven vers especialitats 
considerades més pròpies del seu gènere, com era el cas de les llevadores i les 
practicants.

És ben aclaridora la constatació de Francesca Vendrell i Gallostra, nas-
cuda a Barcelona el 1902, doctora en Filosofia i Lletres, que havia obtingut 
el títol de batxillerat el curs 1917-1918 a l’Institut General i Tècnic de Bar-
celona, quan afirmava: «En acabar el batxillerat, n’hi havia algunes que es 
quedaven a casa; la majoria feien Magisteri i poques ens atrevírem a entrar a 
la Universitat».10 

10. Diversos autors, Institut Jaume Balmes. Cent cinquanta anys d’ història, 1845-1995, Barcelona, Institut 
de Batxillerat Jaume Balmes – Altafulla, 1995, pàg. 140.

municipal extraordinari una quantitat per a un «instituto femenino de segun-
da enseñanza», organitzat a partir del mes d’octubre, sota les directrius del 
rector de la universitat i la direcció de l’institut masculí. El seu objectiu era 
que les noies poguessin accedir al pla oficial dels estudis de batxillerat sense 
deixar de banda els coneixements propis del seu gènere, per a la qual cosa dis-
posava d’una escola de llar annexa, on s’impartiren matèries complementàries 
de tipus pràctic.

El finançament municipal es mantingué els cursos 1910-1911 i 1911-
1912 i després va rebre un ajut de l’Estat. El nombre d’alumnes va créixer any 
rere any, de manera que es va passar de les 38 nenes matriculades el 1910-1911 
a les 343 del curs 1917-1918.8 El curs 1920-1921 ja eren 486 les alumnes, 175 
d’oficials i 311 de lliures, la qual cosa representava un 13,7 % del total de la 
matrícula.9 No cal insistir en la desproporció respecte a l’alumnat masculí, 
fenomen vinculat a la concepció social de les dones. Moltes de les filles de la 
burgesia s’educaven, sobretot, en escoles confessionals, on aprenien cultura ge-
neral i rudiments de francès, i cultivaven les anomenades matèries d’«adorno» 
(piano, labors, dibuix), mentre que les noies de les classes populars, si volien 

8. Vegeu Hermenegildo Giner de los Ríos, «El Instituto de la mujer en Barcelona», Nuevo Mundo, XXV, 
1.288 (13 setembre de 1918), sp.
9. Ayuntamiento de Barcelona, Anuari Estadístic…, anys 1918, 1919 i 1920.

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 1918-1919-1920
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provincials, juntes municipals «de Primera Enseñanza», «delegado regio de 
Primera Enseñanza»…).11 

Al mateix temps que les propostes regeneradores d’inicis de segle, 
i sense qüestionar el model centralitzador, s’endegà un seguit de reformes 
impulsades pel nou Ministerio de Instrucción Pública, adreçades sobretot a 
l’ensenyament primari. Els municipis quedaren deslliurats de l’obligació de 
pagar el sou dels mestres públics, en mans de l’Estat des de 1901, i s’estimulà 
la construcció d’edificis escolars públics amb subvencions per cobrir part del 
seu cost. Aquestes mesures anaren acompanyades de la definició més acurada 
de la graduació dels coneixements a assolir, l’augment de l’exigència de for-
mació dels mestres i la progressiva substitució de les velles escoles unitàries 
per escoles graduades.

Però la situació de Barcelona encara havia de trigar uns anys a experi-
mentar millores. Els successius consistoris del període de la Restauració borbò-
nica, governats, des del 1875, pels partits de torn —conservadors i liberals—, 
s’havien limitat a subministrar locals per a les escoles públiques, sovint en 
pisos llogats, i a pagar les retribucions i la casa o habitació per als mestres.

Les conseqüències d’aquesta despreocupació foren nefastes. La majoria 
dels centres estaven ubicats en locals llogats i només catorze eren espais de 
propietat municipal, molt pocs aixecats especialment com a escoles. Alguns 
es construïren aprofitant reformes urbanístiques de les darreres dècades del 
 segle xix. Així, després d’obrir-se el col·lector de les Rondes, s’emprà un solar 
buit a la ronda de Sant Pau, núm. 38, avui ocupat per l’escola Rubén Darío; 
al carrer del Bruc, núm. 102, les obres del Mercat de la Concepció facilitaren 
el solar on s’ubica ara el grup escolar Puríssima Concepció; l’escola i el par-
vulari del Parc, al passeig de Circumval·lació, també foren fruit de les obres del 
parc de la Ciutadella, per a l’exposició de 1888. Altres edificis foren construïts 
pels ajuntaments d’alguns pobles veïns, com l’escola de la plaça de Comas, a les 
Corts, el 1893, al solar ocupat posteriorment per l’escola Ausiàs March, o l’esco-
la d’Hostafrancs, situada des de mitjan segle xix en locals precaris i instal·lada 

11. Una visió general de l’evolució històrica de l’educació a l’Estat espanyol la trobem a Manuel Puelles 
Benítez, «Política y educación. Cien años de historia», dins La educación en España en el siglo xx. Revista de 
Educación, núm. extra 1 (2000), pàg. 7-36; Antonio Viñao Frago, Sistemas educativos, culturas escolares y 
reformas. Continuidades y cambios, Madrid, Morata, 2002, i del mateix autor, Escuela para todos. Educación 
y modernidad en la España del siglo xx, Madrid, Marcial Pons, 2004; Agustín Escolano Benito, La educa-
ción en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2002; Jean Louis Guereña, Julio Ruiz Berrio i Alejandro Tiana (coord.), Historia de la educación 
en la España contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia – Centro de Investigación y Documentación Educativa, 1994, i dels mateixos autors, 
Nuevas miradas historiográficas sobre la educación en la España de los siglos xix y xx, Madrid, Instituto de 
 Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, 2010.

Iniciatives de canvi 
Les escoles racionalistes i catalanistes 
El pes del sector privat en l’ensenyament primari i secundari responia a la 
laxitud de la legislació liberal de l’Estat espanyol en relació amb les seves 
obligacions, com ho mostra la vigència de la Llei Moyano, del 1857, la qual, a 
més, preveia que a les ciutats grans tan sols una tercera part de l’oferta escolar 
primària fos pública.

El mateix marc legal era també escassament exigent quant als contin-
guts a impartir a l’escola primària, a excepció de l’obligatorietat de l’ense-
nyament religiós i l’exclusivitat del castellà com a llengua vehicular, mentre 
que els ensenyaments secundaris de batxillerat es nodrien de continguts molt 
tradicionals, i l’ensenyament professional, poc estructurat, era inadequat de 
cara a la modernització industrial.

La legislació espanyola, més inspirada en els models francesos que en 
els sistemes més descentralitzats dels països anglosaxons, jerarquitzava les 
responsabilitats educatives institucionals. Tan sols els estudis superiors que-
daven en mans de l’Estat, mentre que es deixava als ajuntaments l’oferta de 
solars, la construcció i el manteniment dels edificis d’escola primària i el 
pagament dels mestres, i a les diputacions corresponia el sosteniment dels 
ensenyaments secundaris de batxillerat i de formació professional. Tot el sis-
tema restava sota el control d’una complicada estructura burocràtica (juntes 

Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1915

Matrícula del curs 1914-1915 a la Universitat de Barcelona

Llevadores

 Homes
 Dones

1.200

1.000

800

600

400

200

Dret Medicina Filosofia 
i Lletres

Ciències Farmàcia Practicants

676

0

250

10

745

10

486

5

8056
0

67

1.161

5

1900-1931. Modernització, alfabetització i escolarització



34 35Cèlia Cañellas i Rosa Toran

castellanització i el concepte estricte de la pràctica catòlica de les grans escoles 
confessionals van conduir a alternatives selectes, com el col·legi Mont d’Or, 
fundat el 1905 per Joan Palau Vera en una vil·la a Sant Gervasi i adreçat als 
fills de la burgesia europeista, identificada amb les propostes modernitzadores 
del nou catalanisme. En el mateix context, l’Associació Protectora de l’Ense-
nyança Catalana (1912)15 més endavant endegarà escoles pròpies i facilitarà 
suport i materials per a la difusió de l’ensenyança de la llengua i la cultura 
catalanes. Des d’una perspectiva ideològica totalment oposada, Francesc Ferrer 
i Guàrdia també donà resposta a sectors de les classes mitjanes cultes amb la 
fundació de l’Escola Moderna (1901), ubicada en un xalet de l’Eixample i 
caracteritzada pel seu laïcisme, els ensenyaments racionalistes, la metodologia 
activa i la coeducació a les aules. L’Escola Moderna aportà material didàctic 
i publicacions de suport a la labor dels mestres racionalistes, que, en ateneus i 
centres republicans, multiplicaren esforços per educar els fills dels obrers en 
l’horari escolar diürn, a més d’oferir classes nocturnes per a adults. Molts 
d’aquests centres, a part de les classes diürnes per a infants, en horari nocturn 
oferien formació elemental i tècnica als obrers, entre els quals, alguns, s’havien 
incorporat al món laboral des de nens.

Foren experiències minoritàries que contrastaven amb la inèrcia de bona 
part de l’escola pública, i els nous partits que s’obrien pas en la representació 
institucional optaren per continuar amb la política de subvencions, atorgades 
en correspondència amb els principis socioculturals dels seus votants. D’aques-
ta actuació se’n beneficiaren tant les escoles de caràcter religiós o benèfic com 
patronats com els ateneus obrers i centres republicans, que exercien un apos-
tolat laic, i també les escorades vers la catalanització, segons ho reconeixia el 
mateix Ajuntament, l’any 1908: 

La mayor parte de las Escuelas particulares subvencionadas actualmente por el Ayun-
tamiento de Barcelona fueron creadas por un doble movimiento de la opinión que es 
imposible desconocer. Un gran número de ellas presentan como nota característica 
la adopción de la lengua catalana como lengua oficial de la escuela; otras, en gran 
número también, se distinguen por haberse suprimido en ellas toda enseñanza de la 

 renovació pedagògica a Catalunya. 1833-1938, Barcelona, La Magrana, 1977), també són de consulta útil 
Josep González Agàpito et. al., Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939. Història de l’educació. Cata-
lunya, Illes Balears, País Valencià, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2002; Ferran Aisa, Mestres, renovació i avantguarda pedagògica a Catalunya, Barcelona, Edici-
ons de 1984, 2007, i diversos autors, Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L’educació en 
el context de la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, 2008.
15. Lluís Duran, Pàtria i escola. L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, Catarroja, Afers, 1997.

a l’edifici modernista de la Tinença d’Alcaldia des del 1912, que posteriorment 
va prendre el nom d’un dels seus primers mestres, Miquel Bleach.

A banda d’aquestes excepcions, la majoria d’escoles públiques es carac-
teritzaven per la manca de pati d’esbarjo, aules sovint mal il·luminades i poc 
ventilades i un gran nombre d’alumnes d’edats i nivells diferents sota la res-
ponsabilitat d’un sol mestre, ajudat d’auxiliars. L’únic recurs didàctic emprat, 
la memorització de coneixements, es veia, a més, dificultat per la incomprensió 
de part dels conceptes pels alumnes, ja que eren transmesos en castellà, una 
llengua que no era la pròpia de la majoria. I els mestres, mal pagats, havien de 
complementar el sou amb retribucions dels pares, la qual cosa feia que, a més 
de deficient, el servei educatiu no fos gratuït, a excepció de les famílies decla-
rades oficialment pobres.12 D’aquesta realitat en derivava que l’escola pública 
fos bàsicament el redós de les famílies senzilles, que no aspiraven a res més 
que a la mínima alfabetització dels fills fins que començaven a treballar, i que 
se situaven al marge de l’associacionisme obrer i de la beneficència catòlica.

No era millor la situació de molts dels establiments privats, però molts pa-
res en valoraven la proximitat al domicili, la relació més estreta amb el professo-
rat i, sobretot, les possibilitats de complementar els estudis primaris o preparar-se 
per a l’ingrés de batxillerat. Era l’opció de les classes mitjanes i la menestralia 
amb aspiració que els fills s’integressin amb una preparació més bona a la vida 
laboral i, si es donaven les circumstàncies, prosseguissin estudis. En contrast, 
les escoles de les congregacions religioses, a part de bons edificis i professorat, 
gaudien d’ensenyaments graduats per edats i nivells, i oferien coneixements no 
reglats per a les noies i estudis de comerç o de batxillerat per als nois.13 

L’onada de regeneració política que portà al Consistori regionalistes i 
republicans, a partir del 1901, no es va traduir en un impuls immediat en 
els canvis educatius. I la renovació de l’escola barcelonina va partir de nuclis 
del professorat, sobretot de l’escola privada, que entraren en contacte amb els 
corrents europeus de l’Escola Nova i que feren coincidir les seves inquietuds 
amb les famílies desitjoses d’un altre model educatiu per als seus fills, fos des 
dels sectors benestants o populars.14 El refús a l’elitisme aristocratitzant, la 

12. «Projecte de Pressupost extraordinari de Cultura. Memòria que formava part del projecte», reproduïda a 
Ajuntament de Barcelona, Les construccions escolars de Barcelona. Recull dels estudis, projectes i altres ante-
cedents que existeixen en l’Ajuntament per la solució d’aquest problema, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
1922, pàg. 41-42.
13. Manuel García Gargallo, L’ensenyament de l’Església a la ciutat de Barcelona. Directori estadístic, 
tesi doctoral, Barcelona, Departament d’Història Contemprània de la Universitat de Barcelona, 2002,  
<http://hdl.handle.net/10803/1987> [consulta: 2 maig 2017].
14. Hi ha abundosa bibliografia sobre el tema de la renovació pedagògica a Catalunya. A part dels clàs-
sics de Jordi Monés Pujol-Busquets (A l’avantguarda de l’educació. Experiències pedagògiques 1900-1938, 
Barcelona, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, 1972, i El pensament escolar i la 
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les obres al solar on s’havia d’instal·lar el primer grup, al carrer de Wad-Ras 
del Poblenou, iniciades l’agost del 1909 segons un projecte de Pere Falqués, se 
suspengueren amb l’argument que les grans reformes urbanes en curs exigien 
la modificació dels emplaçaments escolars previstos.

De moment, des del Govern municipal, en mans de la Unió Republi-
cana, el regidor Hermenegildo Giner de los Ríos impulsà reformes per millo-
rar, a curt termini, les condicions dels establiments escolars públics, i endegà 
propostes que implicaren l’Ajuntament en la responsabilitat de la salut i les 
condicions de vida dels infants de les classes populars. Una de les primeres 
mesures fou el desdoblament de les escoles unitàries, on el mestre titular ate-
nia els nombrosos alumnes amb l’ajut de mestres auxiliars i de les institutrius, 
en el cas de les escoles femenines. L’objectiu era convertir aquests auxiliars en 
mestres de secció que tinguessin al seu càrrec una sola classe,18 amb la qual 
cosa es podia duplicar el nombre d’escoles, distribuir-les millor als barris de la 
ciutat i atendre més bé els alumnes.

En el debat sobre l’augment necessari de la partida per dur a terme el 
desdoblament en els pressupostos municipals del desembre del 1905, el cap de 
les files regionalistes, Lluís Duran i Ventosa, s’hi oposà, defensant l’eficàcia 
de crear directament més escoles graduades, proposta que, no obstant això, ell 
mateix considerava costosa i inabordable d’una manera immediata; malgrat 
la controvèrsia, les majories republicanes permeteren tirar endavant l’opció de 
Giner. Així, des del novembre del 1906, i amb l’aprovació de la Delegación 
Regia de Primera Enseñanza, es crearen 93 noves places de mestres i les esco-
les començaren a funcionar el curs 1907.19 La mesura, però, no solucionava el 
problema de fons, ja que multiplicava la despesa municipal en lloguers, fet que 
portà el delegat regi, Marià Batlles, a recomanar a l’Ajuntament la construcció 
d’edificis escolars propis.20

Una altra de les iniciatives de Giner es va tenir en compte en l’apro-
vació, per part de la Comissió de Governació, l’11 de juny del 1906, d’un 
pressupost per organitzar sis colònies escolars d’un mes de durada, regentades 
per mestres nacionals, per atendre 120 nens de set a onze anys de les escoles 

18. La proposta coincidia amb un dels acords de l’Asamblea Nacional del Magisterio Primario, celebrada a 
Madrid el mateix any, i amb les directrius del Consejo de Instrucción Pública, del 1906. Fou ben rebuda pels 
mestres auxiliars, que obtenien una plaça a Barcelona sense passar els esglaons de l’escalafó oficial, però mal 
vista pels titulars, que, veient el seu estatus amenaçat, viatjaren a Madrid per intentar deturar-la.
19. La Vanguardia, 13/XII/1905, 17/VI/1906, 27/VI/1906, 7/VII/1906, 9/IX/1906, 27/IX/1906 i   
12/XI/1906, i Jordi Monés Pujol-Busquets, «Projectes i realitzacions per eixugar el dèficit d’ensenyament 
primari a la ciutat de Barcelona, 1905-1938» dins Joan Roca i Albert (coord.), L’articulació social de la 
Barcelona contemporània, Barcelona, Institut Municipal d’Història de Barcelona – Proa, 1997, pàg. 203-226.
20. «Memoria presentada al Sr. Ministro de Instrucción Pública por el Excelentísimo Sr. Mariano Batlles y Bertran 
de Lis, Delegado regio. 1906-1911», citada a Ajuntament de Barcelona, Les construccions escolars…, pàg. 308.

religión. La enseñanza laica y la enseñanza catalana representan las novedades que 
se introdujeron en estos últimos años en la mayoría de las escuelas subvencionadas 
por el ayuntamiento y este, que ha de atender a la voluntad de la opinión que le votó 
en los comicios, ha de tener en cuenta estos hechos que se produjeron al calor de un 
movimiento popular.16

El republicanisme: escola pública i higienisme
Des del 1903, el predomini electoral de les coalicions republicanes els atorgà 
els ressorts del poder en els primers ajuntaments renovats. L’heterogeneïtat 
d’aquestes successives coalicions, que fonamentaven sobretot la seva oferta 
electoral en els aspectes ideològics del laïcisme i la voluntat de posar fi al règim 
monàrquic, propicià la manca de programes específics respecte a l’educació, 
sense que hi faltés la defensa de la instrucció primària pública i de la secula-
rització de l’ensenyament. Així, la Base V del programa de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana del 1910 defensava que «els ideals de l’escola cívica, 
sota la sobirania del poder civil, han de respondre al principi de la llibertat 
i d’igualtat per a totes les creences»,17 i no va ser fins a la segona dècada de 
segle que, des dels rengles del nacionalisme republicà, es reivindicà la capaci-
tat d’organitzar i sostenir centres d’instrucció primària i universitària des de 
Catalunya.

Tant els republicans com els regionalistes renunciaren, de moment, a 
impulsar programes globals d’actuació en el camp de l’ensenyament, però 
prengueren consciència de les limitacions de l’actuació municipal i endegaren 
accions polítiques per augmentar la capacitat de finançament. Gràcies a la 
negociació d’un acord econòmic amb el Banc Hispano Colonial per a la con-
versió del deute, posaren el fonament per emprendre grans reformes urbanes 
(la Reforma Interior i el Pla d’Enllaços), gestionades a partir d’un nou ens, la 
Comissió Especial de Reforma Interior, Tresoreria i Obres de Caràcter Extra-
ordinari, creada el 1905. D’aquesta comissió n’anaren sorgint diferents pro-
postes de millora de l’ensenyament a la ciutat, la primera de les quals, el març 
del 1905, consistí en la demanda de subvenció al Ministerio de Instrucción 
Pública per a la construcció de 25 grups escolars, aprofitant la nova legislació, 
que permetia obtenir un 25 % del cost de les obres. El projecte es truncà per 
la inèrcia del Ministerio, que trigà quasi dos anys a donar-hi una resposta 
favorable, i també per l’escassa prioritat que hi atorgà l’Ajuntament. De fet, 

16. «Memòria que acompanyava el Pressupost municipal extraordinari de 1908», dins Ajuntament de 
 Barcelona, Les construccions escolars…, pàg. 51.
17. Santiago Albertí, El republicanisme català i la restauració monàrquica (1875-1923), Barcelona, Albertí 
editor, 1972, pàg. 291.
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de cultura popular, que havia de ser gestionada per una junta, integrada per 
sis regidors i tres persones proposades per l’Ajuntament, sense cap intervenció 
de l’Estat.

A partir del principi que «una ciudad no es grande solo por tener gran-
des y bien urbanizadas vías; es imprescindible que el pueblo que la habite sea 
fuerte y robusto al mismo tiempo que instruido y culto […]. Las ciudades que 
no tienen un alma colectiva no son tales ciudades […], nuestro verdadero ne-
gocio, como ciudadanos de Barcelona, está en aumentar la fortaleza de nuestro 
espíritu»,25 la institució proposà, amb caràcter d’assaig, la creació de quatre 
grups escolars experimentals, cadascun dels quals amb sis graus de cinquanta 
alumnes, escola maternal, parvulari, biblioteca i escola d’adults, ubicats en edi-
ficis amb espais adequats per a les necessitats higièniques dels infants i dotats 
de mobiliari i material adients per al seu ús didàctic. Quant a la pràctica pe-
dagògica, es preveia l’ensenyament cíclic (totes les matèries a tots els cursos de 
manera gradual) i, com a ensenyaments complementaris a càrrec de professorat 
especialitzat, s’introduïen les classes de dibuix, cant, educació física, treballs 
manuals per als nens i ensenyament domèstic per a les nenes.

Es tractava de tot un ampli programa, enriquit amb la incorporació 
de l’ensenyament mixt als jardins d’infància i a dues de les quatre escoles 
previstes, i amb l’adopció del català com a llengua vehicular, tot i que s’hi 
introduïa un curs preparatori per als alumnes castellanoparlants, seguint 
l’exemple d’altres països amb dues llengües d’ús. També es defensava la neu-
tralitat en els continguts educatius i es deixava l’ensenyament de la religió 
com una opció voluntària dels pares, amb les classes agrupades en una sola 
tarda. De fet, el projecte recollia principis com la neutralitat, la coeducació 
i el respecte a la llengua materna, que definien el tarannà d’algunes de les 
escoles privades innovadores i que eren objecte de debat entre els mestres 
nacionals més inquiets, aplegats des del 1908 a la Federació de Mestres Na-
cionals de Catalunya.

El seu caràcter d’assaig minoritari es justificava per la impossibilitat 
d’abordar una transformació generalitzada de l’escola pública barcelonina 
sense disposar dels recursos econòmics de l’Estat. Els mestres, que haurien de 
perfeccionar la seva formació mitjançant cursos a l’estranger, havien de ser se-
leccionats per concurs, al marge de l’oposició oficial, i els seus sous, pagats per 
l’Ajuntament. Era una proposta agosarada que no va desvetllar animositat en 
contra, a excepció de nuclis del magisteri oficial, que en criticaren el caràcter 
minoritari i desconfiaren de la manera de seleccionar el professorat.

25. Tota la informació del projecte a Ajuntament de Barcelona, Les construccions escolars…, pàg. 41, 43, 
71, 75 i 115.

públiques de cada districte, als quals es facilitaven vestits, espardenyes, capells, 
estris d’higiene i material escolar. Era un servei similar al que duia a terme fins 
aleshores la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, amb caràcter 
bàsicament assistencial i amb funció higienista: 

Es […] de interés público, procurar que cuantos niños no tienen la robustez debida, 
o es algo precario el estado de su salud, puedan disfrutar, durante el período de vacacio-
nes, de una temporada de campo y de un régimen que, adecuado a su situación física, 
mejore el estado de su salud, vigorice su cuerpo y anime su espíritu […].21 

La creació d’una comissió de caràcter permanent de colònies, l’any 1907, per-
meté ampliar el nombre de beneficiaris i donar ressò a l’activitat, en la qual 
s’implicaren particulars amb el subministrament de materials i aliments o 
amb la concessió de beques.

El mateix any es posà en marxa el servei de cantines, que servia àpats als 
nens de famílies humils per garantir-ne l’alimentació i l’assistència a classe. La 
primera s’obrí a l’escola de pàrvuls del carrer de Sarrià, d’Hostafrancs, i, per 
facilitar que els nens tinguessin roba per canviar-se, s’instal·là un cosidor per a 
les mares. L’ànima del servei va ser Celestina Vigneaux,22 mestra montessoriana 
casada amb l’escriptor Pere Coromines, que intentà superar l’àmbit assistencial 
amb la programació d’activitats, com les lliçons de cant i gimnàstica rítmica a 
partir del mètode Dalcroze.

La iniciativa municipal següent, el pressupost extraordinari del 1908,23 
sorgí de l’esmentada Comissió Especial de Reforma Interior, Tresoreria i Obres 
de Caràcter Extraordinari, en el context d’un consistori de llarga durada, entre 
el 1905 i el 1909, al llarg del qual les majories republicanes quedaren afeblides 
per les diferències creixents entre el lerrouxisme i el catalanisme republicà, 
aguditzades des del moviment de la Solidaritat Catalana.

La iniciativa va ser possible gràcies al superàvit obtingut en l’encertada 
operació de conversió del deute municipal, i plantejava subvencions signifi-
catives per a institucions d’alta cultura,24 a més de la creació d’una institució 

21. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona, any V, 1906, Barcelona, 
Imprenta de Henrich y Comp. en Comandita, 1908, pàg. 349.
22. Mireia Hernández, Carles Hernández i Joan Sanromà, Celestina Vigneaux i Cibils (1878-1964). Les 
cantines escolars a Barcelona i la renovació pedagògica a l’escola pública, Barcelona, Ajuntament de Barcelona – 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.
23. Alfred Pérez Bastardas, Barcelona davant el pressupost extraordinari de Cultura de 1908, Barcelona, 
Mediterrània, 2003.
24. N’eren beneficiaris l’Institut d’Estudis Catalans, per a la creació de la Biblioteca Nacional de Barcelona; 
l’Escola Industrial, i la Junta de Museus, i, amb ajuts de menor quantia, la Junta de Ciències Naturals i l’Orfeó 
Català, per a la finalització del Palau de la Música.
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les escoles taller en lloc de l’augment de la pressió policial. Si bé en el pressu-
post de l’any següent es consignaren quantitats per a la seva creació, no va ser 
fins al 1912 que en començaren a funcionar dues, als districtes 5 i 7, les quals, 
sumades a les existents, acollien un miler d’alumnes matriculats, la majoria 
concentrats en els primers cursos, fet que palesava la necessitat de formació 
elemental per als joves d’extracció obrera, amb una escolarització curta i defi-
cient, per damunt de la demanda de formació professional.

En el camp de l’ensenyament femení, l’Ajuntament sostenia escoles de 
tall i confecció, però el 1910, i a proposta del regidor i metge republicà Ricard 
Janssens, des de la Comissió de Governació s’impulsà la creació de l’Escola 
Municipal de Labors i Oficis de la Dona, que s’ubicà en un edifici de la ronda 
de Sant Antoni, núm. 19, llegat a la ciutat pel naturalista Manuel Martorell 
Peña. Centrada en els coneixements domèstics, aquesta formació era reque-
rida no sols per a un agençament més òptim de la llar familiar pensant en el 
matrimoni, sinó també per la garantia que significava de cara al mercat de 
treball, concretament del servei domèstic, un dels sectors que ocupava una 
part important de la mà d’obra femenina.

Les iniciatives republicanes en pro de la infància desvalguda que assis-
tia a l’escola pública de la ciutat van tenir una altra concreció en les escoles a 
l’aire lliure, que es dotaren de prestigi per la combinació del caràcter benèfic 
i higienista amb els corrents pedagògics de la Institución Libre de Enseñanza. 
La proposta per crear la primera escola del Bosc va ser formulada, el març 
del 1910, pels regidors Pere Coromines, del Centre Nacionalista Republicà, 
i Emiliano Iglesias, del Partit Republicà Radical, al si d’un consistori de ma-
jories nodrides per ambdós partits, aconseguides a les eleccions del desembre 
del 1909, gràcies al desprestigi popular de la Lliga pel seu suport a la repressió 
exercida des del govern de Maura.

A l’ambient encara hi ressonaven els ecos de la Setmana Tràgica del mes 
de juliol, quan el sentiment dels revoltats s’havia manifestat amb la crema de di-
versos centres educatius parroquials o regentats per congregacions catòliques;26 
en contraposició, el temor dels conservadors a les influències de l’escola laica 
havia incitat el Govern a l’execució del pedagog racionalista Francesc Ferrer 
i Guàrdia, acusat d’inductor moral dels fets, a més del tancament de bona part 
de les escoles afins a l’Escola Moderna.

L’escola del Bosc de Montjuïc, ubicada a la Torre Laribal, adaptada 
per a la nova funció, va ser inaugurada finalment el 1914, i va encetar la línia 

26. El clàssic estudi de J. Connelly Ullman posà de manifest la importància simbòlica atorgada a les escoles 
religioses pels incendiaris del 1909. Vegeu Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica. Estudio sobre las 
causas socioeconómicas del anticlericalismo en España. 1898-1912, Barcelona, Ariel, 1972, pàg. 577-583.

La cohesió política inicial a favor del pressupost, a excepció de la mi-
noria dinàstica que s’hi oposà, es trencà a partir de la reacció immediata de 
l’Església i les entitats catòliques. La Lliga acabà alineant-se amb els seus de-
tractors pels seus supòsits laics, i els republicans lerrouxistes recelaren d’un 
projecte que diferia del caràcter estatalista que preconitzaven. Finalment, el 
mateix alcalde monàrquic suspengué la base que feia referència a la neutralitat, 
i, poc després d’abandonar interinament el càrrec, dimití i deixà pas a l’ocupa-
ció interina de l’alcaldia pel republicà nacionalista Albert Bastardas. El pressu-
post quedà definitivament suspès pel governador civil el febrer del 1909, que 
al·legà l’extralimitació de l’Ajuntament en les seves atribucions econòmiques.

Finit per raons ideològiques i polítiques, aquest projecte municipalista, 
no obstant això, tingué la virtut de ser el pioner en les iniciatives per abordar 
les deficiències de l’escola pública barcelonina que s’anaren perfilant al llarg 
del dilatat mandat republicà. El 17 de juny del 1909, la proposta per a la 
creació d’una caixa per a la construcció de quaranta unitats pedagògiques, 
sustentada en l’emissió d’un emprèstit i en les subvencions del Ministerio, 
adjuntava un programa arquitectònic que recollia els mateixos requeriments 
que el pressupost de cultura rebutjat, però amb un programa pedagògic des-
proveït dels aspectes més ideològics que l’invalidaren. El model d’escola era 
molt similar el que prevaldria a partir del 1917, amb jardí d’infància, sis 
aules de primària dobles, patis d’esbarjo i joc, una sala d’actes utilitzable per 
a pràctiques de dibuix, un gimnàs amb dutxes, despatx de direcció i sala de 
professors amb biblioteca pedagògica, gabinets de física i química i d’his-
tòria natural, museu pedagògic, cuina i menjadors per al servei de cantina. 
Aquesta proposta, tot i ser debatuda i aprovada per la majoria dels assistents 
al plenari del 29 de maig del 1909, no pogué tirar endavant per la manca de 
quòrum en la votació, en la qual sols participaren onze regidors de la Unió 
Republicana i catorze de la Lliga.

També el mes de maig del 1910, sota el guiatge d’una ponència con-
junta de les comissions de Reforma, Tresoreria i Obres Extraordinàries i de 
Governació, es convocà un concurs per a projectes d’edificis escolars que, a 
més d’atenir-se a les disposicions ministerials, possibilitessin l’enriquiment del 
paisatge urbà i evitessin la monotonia de les façanes. El veredicte no es va fer 
públic fins al 1913, i els edificis mai no es construïren.

Entre les actuacions que reflectien la complexitat del sistema educa-
tiu barceloní que s’anava bastint, cal referir-se a les escoles d’arts i oficis, tall 
i confecció i l’escola del Bosc. La creació d’escoles municipals d’arts i oficis, 
que havien de sumar-se a les dels antics municipis de Gràcia i Sant Martí de 
Provençals, incorporades al patrimoni municipal des de l’agregació, estigué 
vinculada a l’anàlisi a l’entorn de la delinqüència juvenil exposada pel regidor 
republicà Santiago Valentí Camp, l’any 1907, en la qual defensava l’eficàcia de 
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de la Biblioteca de Catalunya, mentre s’emprenien els passos necessaris per 
a la normativització de la llengua; aquesta voluntat catalanitzadora, però, 
havia de xocar amb la majoria dels sectors republicans, recelosos del puixant 
nacionalisme.

Amb la mirada posada en un horitzó de modernitat i en l’equiparació 
de Catalunya als països avançats, el regionalisme es proposà la creació d’insti-
tucions formatives vinculades a les necessitats del desenvolupament industrial, 
la modernització del sector tèxtil, les noves branques de la industrialització 
(mecànica, química, electricitat) i la tecnificació agrícola. I, des del Consell 
d’Investigació Pedagògica, es dissenyaren les bases d’un sistema educatiu propi 
per a una futura Catalunya autònoma, fonamentat en la ciència i en la pedago-
gia moderna. Tanmateix, l’actuació es va cenyir als límits de la legalitat vigent, 

d’escoles municipals a l’aire lliure que prestigiaren la labor educativa de l’Ajun-
tament barceloní. De moment, hi assistiren només un centenar d’alumnes, 
fins que el 1921 es feren obres per a un nou pavelló, que n’ampliava la capacitat 
en 200 places.27 Al centre hi tingué lloc, per primera vegada, la contractació de 
mestres nacionals, com els directors Rosa Sensat i Antolí Monroy, per a una 
escola municipal, un precedent per al futur règim de patronat.

El seu caràcter especial d’escola a l’aire lliure i destinada a alumnes amb 
deficiències de salut possibilità el desenvolupament de les classes més enllà del 
marc restringit de l’aula i de l’aprenentatge tradicional, incorporant-hi els jocs 
i l’activitat física, i incentivant la curiositat i la iniciativa dels infants en la línia 
pedagògica «institucionista». Aquesta via d’assaig minoritari, similar a la for-
mulada en el pressupost del 1908 i defensada pels teòrics de la pedagogia i per 
polítics propers a la Institución Libre de Enseñanza, com el mateix Hermene-
gildo Giner i Pere Coromines, podia sintonitzar amb els projectes regionalistes 
de modernització educativa, sense necessitat d’abordar la problemàtica de les 
deficiències del gruix de les escoles nacionals, preocupació principal dels mes-
tres que hi exercien.

Finalment, una altra mostra de l’interès per la renovació pedagògica va 
ser el fet de dotar de beques a mestres i professors perquè coneguessin les nove-
tats de l’estranger. El 1914, les mestres Dolors Canals i Mercè Climent, assisti-
ren al segon curs Montessori a Roma, i, des del 1915, dirigiren els dos primers 
parvularis municipals montessorians, un dels quals, al carrer de la Tapineria, 
traslladat cinc anys després al carrer d’Ataülf, on avui segueix funcionant com 
a parvulari adscrit al grup escolar Baixeras. L’altre, al carrer d’Aribau, a ins-
tància dels pares dels alumnes, passà a ser la primera escola graduada pública 
amb el mateix sistema a partir del 1918, i durant els anys de la República fou 
traslladada a la Casa Trinxet, al carrer de Còrsega.

La Lliga Regionalista: modernització econòmica i cultura nacional 
Les majories republicanes a l’Ajuntament fins al gir del 1913-1915 havien fet 
decantar l’acció regionalista vers la Diputació de Barcelona, espai de concreció 
dels seus projectes culturals i educatius, un cop situat Enric Prat de la Riba a 
la seva presidència com a resultat de l’èxit electoral de la Solidaritat Catalana 
el 1907.

Un element substancial del pensament pratià era la consideració de 
la cultura com a eina imprescindible de conscienciació nacional. En conse-
qüència, les primeres actuacions de la Lliga tendiren a la seva potenciació, 
amb la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans i la posada en funcionament 

27. Ajuntament de Barcelona, Escoles a l’aire lliure del parc de Montjuïc, Barcelona, Comissió de Cultura, 1921.

La creació de l’institut per a noies pretenia posar fi a la discriminació que suposava l’accés 
gairebé exclusiu dels nois als estudis de batxillerat. Visita d’alumnes de l’Institut de Segon 
Ensenyament de la Dona al laboratori de l’Escola Industrial, 1916. Fotografia: Frederic Ballell. AFB
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Pel que fa a l’ensenyament primari, «la tasca dura, costosa i poc atractiva 
de l’alfabetització de les masses es deixà en mans de l’Estat i del municipi»,29 de 
manera que solament es dugueren a terme algunes iniciatives que no inter-
ferien en la responsabilitat que la llei atorgava als ajuntaments i a l’Estat. En 
el camp de l’arquitectura escolar, s’aplicaren diferents mòduls de construcció 
en la creació de quatre centres, tots fora de Barcelona capital, amb la finalitat 

29. Enric Ucelay, «La Diputació i la Mancomunitat 1914-1925», dins Borja de Riquer (dir.), Història de la 
Diputació de Barcelona, vol. II, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987, pàg. 81.

que reduïa les possibilitats d’actuació dels organismes provincials a l’àmbit de 
la beneficència i a l’ensenyament secundari i professional.

Un dels resultats més brillants fou la creació de la Universitat Industri-
al, inaugurada oficialment el 1908, un espai on convivien un seguit d’insti-
tucions per oferir una sòlida i moderna formació tècnica als futurs directors 
d’empreses i càrrecs intermedis, la qual va suposar una alternativa a la de-
ficitària oferta estatal en aquest sector. L’impuls a la Universitat Industrial 
es completà amb la transformació de l’Escola Provincial d’Arts i Oficis en 
l’Escola del Treball (1913), un espai de formació per als capatassos i apre-
nents, on l’aprenentatge tecnològic havia de complementar-se amb l’educació 
humanística i moral.

Un cop configurada la Mancomunitat des del 1914, l’elecció de Prat 
com a president donà continuïtat a la labor iniciada des de la Diputació bar-
celonina, amb la posada en funcionament d’institucions projectades amb 
anterioritat. La finalitat era formar no sols dirigents empresarials i obrers espe-
cialitzats, sinó també funcionaris, a l’Escola de Funcionaris de l’Administració 
(1914), i artesans coneixedors i capacitats per renovar les tradicions pròpies, a 
l’Escola de Bells Oficis (1915).28

La formació femenina de caràcter selectiu, al servei de la cultura i la 
salut, es plasmà en la creació de l’Escola de Bibliotecàries (1915) i de l’Escola 
d’Infermeres (1917), mentre que l’antiga Escola Provincial de Tall i Confecció 
es reorientà des del 1913 cap als estudis de tall, capelleria i moda. Tanmateix, 
a la ciutat, la institució que adquirí més prestigi per a la formació femenina 
es desenvolupà al marge de l’acció institucional, malgrat la relació de la seva 
fundadora, Francesca Bonnemaison, amb els àmbits del regionalisme. La Bi-
blioteca i Cultura Popular per a la Dona, fundada el 1909, formà diverses 
generacions de dones oferint-los estudis especialitzats de cara a noves oportu-
nitats laborals (comerç, oficines), alhora que els possibilitava la participació en 
el món cultural de la ciutat.

Així, modernització i catalanització foren les línies mestres de la políti-
ca cultural regionalista que aportaren a Barcelona nous centres de mestratge 
tècnic i espais de formació intel·lectual. En canvi, no va ser fins al 1921 que 
es creà una comissió mixta de la Mancomunitat amb l’Ajuntament per es-
tudiar el problema del batxillerat, sense arribar a formular-se cap alternativa 
viable, de manera que es deixà la impartició d’aquests estudis, bàsicament, en 
mans de les escoles de les congregacions religioses.

28. Albert Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabater, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1996; Albert Balcells, La Mancomunitat de Catalunya 1914-1925. El primer pas 
vers l’autogovern des de la desfeta de 1714, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2014.

Font: «Universitat Industrial i altres centres docents de la Mancomunitat de Catalunya» dins  
ajuntament de barcelona, Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 1918-1919-1920, 1923

Matrícula del curs 1920-1921 en les escoles tècniques  
i superiors de la Mancomunitat

Escola  d’Indústries 
Tèxtils  i Tintoreria

67

Institut  de 
Química 
 Aplicada

143

Escola  Superior 
 d’Agricultura

139

Escola Superior   
de Bibliotecàries

24

Escola d’Infermeres  
Auxiliars de Medicina

14
Escola Catalana  
 d’Art Dramàtic

31

Escola  
Tècnica  

 d’Oficis d’Art
142

Institut   
d’Electricitat   

Aplicada
53

Escola de  Directors 
 d’Indústries 
 Mecàniques

27

Escola de   
Funcionaris 

d’Administració  Local
22

Escola  
 d'Adoberia

8

Escola  
Superior  de 
Bells  Oficis

36

Escola  d’Alts 
Estudis 

 Comercials
79

Escola 
 Preparatòria

60

Estudis 
 Normals

27
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Si bé la matrícula a l’Escola del Treball va ser ascendent des de la 
seva posada en funcionament, el nombre de matriculats era significativa-
ment baix en relació amb les necessitats d’una ciutat que es calculava que 
tenia uns 15.000 nois joves ja incorporats al món laboral com a aprenents, 
fadrins o obrers, susceptibles de ser-ne beneficiaris, però als quals frenava 
probablement la dificultat d’accés, tant per la centralització de l’oferta en un 
sol recinte, al carrer d’Urgell, com pels requisits de coneixements mínims 
per a l’admissió.

Un model d’escola pública barcelonina 
La Comissió de Cultura i l’Assessoria Tècnica
La feble cohesió republicana s’esquerdà a partir de les denúncies al Congrés 
dels Diputats d’afers de corrupció en negocis municipals de determinats regi-
dors lerrouxistes, la qual cosa debilità el Partit Republicà Radical i possibilità 
l’ascens electoral de la Lliga a partir dels comicis municipals del 1911. Posteri-
orment, l’assoliment de la Mancomunitat des del 1914 i la perplexitat de l’elec-
torat davant la coalició de radicals i republicans catalanistes a les eleccions del 
1915 asseguraren al regionalisme un domini progressiu dels ressorts de poder 
municipals fins a la dictadura de Primo de Rivera.

L’auge de la Lliga es correspongué amb una etapa de prosperitat en els 
negocis gràcies a la neutralitat sostinguda davant la guerra europea, context 
que va permetre endegar actuacions per regular el creixement urbà, a partir 
del Pla d’Enllaços amb els pobles agregats, i albirar projectes per donar a Bar-
celona projecció internacional, com l’Exposició d’Indústries Elèctriques, en la 
qual coincidiren interessos de prohoms regionalistes i radicals, i que havia de 
comportar canvis significatius en la urbanització de la muntanya de Montjuïc, 
no materialitzats fins al 1929.

Alhora que, des de la Mancomunitat, la Lliga intentava definir una 
proposta educativa d’àmbit català, els regidors regionalistes continuaren la 
trajectòria de renovació pedagògica encetada als centres escolars municipals 
de caràcter especial, les escoles a l’aire lliure i els parvularis, i començaren a 
plantejar-se la necessitat de dignificar, modernitzar i dinamitzar l’escola pú-
blica barcelonina, abordant el problema amb criteris tècnics i de planificació. 
Aquesta posició no estava desvinculada de la preocupació dels catalanistes 
conservadors pel risc que representava el proletariat immigrant, tant per la 
dilució del caràcter essencial del poble com pel perill de difusió de doctrines 
anticlericals i asocials. Així, l’escola pública passà a ser considerada com una 
eina per a la transformació de les masses, i s’inculcà als individus el sentit de 
deure cívic. Amb aquest concepte, proper a les teories del nord-americà John 
Dewey, autor, entre altres obres, de Democràcia i educació (1916), divulgades 
a Catalunya per Eladi Homs, també hi podien establir sintonies els corrents 

de crear prototipus, i s’introduí el mètode Montessori, primer als parvularis 
dependents de la beneficència provincial, i, posteriorment, a un centre pilot, 
on s’experimentà amb edats més avançades. Amb la mirada posada vers el 
futur, es considerà més decisiva la formació acurada d’un col·lectiu de mes-
tres, competents en ciència i rics en coneixements de llengua i cultura catala-
nes, que fessin seves les novetats pedagògiques d’arreu. Des del Departament 
d’Ensenyament Primari i Secundari del Consell de Pedagogia s’organitzaren 
les Escoles d’Estiu des del 1914, un espai de trobada de mestres que serví 
per incentivar la formació i l’intercanvi d’experiències i per complementar els 
esforços que s’havien endegat des del Magisteri Nacional amb les Converses 
Pedagògiques, encetades el 1903; també es publicà la revista Quaderns d’Es-
tudi (1915) i es crearen els Estudis Normals (1919), una especialització per als 
mestres ja titulats per facilitar-los la formació en llengua, història, geografia i 
cultura catalanes.

Es pot afirmar que l’aportació de la labor educativa empresa des de la 
Diputació i continuada per la Mancomunitat va ser sobretot qualitativa, a 
excepció dels estudis superiors tècnics; de fet, el curs 1920-1921, en les seves 
escoles tècniques i superiors hi aplegaven 872 estudiants.

L’Escola del Treball, en funcionament des del 1915, oferia un ampli ven-
tall d'especialitats (mecànica, metal·lúrgia, química, tèxtil, electricitat, fusteria 
i construcció), que cursaren centenars d’alumnes.

Font: Ramon Alberdi, «Política i ensenyament a Barcelona. L’Escola del Treball (1913-1930)», 
Recerques, 14 (1983), pàg. 97-112
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republicans, sempre que el projecte que en derivés no fos gaire impositiu en 
aspectes de religió i catalanitat.

Un pas primordial per començar la dignificació de l’escola pública era 
la construcció d’edificis adients, demanda també reclamada per les mateixes 
autoritats educatives, imbuïdes de les pulsions regeneracionistes. Des del 1914, 
el metge Valentí Carulla, rector de la Universitat de Barcelona entre el 1913 
i el 1923, havia emprès la realització d’una estadística per conèixer la realitat 
de totes les escoles del districte universitari, i, en vista dels resultats, reclamà la 
construcció de nous edificis a diversos ajuntaments d’arreu de Catalunya. La 
Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción, en què col·laboraven mes-
tres públics de la talla de Maria Baldó, Leonor Serrano i Rosa Sensat, secundà 
els objectius del rector per Barcelona i, amb la seva col·laboració, impulsà la 
iniciativa de crear a la capital seixanta grups escolars. La divulgació del pro-
jecte, mitjançant conferències de pedagogs, mestres i arquitectes, aconseguí 
el suport de les principals institucions econòmiques i culturals de la ciutat 
—l’Ateneu Barcelonès, el Foment del Treball Nacional, l’Institut Agrícola Ca-
talà de Sant Isidre, la Cambra de Comerç i la d’Indústria—30 i trobà ressò en 
els àmbits de la menestralia i l’obrerisme cultivat, com l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular o el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria.

També les entitats populars pressionaren per aconseguir escoles públi-
ques als barris. Així, el 12 de maig del 1918, els veïns anaren en manifestació 
festiva, des de Sants i Hostafrancs fins a la plaça de Sant Jaume, amb pancartes 
on es podia llegir: «El poble té dret a la cultura. Vetllem per l’educació dels 
nostres fills»,31 per donar suport a la iniciativa de diversos centres polítics, 
societaris i culturals que reclamaven una escola pública digna per al barri.

Aquest fou el context en què es creà, l’11 de gener del 1916, la nova 
Comissió Municipal de Cultura, formada per sis regidors, que tindria al seu 
càrrec les escoles nacionals, els grups escolars, les escoles d’arts, l’escola de mú-
sica, les «escoles de cecs, sordmuts i deficients», les escoles de labors i tall per 
a la dona, i el foment d’institucions culturals, biblioteques, exposicions, ar-
xius i publicacions i belles arts. La proposta, presentada pel regionalista  Lluís 
Duran i Ventosa, es plantejà en un consistori en què les forces conservadores 
(regionalistes, monàrquics i jaumins) estaven equiparades a les republicanes, 
i fou rebuda amb recel pels lerrouxistes, temorosos que es convertís en un 
instrument de conscienciació nacionalista, complementari de l’obra endegada 
pels regionalistes des de la Mancomunitat. Tot i això, la Comissió es constituí 

30. El Progreso, 27/V/1915; La Vanguardia, 27/V/1915.
31. Grup de Recerca Històrica de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Les escoles fins el 1939 a Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. Llums i foscors, Barcelona, Riera de Magoria, 2014.

Instància presentada a l’Ajuntament per diverses entitats de Sants i Hostafrancs per reclamar 
una escola pública al barri. Campanya Pro-Escola de les entitats de Sants i Hostafrancs, 1918. 
Fotografia: Pep Parer. AMCB
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[…]. El nostre [edifici] serà ornat amb totes les belleses posades amb emoció pels qui 
volen alliberar les classes populars de Barcelona que han viscut sense sol ni aire en car-
rers humits i sense cap claror tampoc en les tenebres del seu esperit. Davant l’edifici 
bastit amb mitja contribució de l’estat, i tota la sensació de basarda que produeixen les 
formes nascudes amb absència d’ideals, oposem-hi l’escola on cada forma hagi estat 
creada per nobles aspiracions dels qui l’han ajudat a bastir-la, oposem-hi una escola 
bella, artistes de Catalunya […], l’escola bella d’on nostres infants sortiran preparats 
per a les més altes empreses culturals, l’escola bella que contribueixi a asserenar l’àni-
ma de les nostres multituds, fent-les-hi entreveure com un cel, en aquesta terra […].36 

La inserció del problema del millorament de l’escola pública en el debat ciu-
tadà obligà els partits a dissenyar polítiques específiques i a definir planteja-
ments tècnics. L’experiència mostrava que la majoria d’iniciatives anteriors 
havien tingut un caire discontinu i dispers, entorpides pels debats polítics o 
deturades pels canvis de majories. Per garantir-ne la continuïtat i fer més eficaç 
l’acció municipal, calia dotar de solidesa tècnica les propostes i emmarcar-les 
en un programa de planificació. Amb aquesta finalitat es constituí l’Assessoria 
Tècnica, per a la direcció de la qual fou nomenat, des del gener del 1917, Ma-
nuel Ainaud. Era un home de consens; la seva relació amb els cercles culturals 
obreristes podia satisfer els republicans, mentre que la seva experiència docent 
a l’escola Mont d’Or i les seves col·laboracions a La Veu de Catalunya el podien 
fer proper als regionalistes. La labor de l’Assessoria se sustentà en dos professi-
onals més: el metge Enric Mias, que era garantia dels principis de l’higienisme 
escolar, i l’arquitecte Josep Goday, bon coneixedor de la tradició constructiva 
i decorativa catalana i dels moderns edificis escolars de les ciutats europees.

La pretensió que guiava l’Assessoria Tècnica era l’estructuració d’un sis-
tema d’ensenyament primari coherent i eficaç, bandejant els temes conflictius, 
com la religió o les classes mixtes, a partir d’una nova escola pública barcelo-
nina, gratuïta, graduada i dotada d’esperit propi. En els futurs grups escolars, 
amb aules especialitzades, laboratoris, biblioteca, gimnàs i pati d’esbarjo, amb 
mobiliari i material didàctic adient, i amb cantines i serveis higiènics i sanita-
ris, s’obriria pas a l’experimentació i a les activitats manuals, s’impulsarien les 
activitats culturals i les sortides fora de l’aula, i es potenciaria l’associacionisme 
entre els alumnes i exalumnes i les relacions amb les famílies.

Però allò més singular fou que Manuel Ainaud va saber concebre un 
mite urbà potent, en el qual l’escola pública es convertia en un gresol on es 
fondrien les diferències per forjar-hi ciutadans en la igualtat. La ciutat, conce-
buda com una comunitat arrelada en un passat i projectada vers el futur, podia 

36. Manuel Ainaud, dins Ajuntament de Barcelona, Les construccions escolars…, pàg. 162-164.

i quedà integrada per set regidors (tres regionalistes, tres republicans radicals i 
un republicà nacionalista),32 i fou presidida pel cap dels rengles regionalistes 
municipals, l’advocat Lluís Duran i Ventosa. Posteriorment, la Comissió va 
adquirir caràcter permanent i, en sintonia amb la correlació de forces domi-
nant al Consistori, fins a l’any 1923 hi predominaren els regidors regionalis-
tes, entre els quals destacà per la seva empremta l’hel·lenista Lluís Nicolau 
d’Olwer.33 

Per aconseguir una major implicació ciutadana en l’acció escolar munici-
pal, el maig del 1916 la Comissió convocà un període d’informació pública que 
suscità adhesions i propostes de bona part de les associacions que ja havien par-
ticipat en la campanya anterior.34 Les entitats socials i econòmiques veien neces-
sari dotar la ciutat de places públiques dignes, com a mínim per a la meitat del 
cens escolar; admetien la validesa dels models arquitectònics premiats el 1913 
i del projecte de constitució d’una caixa de construccions escolars, i recoma-
naven l’aprofitament dels llegats rebuts per l’Ajuntament per a obra de cultura. 
Les seves propostes coincidien, a grans trets, amb les presentades en la mateixa 
comissió pels regidors republicans, l’arquitecte Manuel Vega i March i Enric 
Vila Marieges.35 En canvi, les associacions del món artístic i obrer ajudaren a 
donar un pas endavant en la definició del model escolar barceloní, gràcies al 
lideratge exercit per Manuel Ainaud Sánchez, membre i, poc després, president 
de l’Ateneu Enciclopèdic Popular.

Ainaud no es limità a demanar edificis nous i higiènics, sinó que hi 
afegí la necessitat que fossin bells, com una eina per a la formació de l’ànima 
col·lectiva, glossada pels noucentistes: 

32. Eren Lluís Duran i Ventosa, Jaume Bofill i Mates i Santiago Andreu Barber, per la Lliga Regionalista; 
Hermenegildo Giner de los Ríos, Josep M. de Lasarte i Manuel Vega i March, pel Partit Republicà Radical, 
i Enric Vila Marieges, per la Unió Federal Nacionalista Republicana.
33. Cèlia Cañellas Julià, Política cultural de l’Ajuntament de Barcelona. 1916-1929, tesi doctoral dirigida per 
Albert Balcells, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1982; Rosa Toran Belver, Política cultural 
de l’Ajuntament de Barcelona. 1930-1936, tesi doctoral dirigida per Albert Balcells, Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1982.
34. Participaren en aquesta campanya les entitats culturals, econòmiques, artístiques i obreres següents: 
Foment de les Arts Decoratives, Ateneu Enciclopèdic Popular, Círculo Artístico, Associació Artística d’Escul-
tors Decoradors, Institut Català de les Arts del Llibre, Asociación de Arquitectos de Cataluña, Sociedad Coo-
perativa La Flor de Mayo, Centre d’Unió Republicana del D. VII, Ateneo Obrero de San Andrés de Palomar, 
Sindicato de Albañiles La Unión de Barcelona, Centro Liberal Instructivo del D. VII, Ateneu Obrer Català 
de Sant Martí, Unión de Cerrajeros de Obras de Barcelona, Sociedad de Obreros Pintores, APEC, CADCI, 
Ateneo Sindicalista, Sociedad de Aserradores Mecánicos, Centre Excursionista Montseny, Comité Municipal 
Republicano Federalista de Barcelona, Juventud Reformista, U. R. G. i Ateneu Enciclopèdic Popular. De 
totes les propostes, sols l’APEC destacava la base de catalanitat indispensable per a la vivificació de l’esperit 
ciutadà. Vegeu Ajuntament de Barcelona, Les construccions escolars…, pàg. 156-162.
35. Ajuntament de Barcelona, Anuario estadístico…, 1916, pàg. 182-183; Ajuntament de Barcelona, 
Les construccions escolars…, pàg. 148-156.
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Projectes i realitzacions 
Traduir els propòsits en realitat va ser el gran repte de la Comissió de 
Cul tura.38 Malgrat les campanyes de les entitats, la demanda de places públi-
ques estava pràcticament estabilitzada i ni tan sols no era coberta per l’oferta 
disponible. Era una prova que bona part de la societat barcelonina trobava 
solucions més adients a les seves necessitats en la diversificada oferta privada 
i volia assegurar la qualitat educativa i el dret a exigir-la mitjançant el paga-
ment. Així, des de la consciència de la impossibilitat d’assolir immediatament 
la resolució del problema escolar, l’aspiració d’educar la totalitat dels nens 
i nenes es deixà per a un futur indefinit i es plantejà com a primer objectiu la 
millora de la qualitat de les places ofertes, per tal que els pares comencessin a 
fer confiança en l’escola pública.

Sota aquesta premissa cal situar el Pla General de Distribució d’Edificis 
Escolars per a la construcció de 29 grups amb una capacitat per a 20.800 
alumnes, presentat en el ple de l’Ajuntament el 26 de maig del 1916 i aprovat 
l’any següent, integrat per un conjunt d’actuacions urbanístiques planejades 
entre el 1914 i el 1917. El pla partia de l’aprofitament d’edificis de propietat 
municipal per a cinc de les noves escoles, dels solars de propietat municipal 
per a nou escoles més —tres de les quals, a l’aire lliure; una d’elles, en una 
concessió a la platja—, i de la reclamació al ram de guerra de solars per a dues 
escoles més; mentre que per a la resta d’escoles calia adquirir nous solars. 
S’optà per la construcció d’edificis de gran capacitat, amb l’objectiu de seguir 
les recomanacions dels higienistes que cap nen no hagués de caminar més 
d’un quilòmetre diari per arribar a l’escola.

El principal escull per a la realització del pla era la manca de mitjans 
econòmics, si no es disposava dels ajuts de l’Estat. Però dos elements contribu-
ïren a obrir una esperançadora escletxa per cobrir part de les despeses: d’una 
banda, el sanejament de les finances municipals, i de l’altra, la possibilitat 
d’invertir un seguit de llegats i donacions, cedits des de feia anys per a obra 
cultural i escolar, que, si bé no serviren per finançar les construccions escolars 
en la seva totalitat, contribuïren a fer créixer l’ambient ciutadà a favor de l’es-
cola i a fer consignar en els pressupostos municipals quantitats molt superiors 
a la mateixa donació. Així, a partir de la cessió de béns immobles o diners, es 
pogué finançar part de les obres dels grups escolars Lluïsa Cura, Pere Vila i les 
Escoles Casas.

38. Per resseguir l’obra escolar municipal al segle xx, vegeu diversos autors, Un segle d’escola a Barcelona. 
Acció municipal i popular. 1900-2003, Barcelona, Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona – Octae-
dro, 2003.

ser l’eix de vertebració de la cohesió social, tan necessària en moments de forta 
confrontació classista, i més integrador per a les masses immigrants que l’et-
nicisme del nacionalisme catalanista. En aquesta cosmovisió, els reformistes 
republicans hi podien trobar ecos de l’ideari igualitarista de Condorcet, que 
emanava de la Revolució Francesa, però també els regionalistes s’hi podien 
identificar, ja que podien veure en l’escola pública primària un instrument per 
a la necessària formació dels futurs obrers i una eina per inculcar-los un sentit 
de la cultura lligat a la pròpia terra i a una ètica social de convivència.

Adreçada sobretot als infants de famílies obreres, la nova escola havia 
de suplir, amb higiene i bellesa, les deficiències dels habitatges on es desenvo-
lupava la seva vida familiar, però també havia de subministrar una formació 
moral i cívica que els integrés en el sentiment ciutadà, i els facilités l’adapta-
ció al món laboral amb ensenyaments complementaris, alhora que respectava 
els rols socials diferenciats assignats als nens i a les nenes: 

Així als nostres nois humils, deu preparar-los des de la formació del seu caràcter i de la 
salut del seu cos fins a dotar-los de tots aquells coneixements indispensables per anar 
preparats tècnicament per a les lluites de la vida, i a les nostres noies, deu preparar-les 
l’Escola pública, per a reintegrar-les en part a la llar, fent-les-hi sentir tots els goigs 
del benestar de la casa.

[…]. Poca cosa guanyaríem si les futures lluites industrials, si les classes directores 
s’haguessin format en els millors centres tècnics que suara hem instal·lat a Catalunya 
i en canvi els nostres futurs artesans no vinguessin preparats des de l’escola primària, 
per a col·laborar amb la preparació tècnica suficient en l’obra econòmica per aquells 
elements iniciada. Per això deu procurar-se que la instrucció primària de les escoles 
públiques quedi enllaçada de tal manera amb les altres institucions d’ensenyança 
secundària, que les unes siguin el complement de les altres, per arribar, per medi 
d’aquesta educació de nostres classes populars, a la formació integral de les mateixes.

De tots els elements obrers de Barcelona, als qui pot influir majorment l’escola 
pública si encerta a donar una mateixa idealitat i uns mateixos procediments, és a la 
massa immigrada […]. 

La futura Escola pública, aquella Escola pública que serà engendrada per un col-
lectiu ideal ciutadà i que actuarà conjuntament amb un pla pedagògic adequat per 
a influir entre aquests elements rendirà bons beneficis si té per finalitat la prompta 
transformació d’aquests elements, en ciutadans barcelonins. Lo que nosaltres podem 
fer per mitjà de les escoles públiques és contribuir a la ràpida adaptació d’aquests 
elements exòtics, fonent-los en un tipus de ciutadà barceloní.37 

37. «Pla General de Distribució d’Edificis Escolars», dins Ajuntament de Barcelona, Les construccions 
escolars…, pàg. 177.
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creada l’any 1913; es planificà l’ensenyament de dones adultes i s’organitzaren 
escoles de comerç i de tall a diversos districtes. Des de 1918 a les escoles muni-
cipals s’implantà l’ús docent del català.

El predomini polític regionalista a la Mancomunitat i a l’Ajuntament 
va permetre una major coordinació entre les escoles professionals de les dues 
institucions. El nivell elemental quedà sota la responsabilitat del municipi, a 
través de les escoles complementàries d’oficis, nova denominació de les anti-
gues escoles d’arts i oficis, rebatejades amb els noms d’Abat Oliba, a Gràcia; 
Francesc Aragó, a Sant Martí; Arnau de Vilanova, a Sants, i Narcís Mon-
turiol, al Raval. De tota manera, la formació professional no va ser objecte 
d’interès prioritari per part de la Comissió de Cultura municipal, tot i les 
propostes d’especialització dels seus continguts tècnics i d’incorporació de 
formació humanística i cívica en els seus programes, fetes des de l’Assessoria 
Tècnica,40 mentre que les millores en el seu funcionament quedaren en mans 
dels respectius directors. Un element per donar més identitat a les noves esco-
les primàries i elementals creades per l’Ajuntament havia de ser l’adopció de 

40. Ajuntament de Barcelona, Institucions d’ensenyament tècnic primari, 1918, Barcelona, Tall. d’arts gràf. 
Henrich i Ca., 1918.

Cal remarcar el caràcter altament simbòlic de la construcció del primer 
dels grans grups escolars, destinat a nens, començat l’any 1917, que portarà el 
nom d’Àngel Baixeras, en record de la deixa per a obra escolar de qui projectà 
el Pla de Reforma Interior. S’aprofità l’obertura de la via Laietana per desti-
nar-hi un solar que el situava a la nova centralitat viària de Ciutat Vella, i es 
dotà l’edifici d’una marcada monumentalitat exterior que donava visibilitat a 
la voluntat municipal de dignificar l’escola pública. Mesos després de l’inici 
d’aquestes obres, s’aprovà la remodelació de la petita escola de Vallcarca, situ-
ada al paratge del vell hostal de La Farigola.39 Segons la mateixa Comissió de 
Cultura, es tractava d’oferir, sense gaire despesa, una escola model per a nenes 
i mostrar l’interès a estendre els nous edificis a tots els barris de la ciutat. Entre 
ambdues escoles s’havien de cobrir unes 500 places.

A partir del 1917 es projectaren i iniciaren les obres dels nous grups 
escolars, que patiren importants retards per les dificultats derivades de la 
conjuntura socioeconòmica, les vagues obreres i els augments dels preus dels 
materials de construcció, que deixaren desertes les subhastes d’adjudicació 
i multiplicaren els costos inicialment previstos. La revisió dels pressupostos 
plantejada per les empreses adjudicatàries de les obres per concurs —alterna-
tiva legal a les subhastes—, fou motiu d’una investigació posterior, a partir 
de la dictadura, que contribuí a ajornar-ne encara més la finalització. En con-
seqüència, el grup Baixeras i el de La Farigola no s’inauguraren fins a 1923, 
i els grups monumentals que els seguiren —Milà i Fontanals i Lluïsa Cura 
al Raval, Ramon Llull a la Diagonal, Lluís Vives a Sants i Pere Vila a Arc de 
Triomf— no entraren en funcionament fins a l’any 1931.

L’altre vessant de l’obra escolar municipal fou la perseverança a desen-
volupar escoles i activitats a l’aire lliure. A partir de l’experiència dels banys de 
mar per a escolars, es creà el 1922 l’escola del Mar a la platja de la Barceloneta, 
i poc després s’inauguraven les escoles del Parc del Guinardó.

A més de potenciar la dinàmica constructiva i de pensionar mestres i 
tècnics per viatjar a l’estranger, la Comissió de Cultura reestructurà el Patronat 
de Cantines i la Comissió de Colònies i Escoles del Bosc; multiplicà el servei de 
colònies i banys de mar, i adquirí les finques de Can Puig a l’Arrabassada (1919) 
i Martorelles (1920) per a colònies permanents. En altres àmbits educatius, des 
de l’Assessoria Tècnica es reformà el funcionament de les escoles per a «cecs, 
sordmuts i deficients» i es dotaren de noves instal·lacions a Vil·la Joana, adqui-
rida el 1920. I, pel que fa a la formació femenina, es modificaren els ensenya-
ments i s’habilitaren millors locals per a l’Escola de Labors i Oficis de la Dona, 

39. CEIP La Farigola de Vallcarca, C.E.I.P. La Farigola de Vallcarca. Pinzellades de 75 anys d’ història 
(1923-1998), Barcelona, C.E.I.P. La Farigola de Vallcarca, 1999.

Des del 1906 l’Ajuntament organitzà el servei de colònies per a escolars, inici d’una llarga  
trajectòria educativa i higienista. Sortida de colònies, agost del 1910. Fotografia: Frederic Ballell. AFB
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Un primer pas per aconseguir que els nous grups escolars fossin regits 
des de la mateixa ciutat es feu des de la Comissió de Cultura, amb la proposta 
adreçada al Ministerio el 10 de novembre del 1917, per tal que la Junta Local 
de Primera Enseñanza tingués caràcter executiu, en lloc del consultiu. La 
demanda no va obtenir resposta i la limitació dels seus objectius quedà aviat 
superada per la intensitat de les campanyes per l’autonomia política, que mar-
caren els anys 1918 i 1919, aviat enterbolides per la radicalització de la lluita 
obrera i el malson del pistolerisme.

La imminència de la inauguració dels dos primers grups el 1921 va tor-
nar a reforçar la voluntat municipalista, de manera que el Consistori aprovà, 
en la sessió del 12 d’octubre del 1921, fer els passos necessaris per organit-
zar-los com millor convingués als interessos de l’ensenyament de la ciutat. En 
aquesta tessitura, el possibilisme s’imposà, i l’alcalde, avalat per l’inspector 
provincial, sol·licità la gestió compartida entre el Ministerio i l’Ajuntament 
dels grups escolars barcelonins, en règim de patronat, similar al creat a Madrid 
i a Girona, i que permetia als organismes locals seleccionar el personal docent i 
gratificar-lo per la seva dedicació amb plusos de 3.000 pessetes per als mestres 
i 5.000 per als directors; al mateix temps, Manuel Ainaud negociava amb el 
ministre César Silió la concessió del Patronat amb l’argument que l’Ajunta-
ment havia ultrapassat les seves obligacions legals per a la construcció d’edificis 
escolars, sense comptar amb subvencions estatals.

Com era previsible, la qüestió esdevingué polèmica. Per als mestres na-
cionals, l’oportunitat de treballar en els grups escolars era immillorable, tant 
per les condicions materials com per l’al·licient econòmic que oferiria, i no 
tardaren a fer palesa la seva lleial col·laboració amb la Comissió de Cultura.44 
En canvi, des de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana se sentia 
recel envers el professorat funcionari, el qual es considerava refractari a la ca-
talanització escolar; en conseqüència, l’entitat preferia un nou tipus de mestre 
públic dependent únicament de l’Ajuntament. En realitat, al si del Magisteri 
Nacional hi coexistien mestres significats en el camp pedagògic, com Rosa 
Sensat, Fèlix Martí Alpera o Maria Baldó, amb altres docents, agrupats en 
l’Associació del Magisteri Primari, defensors del corporativisme funcionarial 
i poc sensibles a la catalanització.

Finalment, el 17 de febrer del 1922, un reial decret del Ministerio de 
Instrucción Pública concedí el règim de patronat per a ambdues escoles, la 
Baixeras i La Farigola. El Patronat Escolar Municipal quedava format per 
l’alcalde, els vocals i l’assessor tècnic de la Comissió de Cultura, l’inspector de 

44. «Comunicació del Deganat de Mestres Públics de Barcelona», dins Ajuntament de Barcelona, 
Les construccions escolars…, pàg. 299-303.

la llengua catalana i la coneixença de la història i la literatura pròpies, segons 
l’acord municipal de l’octubre del 1918.41 

La labor de la Comissió de Cultura va ser glossada en la conferència del 
1922, pel seu president, Lluís Nicolau d’Olwer,42 en la qual es planyia de les 
limitacions de l’abast dels grups escolars, les colònies i les escoles a l’aire lliure 
i les escoles tècniques elementals, a les quals assistien uns 3.000 joves, entre 
les de la Mancomunitat i de l’Ajuntament, quan la demanda d’aquest tipus 
de places podia arribar a ser de 12.000.43 En canvi, feia un balanç positiu de 
l’obra d’educació femenina de les escoles complementàries de comerç i creia 
necessari estendre per tota la ciutat escoles de perfeccionament d’oficis i for-
mació domèstica.

El Patronat Escolar Municipal: una gestió alternativa al centralisme oficial
La posada en marxa dels primers projectes constructius materialitzà el com-
promís municipal amb la renovació escolar de la ciutat a través de la Comissió 
de Cultura. Ja no es tractava només de fer projectes per aconseguir subvenci-
ons; per primera vegada, des d’inicis de segle, s’edificaven dos grups escolars 
finançats per l’Ajuntament, emmarcats en un pla pedagògic i urbanístic: els 
grups escolars Baixeras i La Farigola. Vorejava l’absurditat que, després de 
formular tot un programa pedagògic i planificar com s’havia de dur a terme 
la transformació de l’escola pública, els nous grups fossin lliurats al Ministerio 
del Estado perquè s’hi destinessin mestres funcionaris segons l’escalafó, sense 
garanties que sabessin encarnar en la seva labor l’esperit que es tractava d’im-
buir a la nova escola. En canvi, es veia necessari tenir un professorat entusiasta, 
amb bona preparació pedagògica i conscient de la importància de l’ensenya-
ment públic, trets que podien definir bé sectors del magisteri públic, actius 
en les associacions professionals. I fou aquest el planter que acabà fornint els 
mestres del Patronat Escolar Municipal.

La idea de seleccionar el professorat des de l’Ajuntament ja es preveia 
en la memòria del fallit pressupost extraordinari de cultura del 1908, i tenia 
el seu precedent més clar en la fórmula aplicada a l’escola del Bosc, del parc 
de Montjuïc, on, atès el seu caràcter especial, s’aconseguí un acord amb el 
Ministerio, pel qual mestres funcionaris de l’escalafó nacional foren nomenats 
pel municipi.

41. Gaceta Municipal de Barcelona, V, 43 (24 octubre 1918).
42. Lluís Nicolau d’Olwer, Ajuntament de Barcelona. Comissió de Cultura. Missió de l’Ajuntament de 
 Barcelona en l’obra de cultura de la ciutat, 1922.
43. Carles Pi i Sunyer també lamentava les carències de les escoles professionals. Vegeu Carles Pi i Sunyer, 
Per la cultura obrera. L’acció de les nostres escoles professionals, Barcelona, Agrupació d’Alumnes i Exalumnes 
de l’Escola Municipal d’Arts del Districte VIII, 1923.
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sobretot si a més dels mestres que actuaven a Barcelona, hom tenia en compte els 
excel·lents i innombrables escampats per Catalunya. Cert que hi havia els mestres 
lliures que havien actuat a les escoles d’assaig, però aquests eren poc nombrosos […] 
quedaven les promocions dels estudis normals de la Mancomunitat excel·lents totes 
elles, però també poc nombrosos i organitzades sense ambició per part dels elements 
de la Mancomunitat i sense simpaties de part de l’Ajuntament de Barcelona i especi-
alment de Manuel Ainaud […].47

Els canvis de la dictadura de Primo de Rivera i les rectificacions del 1930 
Centralització i descatalanització
Pocs dies després d’assumir el govern, el setembre del 1923, Miguel Primo 
de Rivera prohibí l’ús públic de la llengua catalana i l’exhibició dels símbols de 
Catalunya, intervingué l’Ajuntament de Barcelona, i modificà la composició 
del Consistori amb la substitució dels regidors electes per d’altres de designa-
ció governamental.

En matèria educativa, el més expressiu de l’orientació centralista del 
Govern fou la dissolució del Patronat Escolar Municipal per la Reial ordre de 
14 de febrer del 1924, però la Comissió de Cultura no va desaparèixer i els seus 
integrants anaren variant a redós dels continus cessaments i nomenaments 
al si del Consistori. Les seves atribucions es mantingueren gairebé intactes, 
tot i que va veure minvada la seva dotació econòmica, i els professionals que 
treballaven a l’Assessoria Tècnica pogueren anar convivint amb la nova situa-
ció i superant les inspeccions periòdiques. Però, després d’aprovar-se l’Estatut 
municipal, l’ascensió del partit únic, la Unión Monárquica Nacional, significà 
un tomb en la política municipal; aleshores, l’Ajuntament destituí Manuel 
Ainaud, el 27 d’octubre del 1926, amb l’argument de l’absència del lloc de 
treball, fet que deixà l’Assessoria mancada de les directrius del qui n’havia 
estat l’ànima.

La Mancomunitat tampoc no s’escapà de la intervenció, que posaria 
fi a la seva existència, des del nomenament d’un nou president, el gener del 
1924, fins a la seva liquidació, el juny del 1925, període en el qual se n’anaren 
desmantellant les institucions culturals de manera gradual. Des del febrer del 
1924, algunes de les seves escoles van deixar de poder expedir títols acadèmics 
oficials; es tancaren les escoles de Funcionaris, d’Infermeres, d’Alts Estudis 
Comercials, Superior de Bells Oficis i es modificà el funcionament i se substi-
tuí el professorat de les d’Agricultura, Tècnica d’Oficis d’Art, del Treball, de 
Bibliotecàries; se suprimiren les Escoles d’Estiu i la publicació del Butlletí dels 

47. Alexandre Galí, Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900-1936, Barcelona, 
Fundació Alexandre Galí, 1979, llibre II, cap. IV, pàg. 296.

primera ensenyança de Barcelona i una professora de la Normal. Els grups es-
colars funcionarien com a escoles annexes per a les pràctiques dels alumnes de 
magisteri i els seus directors serien els mestres regents de l’Escola Normal, és a 
dir, els responsables de la preparació dels futurs mestres. Els professors serien 
nomenats i cessats pel Ministerio, però seleccionats per l’Ajuntament a partir 
d’un concurs entre els integrants de l’escalafó oficial. Un cop en marxa, el 23 
de gener del 1923 foren nomenats els docents que havien d’exercir la seva tasca 
als nous grups escolars, sota la direcció de Fèlix Martí Alpera al grup escolar 
de nens Baixeras, i de Maria Baldó al de nenes La Farigola.

La concessió del Patronat tingué un ressò notable a la ciutat. La Lliga 
Regionalista ho valorà com un gran avenç,45 i els republicans lerrouxistes no 
deixaren anar comentaris negatius, ja que la posició dels mestres nacionals 
havia quedat en bon lloc. En la conferència pronunciada l’abril del 1922, 
Lluís Nicolau d’Olwer, regidor afí a Acció Catalana i aleshores president de la 
Comissió de Cultura, justificava així la decisió: 

Els nous grups escolars no podien inaugurar-se que no fos sota un règim que en ga-
rantís l’esperit, que en garantís l’eficàcia… se’ns obrien dos camins: un, el de l’escola 
municipal, que tants bons fruits ens ha donat […] i el d’arribar a una avinença amb 
l’Estat […] ens abellia profundament la idea de l’escola netament, purament, exclu-
sivament municipal […] [però] l’Ajuntament, representant de tota la ciutat, ha d’en-
focar les qüestions democràticament, les ha de resoldre en favor del major nombre, 
de la totalitat si és possible, anant sempre a solucions de conjunt […]. D’altra banda 
calia redimir del règim absurd i del local deficient tants i tants bons mestres (gent 
preparada, treballadora i abnegada) com hi ha a l’escola nacional […] per tot això se’ns 
imposava un camí: el de pactar amb l’estat.46

També el pedagog Alexandre Galí, més endavant, jutjà positivament l’opció 
triada: 

Les úniques escoles amb ideals educatius i nova metodologia eren les escoles renova-
dores […]. Fora d’aquestes institucions que quantitativament no representaven res, si 
hom volia cercar ideals i inquietuds pedagògiques calia adreçar-se als mestres nacio-
nals, mai a les escoles privades de cap mena […]. Es tractava de veritables valors, d’ho-
mes i dones innegablement útils, de gent catalana de la millor mena que no es podia 
menysprear no sols pel seu valor intrínsec sinó perquè en realitat si hom volia actuar 
a gran escala constituïen les úniques reserves abundants amb què es podia comptar, 

45. «Disposicions encertades», La Veu de Catalunya, 21/II/1922.
46. Nicolau d’Olwer, Ajuntament de Barcelona…
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Popular, SA, quatre grups de cases barates en diferents barris de la perifèria, 
en els quals s’aixecaren sengles edificis escolars, lluny de la monumentalitat 
característica de les escoles de Josep Goday.

En el camp de l’ensenyament secundari, la política de la dictadura tin-
gué ecos regeneracionistes, amb l’impuls del nou pla d’estudis, el Pla Callejo, 
del 1926, i un programa de creació de nous centres públics. Com ha escrit 
Jordi Monés,49 si bé la descatalanització i el patriotisme espanyolista foren 
llasts importantíssims, amb el directori militar començaren a construir-se 
més escoles i instituts en el conjunt català, denominats, a partir del 1924, 

49. Jordi Monés Pujol-Busquets, «Quatre pinzellades sobre el batxillerat durant la 2a República espanyola. 
El cas català», Educació i Història, 2 (1995), pàg. 63-74.

Mestres i dels Quaderns d’Estudi, i van desaparèixer els Estudis Normals. La 
desfeta va ser encara més intensa per la destitució de nombrosos professors, 
arran de la signatura d’una protesta contra la proposta d’acomiadament de 
Georges Dwelshauvers, professor belga director del Laboratori de Psicologia 
Experimental del Consell de Pedagogia. Una de les conseqüències de la desfe-
ta de l’obra mancomunitària fou la creació de la Mútua Escolar Blanquerna, 
l’any 1923, per iniciativa de famílies i sota el guiatge d’Alexandre Galí, com a 
resposta al tancament de l’Escola Annexa a la Normal de Mestres i per donar 
continuïtat a l’esperit educatiu que s’hi practicava.

En contrast, els grups escolars Baixeras i La Farigola no van veure mo-
dificades ni les direccions ni la composició dels seus claustres, però la supressió 
del Patronat suposà per als seus mestres la pèrdua de la gratificació econòmica 
atorgada per l’Ajuntament, pal·liada en part per l’ajut de les associacions de 
pares, per tal de seguir incentivant els docents i mantenir el ritme i el nivell 
de les activitats.

En canvi, els efectes de l’orientació educativa del dictador afectaren totes 
les escoles barcelonines amb una accentuació de l’espanyolisme patriòtic i la 
incentivació del desenvolupament físic dels nens. D’altra banda, la preocupació 
paternalista pels més desvalguts comportà la reorganització i l’ampliació del 
servei de cantines. Alhora, s’alentia l’obra de colònies i semicolònies, i es de-
rivaven les subvencions que rebien, des d’anys enrere, els centres associatius 
de marcada orientació ideològica envers obres benèfiques i actes religiosos. 
Tampoc no faltà el compliment per part de l’Ajuntament de les orientacions 
de la Direcció General de Primera Ensenyança perquè cada província tingués 
un centre amb el nom del dictador; amb aquesta finalitat s’habilità la torre 
senyorial del Park Güell per ubicar-hi una escola a l’aire lliure, inaugurada 
oficialment, però que no va entrar en funcionament fins al 1932, amb el nom 
de Baldiri Reixac.

La supressió del Patronat Escolar Municipal afectà greument la con-
tinuïtat de les obres dels grups escolars, paralitzades a causa d’inspeccions 
per detectar possibles irregularitats en els contractes; també desaparegué dels 
plans municipals la construcció d’una escola prevista en el pla del 1917, per 
a la qual existien projecte i pressupost des del mes de novembre del 1920,48 a 
l’antic escorxador de Gràcia, mentre que el solar era cedit per a caserna de la 
Guàrdia Civil de cara a la celebració de l’Exposició del 1929. La imminència 
del certamen també obligà a prendre mesures per erradicar el barraquisme de 
les zones limítrofes al recinte de Montjuïc i, des del Patronato de la Habitación 
de Barcelona, el 1927 es va encomanar a la societat Fomento de la Vivienda 

48. Gaceta Municipal de Barcelona, XIV, 02 (17 gener 1927).

Durant la dictadura de Primo de Rivera es projectaren quatre grups escolars als barris de  
cases barates de la perifèria barcelonina, que no foren inaugurats fins als anys republicans. 
Grup escolar Giner de los Ríos. Turó de la Peira, 1932. Fotografia: Josep Domínguez. AFB
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Lliga Regionalista, força hegemònica en aquells mandats consistorials, per 
intentar refer tot allò que s’havia anorreat durant la dictadura.

Manuel Ainaud ocupà de nou la direcció de l’Assessoria Tècnica, s’ac-
celeraren les obres escolars paralitzades i s’endegaren projectes que identificari-
en el model d’ensenyament dels nous grups escolars, com el Pla d’Ensenyança 
Musical de Joan Llongueras o el Servei de Diapositives i Aparells de Cinema. 
També es continuaren creant centres a l’aire lliure, com l’escola Ignasi Iglésias, 
emplaçada a la finca les Carasses, a Sant Andreu, inaugurada el gener del 1931; 
es remodelaren vells edificis escolars a les Corts i a Sarrià, on es construí el de 
l’escola Dolors Monserdà; es reformà l’edifici de les Escoles Casas, acceptant la 
donació de la família Casas Guarro, que l’havia condicionada a l’ús del català 

«institutos nacionales de segunda enseñanza». L’institut barceloní, des del 
1929, passà a denominar-se Jaume Balmes i, l’any següent, passà a ocupar un 
edifici al jardí de la Universitat, mentre que el mateix 1929 s’inaugurà l’insti-
tut femení Maria Cristina, situat provisionalment a l’escola Dolors Monserdà, 
a Sarrià, i ubicat posteriorment al carrer de Provença. Als dos centres hi hagué 
un augment continuat de la matrícula; a l’institut femení es passà de 79 noies 
el curs 1929-1930 a 138 el curs 1930-1931. I al Balmes, en deu anys la matrí-
cula gairebé es doblà: dels 2.507 alumnes, entre les seccions de nois i noies, 
el curs 1921-1922, als 4.643, una dècada després.

Tot i les minses xifres de les noies que cursaven batxillerat, va ser un 
fet l’augment de l’alumnat femení a la Universitat de Barcelona, incorporació 
pràcticament inexistent a les escoles tècniques, tal com reflecteixen els gràfics: 
Evolució de la matrícula de la Universitat de Barcelona i Matrícula del curs 
1928-1929 a les facultats universitàries i escoles tècniques. 

La represa en vigílies de la República 
A partir de l’abandó del poder de Primo de Rivera, el Consistori es va reorga-
nitzar el 25 de febrer del 1930, deixant la meitat de les regidories per als majors 
contribuents, i l’altra meitat, per als homes que havien obtingut més vots des 
de les eleccions del 1917 fins a les del 1922, mecanisme que donà marge a la 

Font: Anuario Estadístico de España, 1930

Matrícula del curs 1928-1929 a les facultats  
universitàries i escoles tècniques

Ciències   
728

667

1.328

61

33

866

522

5

0

1.215

378

219

1

136

240

29

1

Medicina   
1.361

Dret  
 871

Enginyeria 
 Industrial   
522

Farmàcia   
1.434

Arquitectura  
 379

Filosofia  
 i Lletres  
 165

Escola 
 Industrial 
 241

 Homes
 Dones

Font: Anuario Estadístico de España, 1923 i 1927

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Evolució de la matrícula de la Universitat de Barcelona

1921-1922 1925-1926 1921-1922 1925-1926

No oficialOficial

1921-1922: 3.062 homes, 292 dones 
1925-1926: 3.696 homes, 581 dones

 Homes
 Dones

1.649

1.982

1.413

1.714

194

326
255

1.843

2.308

1.511

1.969

98

1900-1931. Modernització, alfabetització i escolarització



68 69Cèlia Cañellas i Rosa Toran

para los escolares retrasados y asimismo para los mejor dotados; a iniciar las enseñanzas 
de preaprendizaje; las complementarias de educación artística y de formación doméstica; 
a organizar cursillos, conferencias y viajes que tiendan a mejorar la técnica del profeso-
rado y de todo cuanto considere más necesario y conveniente para convertir las nuevas 
escuelas de Barcelona en modelos de organización escolar moderna.51 

El decret autoritzava el Patronat a assajar una única direcció per als grups que 
tinguessin seccions de nens i de nenes, sempre que es considerés avinent, i a 
disposar del trasllat entre grups dels mestres que es veiés necessari, i anava 
acompanyat d’una reial ordre que concedia la convocatòria de cent places de 
mestres per a cinquanta escoles de nens i cinquanta de nenes.

El setembre del 1930, l’alcalde Juan Antonio Güell López, comte de 
Güell, signava les bases per a la provisió d’aquestes places mitjançant concurs,52 
en el qual es podia participar amb els requisits següents: haver ingressat per 
oposició a l’escalafó del Magisteri Nacional Primari, presentar el full de serveis 
acompanyat d’una relació de mèrits sobre les activitats pedagògiques realitza-
des, juntament amb una llista de persones o entitats a qui es poguessin dema-
nar referències, i d’una memòria de vint pàgines (en català o castellà) sobre el 
concepte de col·laboració escolar, assaigs i pràctica a les escoles i funció dels 
mestres i directors a les escoles graduades.

El restabliment del Patronat i la represa de l’activitat de l’Assessoria Tècnica 
van permetre l’acceleració de les obres suspeses, de manera que el 29 de març 
del 1931 es va poder celebrar la inauguració d’onze grups escolars, en un acte 
altament simbòlic, utilitzat com a propaganda de les imminents eleccions mu-
nicipals del 12 d’abril. Les noves escoles estaven escampades per tota la ciutat: 
Milà i Fontanals i Lluïsa Cura al Raval, Ramon Llull a la Diagonal, Lluís Vives 
a Sants, Pere Vila prop de l’Arc de Triomf. Tots els edificis, projectats per Josep 
Goday, seguien la línia monumental del Baixeras i La Farigola i compartien el 
llenguatge decoratiu amb les remodelacions i adaptacions de les escoles Dolors 
Monserdà a Sarrià, Les Corts a la plaça de Comas, Baldiri Reixach al Park Güell 
i Jacint Verdaguer al carrer de Lleida (Montjuïc). El mobiliari i el material eren 
també els mateixos que als tres centres ubicats als barris de cases barates, projec-
tats el 1927: el Bonaventura Carles Aribau, a la carretera de Santa Coloma (Sant 
Andreu); el Francesc Pi Margall, al Pont Nou de Santa Coloma (Sant Andreu), 
i el Sant Raimon de Penyafort, a la carretera del Port (Can Tunis).

51. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), Educació, caixa 67166, Bases del Patronat Escolar 
de Barcelona, 1930-1934. Estudi del Negociat de Cultura, 1934.
52. AMCB, Educació, caixa 67166, Bases del Patronat Escolar de Barcelona, 1930-1934. Estudi del Negociat 
de Cultura, 1934.

a les seves aules, i s’adaptaren les oficines de l’Exposició del 1929 per a l’escola 
Mossèn Cinto, en resposta a les demandes formulades pel comitè pro escoles del 
carrer de Lleida. Per a l’obra de colònies s’adquirí la finca Los Pinos, a Llavaneres, 
i es posà en funcionament la Colònia Permanent a Can Puig, a l’Arrabassada.

El règim de patronat escolar per a les escoles Baixeras i La Farigola 
quedà restablert des del mes d’agost del 1930, i l’Ajuntament tornà a pagar 
les gratificacions als mestres que en depenien i es va fer càrrec de la dotació 
de material a les escoles, que incloïa també el d’ús personal de cada alumne.

El més significatiu fou la represa de les obres interrompudes dels grups 
escolars, que quedaren llestos per inaugurar-se al cap de poc temps. Aquest fet 
havia de comportar una notable multiplicació de places i la transformació del 
caràcter experimental amb què s’havia encetat el Patronat el 1922 vers un horit-
zó de progressiva ampliació i possible generalització del règim, tal com ja havia 
advertit Lluís Nicolau d’Olwer en l’esmentada conferència pronunciada el 1922: 

[…] l’actuació nostra ha estat sobretot la de creació de tipus; la futura serà especial-
ment de multiplicació […]. Calculant la nostra població en 1.000.000 d’ànimes […] 
la població escolar és de 100.000; però sols en un esdevenidor molt i molt llunyà cal 
pensar que tota ella assisteixi a l’Escola pública […]. 

Avui a l’escola pública de Barcelona, hi assisteixen uns 16.000 nois: hem de pen-
sar, doncs, per a un esdevenidor molt immediat, a poder-n’hi allotjar de 20.000 a 
25.000 […]. Cal, doncs, anar a la unificació de tota l’obra escolar de l’ensenyament 
primari de la ciutat, donant un tipus d’escola amb unes mateixes finalitats i caracte-
rístiques d’organització […].50

Amb el nou caràcter atorgat al Patronat es volia transformar l’experiència d’es-
coles model a «un tipo normal y perfecto de escuela primaria que pueda al-
bergar a una gran masa de la población escolar barcelonesa […] una escuela 
popular amparada por el Estado y con el espíritu de la localidad que pueda 
representar ejemplo y estímulo de lo que deben ser las instituciones escolares». 
I, deixant de banda el fet que eren extensibles a tots els grups escolars construïts 
o adquirits per l’Ajuntament, els nous acords entre el Ministerio i l’Ajuntament 
atorgaven més autonomia al Patronat 

[…] debiéndose organizar la enseñanza en cada uno de estos nuevos centros docentes de 
acuerdo con las necesidades y características de los barrios en donde se hallan situados, 
quedando facultado el Patronato para establecer el horario; […] crear clases especiales 

50. Nicolau d’Olwer, Ajuntament de Barcelona…
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1931-1939 
Canvi polític i democratització educativa

Ensenyament públic i reconeixement de la identitat de Catalunya
L’escola pública, fonament de ciutadania 
El resultat de les eleccions del 12 d’abril del 1931 situà Esquerra Republicana 
de Catalunya com a força majoritària a bona part dels ajuntaments catalans i, 
a Barcelona, l’esclat d’entusiasme popular per la proclamació de la Segona 
República coincidí amb la posada en funcionament dels grups escolars del 
Patronat i en revalorà la funció per la sintonia del projecte municipal amb els 
objectius del nou règim.

Les noves autoritats partien del principi republicà de l’escola pública 
com a peça fonamental per a la formació dels futurs ciutadans en els valors cí-
vics, i veien en els mestres els millors col·laboradors per enfortir la participació 
política. Per tal de desfer-se dels llasts que arrossegava la legislació educativa 
de l’Estat espanyol, des del Govern provisional, en què el mestre Marcel·lí 
Domingo ocupava el Ministerio de Instrucción Pública, es decretaren mesu-
res que permeteren incorporar la llengua catalana a l’ensenyament i suprimir 
l’obligatorietat de la religió. Al mateix temps, es posà en marxa el nou pla 
quinquennal per crear 7.000 aules i se substituïren les tradicionals oposicions 
per cursets de selecció de mestres.1 

Per arribar a una democratització general de la cultura calia també 
transformar el caràcter elitista i l’abast minoritari de l’ensenyament secundari. 
A més de sostreure’l del domini quasi exclusiu del sector privat confessional, 
era necessari modificar-ne el caràcter propedèutic de pas obligat cap a la uni-
versitat i reforçar-ne la capacitat de formació dels joves, tot fent-se ressò dels 
plantejaments i la pràctica pedagògica de la Institución Libre de Enseñanza. 
Així ho expressava el preàmbul del decret signat per Marcel·lí Domingo, el 9 
d’octubre del 1931, a través del qual creava un seguit d’instituts a tot l’Estat 
espanyol en resposta a les sol·licituds i oferiments de diversos ajuntaments: 

Todo está en crisis en la segunda enseñanza: sus fines, sus orientaciones, sus planes, 
sus métodos […]. Es una verdad conquistada que la Segunda Enseñanza no es sino 
complemento de la primera para formar con ella, sin solución de continuidad, sino a 
gradación insensible, al niño, para entregarlo a la profesión y a la ciudadanía. De las 

1. Vegeu Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República Española, Madrid, Cuadernos para el 
Diálogo, 1975; Rafael Aracil i Antoni Segura (coord.), Educació, Municipis i República, Barcelona, Diputa-
ció de Barcelona – Xarxa de Municipis, Centre d’Estudis Històrics Internacionals – Publicacions i Edicions 
Universitat de Barcelona, 2006.

La posada en marxa dels nous centres va fer desaparèixer una vintena 
d’escoles unitàries que ocupaven locals llogats, amb un estalvi d’unes 127.000 
pessetes anuals, segons l’informe de la Comissió de Cultura,53 i una reubica-
ció dels seus alumnes i mestres als nous centres. Tot i l’augment de l’oferta de 
places, quedaren moltes sol·licituds sense poder satisfer, tant de nens i nenes 
de famílies humils, que podien gaudir de la gratuïtat del material escolar 
—i, alguns, fins i tot, de roba i aliment—, com de fills de menestrals, petits 
industrials i professionals liberals.

El fet que també s’inscrivissin als nous centres fills de mestres i de perso-
nes vinculades al món de la cultura, com el mateix Manuel Ainaud, incentivà 
un canvi importantíssim en la consideració social de l’escola pública, tal com 
expressà Artur Martorell: 

La sola visió dels grups escolars ha fet variar la posició dels barcelonins entorn l’eficà-
cia de l’Escola Pública puix que conscientment o inconscientment han apreciat com 
aquest esforç de l’Ajuntament de Barcelona per donar uns bells edificis, uns fogars es-
plèndids a les escoles de la ciutat, no podia romandre sense un abrandament espiritual 
[…] sinó que ells havien d’aixoplugar una ànima fervorosa que vivifiqués i arborés 
el seu treball que serà vivificat a les seves aules i dins d’ells, els mestres,  sentint-se 
investits encara d’una major responsabilitat, conscients de la transcendència pel futur 
de l’obra que allí realitzaran […].

Per això han fet tant bo de veure com així que l’Ajuntament ha obert el seu servei 
de matrícula i ha obert als ciutadans les portes de les seves escoles, ja fossin nacionals, 
com municipals, com grups escolars, hi han acudit sol·licitant un lloc gent de tots els 
estaments, hi han confiat els seus fills a la ciutat aquells que omplien les classes de les 
institucions obreres i populars, perquè en elles realitzaven els seus ideals de solidaritat 
i cooperació mútua, com els que tenien apetència d’higiene, de confort i aspiraven 
a una instrucció sòlida, com els que desitjaven una integració a les noves tendències 
educatives, perquè tots han considerat que en aquests nous grups trobarien complerts 
els seus desigs.54

53. AMCB, Educació, caixa 60565, Informe de la Comissió de Cultura, Rescissió contractes d’arrendament,  
3/VI/1931; Junta Municipal de Enseñanza Primaria, Relación de escuelas nacionales suprimidas, abril de 1931.
54. Artur Martorell, Butlletí dels Mestres, 13/IV/1931.
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dos vertientes que se han solido ver en la Segunda Enseñanza, la que mira a la Uni-
versidad y la que mira a la escuela primaria es ésta la que más interesa a las modernas 
democracias […].2 

El debat pedagògic centrat en el concepte d’escola unificada posà en segon 
terme la modernització dels estudis professionals.

La Constitució republicana, aprovada el 9 de desembre del 1931, definí 
l’escola com a estatal, gratuïta, única i laica, amb respecte a les peculiaritats 
de cada regió i fonamentada en els principis pedagògics de l’Escola Nova. 
Les bases per poder dur a terme aquesta transformació es formularen amb el 
nou pla d’estudis de magisteri, el Pla Professional del 1931, que requeria una 
major formació general i pedagògica, en normals on s’establí el règim mixt, 
i amb la implantació dels estudis de pedagogia a la universitat. Tanmateix, la 
inestabilitat del nou règim i la necessitat d’actuacions ràpides per donar sortida 
a les noves necessitats generaren ordres i decrets continus i, amb l’excepció del 
projecte de la Llei de bases de la primera i la segona ensenyança, del desembre 

2. Jaume Carbonell i Jordi Monés, L’escola única-unificada, Barcelona, Laia, 1978.

Els nous mètodes pedagògics atenyien la globalització de coneixements i potenciaven  
el treball fora de l’aula sobre el medi natural i l’entorn urbà. Escola Baixeras, «Diari de classe», 
octubre-desembre del 1932. Fotografia: Pep Parer. AMCB, caixa 67234

Ubicat en un entorn cèntric de la ciutat i construït amb l’ajut de la deixa del benefactor que li  
dona nom, aquest grup escolar dissenyat per Josep Goday va aportar singularitat al paisatge urbà.  
Grup escolar Pere Vila, 1931-1936. Fotografia: Gabriel Casas. ANC
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de l’Estatut desvirtuà l’objectiu de constituir un sistema escolar propi i en llen-
gua catalana, ja que establia, en l’article segon, la cooficialitat de les llengües 
catalana i castellana, i atorgava, en el setè, la potestat de crear i sostenir centres 
d’ensenyament a la Generalitat de Catalunya, sense absorbir la xarxa estatal.4

Amb excepció de l’ensenyament superior, en què només es preveia una 
única universitat, les atribucions del Ministerio i de la Generalitat obrien la 
porta a un sistema escolar públic dual, amb conseqüències perilloses, tal com 
advertí la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya: 

Si la Generalitat porta a efecte les facultats que acaben de ser-li concedides, ens troba-
rem a Catalunya amb dues Escoles públiques i oficials amb el greu perill que puguin 
ésser considerades com a representants de dues cultures diferents i fins i tot antagò-
niques, quan en realitat, podien ben agermanar-se i una sola escola complir la doble 
finalitat que es desitja […].

Si l’escola com s’ha dit i repetit tantes vegades ha de ser una continuació de la 
llar, un organisme que visqui d’acord amb el medi, procurant perfeccionar-lo i estant 
animat sempre d’un afany de constant superació, el dia que a Catalunya existeixin 
les dues escoles oficials, quina serà la que encarni el veritable sentit popular, és a dir, 
quina serà l’escola del poble? I la que no sigui l’escola del poble, què serà?5 

En efecte, un cop aprovat l’Estatut d’autonomia per les Corts espanyoles, 
el 9 de setembre del 1932, la coexistència de dos sistemes demanava un cert 
grau de coordinació entre els responsables de l’ensenyament d’ambdues ad-
ministracions, que es concretà amb la creació del Consell Regional de Segon 
Ensenyament, el 27 de juliol del 1933,6 i el Consell Regional de Primer En-
senyament, el 25 de setembre del mateix any, ambdós complementats amb 
els respectius consells regionals per a la substitució de l’ensenyament religiós.

Amb el gir conservador del 1933, el Ministerio de Instrucción Pública 
considerà que la cessió de funcions a les institucions catalanes feta fins aleshores 
excedia els límits de la llei i establí per decret la creació del càrrec d’inspector 
general d’ensenyament a Catalunya, el 25 de novembre del 1933; el control de 
les institucions educatives catalanes quedà reblat el 13 de juny del 1934, amb 
la creació d’una oficina especial per als serveis a Catalunya del Ministerio de 

4. Mercè Rossell, La Generalitat de Catalunya. 2. La política cultural: el bilingüisme, l’ensenyament, el patri-
moni, la cultura popular, Barcelona, Undarius, 1977; Ramón Navarro Sandalinas, L’educació a Catalunya 
durant la Generalitat, 1931-1939, Barcelona, Edicions 62, 1979.
5. El Magisteri Català, 26/V/1932.
6. Integraren el Consell Regional de Segon Ensenyament: Domènec Barnés, Joaquim Xirau, Càndid Bolívar, 
Joaquim Balcells, Enric Rioja, Josep Botella, Josep Lapuente, Jaume Serra Hunter, Margalida Comas, Josep 
Estalella, Joan Esteban Ochoa, Bartomeu Darder i Pere Mestres.

del 1932, no s’arribà a redactar una norma de caràcter general alternativa a la 
vella Llei Moyano.

Durant el primer bienni, s’activà el control de l’ensenyament privat mit-
jançant la inspecció, i es requeriren títols adients per a l’exercici professional, 
però els debats polítics més intensos giraren entorn del cessament o la conti-
nuïtat de l’activitat educativa dels ordes religiosos. L’ambient enrarit per l’opo-
sició al laïcisme, la neutralitat escolar i la coeducació, per part dels sectors més 
reaccionaris, s’afegia al recel de la dreta recalcitrant pel respecte a la llengua 
pròpia de Catalunya a les aules. Aquestes rèmores conservadores estaven dis-
posades a obstruir la reforma democratitzadora d’un sistema que fins aleshores 
servia prou bé els interessos de les classes benestants i de l’Església catòlica.

La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprovada el 17 de 
maig del 1933, fixava que l’ensenyament en els seus centres havia de cessar 
a partir del curs següent, cosa que inflamà els ànims de l’oposició dretana, 
disposada a secundar la posició de l’Església catòlica en defensa del seu dret a 
ensenyar. La imminent aplicació de la llei no va ser aliena a les crisis de govern 
que portaren a la convocatòria d’eleccions legislatives pel novembre del 1933, 
uns comicis que imprimirien un gir dretà al Govern de la República i que su-
posarien l’aturada de l’impuls a l’ensenyament públic propugnat des del 1931 
i l’ajornament de la substitució prevista dels centres religiosos d’ensenyament 
des del 29 de desembre del 1933.

L’autonomia catalana i els seus límits
A Catalunya, la República fou una esperança per a les aspiracions autonòmi-
ques, tot i que a Francesc Macià li calgué acomodar-se a la fórmula de la res-
tauració d’una Generalitat provisional. Les competències educatives d’aquest 
nou organisme quedaren en mans del Consell d’Instrucció Pública, creat el 
9 de juny del 1931 i presidit pel poeta Ventura Gassol. Les seves ponències 
d’ensenyament superior, secundari, primari i tècnic començaren a planificar el 
futur sistema educatiu català amb vista a l’aprovació de l’Estatut. Mentrestant, 
es consensuaren amb el Govern provisional els primers projectes, la creació de 
l’institut escola i l’autonomia per a la Facultat de Filosofia i Lletres, el primer 
pas de cara a la institució de la futura Universitat Autònoma, una reivindicació 
que arrencava d’inicis de segle.3

Però les negociacions amb Madrid per articular un nou marc legal per 
a la realitat nacional catalana foren lentes, i els debats parlamentaris sobre el 
projecte d’Estatut a partir del text redactat a Núria i remès a Madrid es van 
prolongar fins a l’agost del 1932. Pel que fa a l’ensenyament, el text definitiu 

3. Generalitat de Catalunya, L’obra de cultura, Barcelona, Tipografia Occitània, 1932.
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El canvi de model educatiu al batxillerat. Els instituts escola
La primacia de les qüestions ideològiques en els debats sobre educació dels 
anys republicans van fer que la Llei de bases de la primera i la segona ense-
nyança del desembre no passés de ser un projecte presentat l’any 1932; en 
canvi, ja des del Govern provisional, es procedí a l’anul·lació del Pla Callejo 
de Batxillerat, implantat per la dictadura, i a la reimplantació del pla del 1903, 
posteriorment modificat i adaptat. Amb l’objectiu de controlar l’ensenyament 
privat es creà el 1932 la inspecció de segon ensenyament, i l’agost del 1934 
s’aprovà un nou pla de batxillerat, sota el ministeri de Villalobos. La nova re-
glamentació, però, no recollia les aspiracions pedagògiques dels partidaris de 
l’escola unificada i mantenia la segregació dels alumnes a partir dels deu anys 
per iniciar uns estudis de set cursos de durada. Com a novetats s’introduïen 
les avaluacions trimestrals i se suprimia la matèria de religió.

Amb la perspectiva de la possible substitució de les escoles de les con-
gregacions religioses, els primers governs republicans feren esforços per crear 
nous instituts, impuls que es notà a Barcelona, amb l’augment del nombre 
de centres, que com que eren mixtos atenien la creixent demanda de matri-
culació femenina. La gran novetat, però, va ser l’impuls oficial d’una nova 
modalitat, els instituts escola, que aportaven una especificitat catalana al mo-
del de la Institución Libre de Enseñanza, que, des de feia anys, funcionava 
a Madrid.

Instrucción Pública. A partir de la suspensió de l’autonomia i de la intervenció del 
Govern central en la Generalitat, com a reacció als Fets del 6 d’octubre del 1934, 
s’aguditzà la centralització des de l’1 de novembre del 1934, amb la substitució 
dels consells regionals de primer i segon ensenyament pel Comissariat General de 
l’Ensenyança a Catalunya, que s’ocupà de reorganitzar els serveis i d’assumir les 
funcions dels organismes autonòmics o mixtos dissolts, com el Patronat de la 
Universitat Autònoma i el Patronat Escolar Municipal de Barcelona.

El Comissariat assumí temporalment les funcions del Patronat, mesura 
contra la qual es mobilitzà la Federació de Pares, Alumnes i Exalumnes dels 
Grups Escolars de Barcelona, temorosos que els centres fossin incorporats a 
un règim general. Ben aviat, el 19 de desembre del 1934,7 el Patronat va que-
dar explícitament vetat per nomenar mestres i es requerí autorització des de 
Madrid per a cada nova assignació de professorat, encara que fos de manera 
provisional. Aquestes interferències contribuïren a valorar l’eficàcia del funcio-
nament anterior i, fins i tot, des de l’Ajuntament dretà, es considerava necessà-
ria la represa de totes les seves atribucions, especialment la de triar els mestres.

L’anòmala situació no es va capgirar fins després de les eleccions del mes 
de febrer del 1936. La victòria del Front Popular ajudà a establir una millor 
avinentesa entre les autoritats centrals, autonòmiques i municipals, facilitada 
pel nomenament de Josep Coll i Mas, mestre i exdirector d’un dels grups es-
colars del Patronat, com a director general de Primer Ensenyament del Govern 
espanyol, i permeté el restabliment dels consells regionals de primer i segon 
ensenyament. El Patronat va recuperar la seva atribució per al nomenament de 
mestres, sense que faltessin debats a l’entorn dels diferents sistemes d’adjudicació 
de places, en els quals alguns mestres se sentien discriminats. No obstant això, 
120 places de nova creació no arribaren a ser adjudicades a causa de la guerra.

La millora de les relacions entre el Ministerio i l’Ajuntament no evità 
les suspicàcies mútues, com es posà de manifest arran de la mort de l’arqui-
tecte Josep Goday, el 15 de maig del 1936. El nomenament des de Madrid de 
 Manuel Sánchez Arcas8 com a tècnic del Patronat el juny del 1936 es consi-
derà una intromissió i es reclamà que el càrrec fos ocupat per Francesc Perales 
Mascaró, membre del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés 
de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) i arquitecte dels consells regi-
onals de primer i segon ensenyament.

7. El decret del ministre Filiberto Villalobos aclaria que es mantenia el règim de les escoles de patronat a 
excepció de «la provisión de destinos del magisterio afectos a dichos Patronatos, que se proveerán con arreglo 
a lo dispuesto en el orden de 1 de noviembre último». L’objectiu era posar fi a l’autonomia municipal en el 
nomenament de mestres, un clar precedent del que s’esdevindria en els anys del franquisme.
8. Professional prestigiós, amb una trajectòria important en obra pública, autor de diversos edificis per a la 
Ciutat Universitària de Madrid, però sense cap especialització en arquitectura escolar.

Ubicat a l’antic Palau del Governador de la Ciutadella des del 1932, el primer institut escola 
esdevingué pioner d’un model alternatiu al batxillerat tradicional, mixt i amb ensenyament 
en català. Pati de l’institut escola del Parc, 1932-1936. Fotografia: Autor desconegut. ANC
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a l’institut escola no n’hi ha cap que desitgi fer-ho, perquè tots ells pertanyen a 
famílies de condició econòmica modestíssima que els encaminen de seguida 
cap als oficis manuals».9 

El ressò favorable de la proposta educativa de l’institut escola reflectia 
l’interès progressiu de determinades famílies per una alternativa pedagògica 
al tradicional batxillerat, més respectuosa amb la personalitat dels alumnes, 
tal com ho palesa l’increment sostingut de la matriculació, sols atenuat per les 
circumstàncies de la guerra.

Els dos instituts públics que ja funcionaven abans del 1931, el tradi-
cional Balmes i el femení Maria Cristina —denominat Maragall des del 28 
d’agost del 1931—,10 es mantingueren ubicats en edificis poc adients i amb 
les instal·lacions saturades; però cal destacar l’aplicació de les novetats re-
publicanes, amb la incorporació d’alumnes d’ambdós sexes i la supressió de 
l’assignatura de religió, tot i que es mantenia l’ensenyament en castellà, atès 
que eren centres dependents del Ministerio. Els estudiants de la Federació 

9. Salvador Domènech Domènech, L’Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pàg. 158.
10. Ramon Manchó Sabau, Institut Maragall. 75 anys d’ història de l’ensenyament. (1929-2004), Barcelona, 
Parnass, 2004.

Des del juny del 1931, el Consell d’Instrucció Pública de la Generalitat 
constituí la Ponència d’Ensenyament Secundari, integrada per Joaquim Bal-
cells, Joaquim Xirau i Josep Estalella, que redactà les normes per a la futura 
organització de l’ensenyament secundari a Catalunya, sota el supòsit que havia 
d’estar a l’abast de tothom, fita prou llunyana de les capacitats del Govern 
català, quan encara es discutia l’Estatut. La proposta educativa era de gran 
envergadura, a banda dels aspectes quantitatius que fixaven les necessitats en 
la creació de set instituts a Barcelona amb capacitat per a mil alumnes, i de 
set més en altres ciutats catalanes. El nou model d’instituts es basava en la 
continuïtat primària-secundària; la selecció de l’alumnat per a la continuïtat 
en els estudis superiors, amb l’alternativa d’un batxillerat popular per a aquells 
que no anessin a la universitat; l’estudi cíclic de matèries; la divisió en graus; la 
substitució dels exàmens per l’avaluació; l’impuls de mètodes actius i d’obser-
vació; la potenciació de la relació entre professorat i alumnes; les activitats fora 
de l’aula, i una major participació dels estudiants. Per dur a terme un projecte 
tan ambiciós es definien dos tipus de professorat: els numeraris, pertanyents a 
l’escalafó oficial de l’Estat espanyol, i els complementaris, nomenats i pagats 
per la Generalitat.

La primera concreció del nou model fou l’institut escola del Parc, un 
centre amb caràcter d’assaig, d’acord amb les necessitats i característiques 
especials de Catalunya, que permeté la impartició de les classes en català. 
 Autoritzat pel Govern provisional de 9 d’octubre del 1931, havia de ser ges-
tionat pel Consell de Cultura de la Generalitat i el Ministerio de Instrucción 
Pública, fórmula similar a l’establerta el 1918 a l’institut escola de Madrid; 
no en va el seu primer director fou Josep Estalella, catedràtic de batxillerat de 
Física i Química, que ja havia ocupat el càrrec a la institució de Madrid entre 
el 1919 i el 1921.

Situat a l’edifici que facilità l’Ajuntament, el Palau del Governador 
de l’antiga Ciutadella, tenia un equip de professorat seleccionat per les se-
ves qualitats docents, que, un cop format en la nova proposta pedagògica, 
havia de cobrir les places dels nous centres que s’anirien creant en el futur. 
El primer institut escola començà a funcionar amb dos cursos mixtos de 
nens i nenes d’onze anys, als quals s’anaren afegint altres grups en els anys 
successius. Entre els seus estudiants s’hi trobaven familiars dels dirigents de la 
nova Catalunya autònoma (Macià, Ventura Gassol, Aiguadé, Xirau…) i fills 
dels pedagogs i docents implicats en les transformacions educatives a Cata-
lunya; tots ells, membres de la intel·lectualitat catalana afí a la República. En 
canvi, foren relativament pocs els alumnes que hi ingressaren a partir de les 
escoles del  Patronat, en part per raons acadèmiques i, sobretot, per les circum-
stàncies familiars, com afirmava Pau Romeva, director del grup escolar Les 
Corts: «Entre els alumnes d’aquest grup que estarien en condicions d’ingressar 

Font: Salvador domènech, L’Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Estalella, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998
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Nacional d’Estudiants de Catalunya es dolien que, mentre que el català es 
feia servir a l’escola i a la universitat, quedava bandejat dels instituts, i així 
ho expressaren en un document, adreçat al Consell Regional de Segon 
 Ensenyament, el 30 de maig del 1934, en el qual reclamaven la incorporació 
al pla d’estudis de la llengua catalana i la creació de càtedres d’història i literatura 
catalanes.11

La matriculació als instituts Maragall i Balmes augmentà sobretot 
pel que fa a les noies, i es mantingué la tendència de la desproporció dels 
alumnes oficials amb els col·legiats i lliures, prova de la mancança de places 
públiques.

La major presència de noies a secundària feu augmentar progressiva-
ment la matriculació a les facultats universitàries, amb diferències molt nota-
bles entre les diferents facultats que eren encara un redós masculí, a excepció 
de les de Filosofia i Lletres i Farmàcia.

11. La Vanguardia, 2/II/1934.

Fonts: (1) Anuario Estadístico de España, 1931; (2) Oriol nadal i badal, «Cooficialitat i bilingüisme  
a la Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1939)», Revista de Llengua i Dret, XIX (1993),  
pàg. 129-169
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normalització entre sexes. Fèiem festes, s’organitzaven balls i excursions, teatre esco-
lar, etc. Recordo d’aquells temps, les classes de la senyoreta Ortega,14 les del senyor 
La Puente, les de la senyoreta Comas, les del senyor Marín i, sobretot, les del que 
després seria un filòsof remarcable, Eduard Nicol.15 Ens feia psicoanàlisi a classe, ens 
feia llegir Píndar o Riba i introduí entre nosaltres el joc americà del beisbol. Mirat 
a tants anys de distància, em sembla ara, tot plegat, un espectacle cultural una mica 
esnob. Llavors, però, em produïa la visió màgica d’una aura transparent, etèria, com 
la que em produí Federico García Lorca quan ens llegí uns poemes a classe, invitat 
per Eduard Nicol.16

Miquel Siguan, nascut també a Gràcia el 1918, es traslladà des de l’institut 
Balmes al Salmerón a partir de sisè de batxillerat, i evocava 

[…] l’edifici modern i elegant, encara que no s’adaptava gaire a la seva nova funció. 
El professorat, jove i amb il·lusions, i els alumnes érem molts menys que al Balmes, 
una trentena per classe en comptes del centenar del Balmes; a més, amb una bona 
proporció de noies, mentre que al Balmes eren sols mitja dotzena i s’asseien en un 
banc separat. Mentre que al Balmes l’ambient era molt variat i una mica «xava», al 
Salmerón semblava haver-se acomplert una certa selecció, deguda senzillament a la 
seva localització a la part alta del carrer Muntaner.

La diferència principal estava, però, en el fet que el Salmerón tenia el que avui 
anomenaríem un «projecte docent». Hi havia un cert contacte entre professors i alum-
nes i es feien reunions, excursions i visites científiques. Amb la senyoreta Ortega, una 
professora de ciències naturals extraordinària, exiliada a Mèxic després de la guerra, 
anàvem a llençar gambúsies als aiguamolls del Prat per contribuir al sanejament de 
la zona […].

I, amb tot, jo no acabava de trobar-me de gust al Salmerón. En trobava l’alum-
nat vagament esnob i em fastiguejaven l’obsessió de parlar de futbol i de les noies, 
els primers assajos de vida social amb festetes i cites a les orxateries de la rambla de 
Catalunya.17

A partir del gir conservador del Govern de la República, la seva progressiva 
ingerència en l’àmbit educatiu català va posar de manifest els estrets límits 
de l’autonomia. Pocs dies després de les eleccions del novembre del 1933, 

14. Enriqueta Ortega Feliu va marxar a l’exili a Mèxic i retornà a Barcelona a partir del 1979.
15. Eduard Nicol va ser professor a la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic en exiliar-s’hi després de 
la guerra.
16. Joan Perucho, Els jardins de la malenconia, Barcelona, Edicions 62, 1992, pàg. 75.
17. Diversos autors, Institut Jaume Balmes…, pàg. 158.

Pel que fa a l’oferta de places públiques de batxillerat, es produí un 
augment substancial a partir de les confiscacions dels edificis escolars de la 
Companyia de Jesús. Per iniciativa del Consell Regional de Segon Ensenya-
ment, i sota la seva dependència, es crearen el 1933 dos nous instituts escola, 
el Pi i Margall i l’Ausiàs March, ubicats, el primer, als Jesuïtes del carrer de 
Rosselló, i el segon, als Jesuïtes de Sarrià, en edificis de grans dimensions que 
van permetre el funcionament de sengles grups escolars de primària als pisos 
baixos i classes de secundària als estatges superiors.

Malgrat les confiscacions, molts dels alumnes dels Jesuïtes seguiren 
 estudiant sota la seva cobertura, tal com explica Rafael Bigorra Rius: 

L’any 1932 jo era alumne de l’Acadèmia Torras i Bages, que era la prolongació dels 
Jesuïtes del carrer de Casp. El govern de la República decretà la dissolució de la 
Companyia de Jesús, la qual cosa comportà el tancament del col·legi esmentat i es 
constituí l’Acadèmia Torras i Bages. Vam passar del carrer de Casp a la rambla de 
Catalunya; l’acadèmia mencionada es va instal·lar al palau dels Juncadella, que és on 
hi ha ara l’hotel Calderón. Per acreditar el nivell de coneixements, calia acudir com 
a alumne «lliure» a examinar-se a l’institut Balmes […]. Després i no sé per quins 
motius, el ramat de l’Acadèmia va anar a l’institut Maragall per acreditar-hi el segon, 
el tercer i el quart cursos de batxillerat.12

Els nous instituts escola, amb bona part del professorat format prèviament 
a l’institut escola del Parc, donaren una oportunitat a nois i noies d’accedir a 
unes classes amb un concepte diferent de l’educació secundària tradicional i, 
de manera semblant al que s’esdevingué amb la seva matriu, generaren entre 
els seus alumnes un sentiment de pertinença que no s’ha esborrat al llarg 
dels anys.13 

Alhora, el Ministerio creà a la ciutat un nou centre, l’institut Salmerón, 
ubicat en un xalet del carrer de Muntaner, núm. 267. L’escriptor Joan Perucho, 
nascut al barri de Gràcia el 1920 i educat de petit en escoles privades religioses, 
en recorda l’estada: 

[…] era un institut d’élite singular, amb professors progressistes i mètodes pedagògics 
moderníssims que ens robaven el cor. Per primera vegada, assistia a l’ensenyament, 
o docència, mixt (nois i noies barrejats amb tracte igualitari), és a dir, s’obria una 

12. Diversos autors, Institut Jaume Balmes. Cent cinquanta anys d’ història, 1845-1995, Barcelona, Institut 
de Batxillerat Jaume Balmes – Altafulla, 1995, pàg. 165.
13. Així ho recorda Francesca Valls, alumna de l’institut Pi i Margall, que ha presidit durant els últims anys 
l’Associació d’Amics de l’Institut-Escola, fundada el 1979.
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L’acció de la Comissió de Cultura va quedar, sens dubte, influenciada 
per la mort de Manuel Ainaud, el 27 de desembre del 1932, fet que modificà 
l’estructura de l’Assessoria Tècnica, ja que a la direcció s’hi situà el triumvirat 
format per Joaquim Xirau, director del Seminari de Pedagogia; Miquel San-
taló, professor de l’Escola Normal, i Rosa Sensat, aleshores directora del grup 
escolar Milà i Fontanals.

Davant de la manca d’aportacions econòmiques de l’Estat i l’escassa 
disponibilitat econòmica del Govern de la Generalitat per endegar una po-
lítica educativa pròpia, des de l’Assessoria Tècnica s’optà per adaptar edificis 
inicialment concebuts per a altres usos, com ja s’havia començar a fer el 1930 
amb edificis procedents de l’Exposició del 1929, com el Pavelló de Tabacs de 
Filipines, cedit a l’Ajuntament, adaptat i inaugurat com a parvulari Forestier 
el 1932. Cal tenir en compte que l’Ajuntament estava fortament endeutat per 
l’Exposició, que el creixement poblacional ultrapassava de molt les previsions 
del 1917 i que la pressió popular exigia actuacions immediates als barris, més 
factibles a partir d’adaptacions que de construcció de nous grups monumen-
tals. Per aquests motius el novembre del 1931 es començà a reformar el Palau 
del Governador del parc de la Ciutadella, on s’instal·là el primer institut escola 
i s’adaptà un pavelló del Ministerio de Instrucción Pública de l’Exposició del 
1929 per a la construcció d’una escola annexa a la Normal a l’Escola Industri-
al. També procedien de l’Exposició del 1929 els pavellons prefabricats de fusta 
que s’emplaçaren a les barriades de Verdum, Somorrostro i Roquetes el 1932 
i els hotels de la plaça d’Espanya adaptats i convertits en les Institucions de 
Cultura Francesc Macià (parcialment inaugurades el 1932). Altres adaptacions 
foren els vells locals de L’Avenç, a Sant Andreu (1932); les escoles Casas de For-
mació Domèstica, possibilitades per la deixa de la família Casas Guarro (1933), 
i l’hotel Mas Casanovas, a la barriada de l’Hospital de Sant Pau, convertit en 
grup escolar Pablo Iglesias (1934). També s’inaugurà, el 1932, el grup escolar 
Giner de los Ríos al Turó de la Peira, última de les escoles projectades i sub-
vencionades pel Ministerio des dels anys de la dictadura. Aquesta voluntat de 
multiplicació de places generà un corrent d’ofertes de particulars per cedir en 
lloguer a l’Ajuntament locals per a escoles i espais per a colònies, no sempre 
adients amb els criteris de la Comissió; tot i això, l’oferiment de l’Ajuntament 
de Sant Hilari Sacalm va permetre ampliar les instal·lacions de les colònies, 
amb locals dissenyats per Josep Goday.19

No obstant això, l’actuació més radical de la Comissió de Cultura va ser 
la conversió en centres públics de les escoles pertanyents als jesuïtes, amb la 
doble finalitat de dotar la ciutat de més places escolars i d’aplicar els principis 

19. AMCB, Educació, caixa 67171, Obres de construcció de la colònia de Sant Hilari Sacalm, 1932-1935.

una ordre ministerial restringí les possibilitats d’actuació de la Generalitat 
en la gestió de l’institut escola del Parc, rebatejat poc abans amb el nom 
de Giner de los Ríos, i en modificà la composició del patronat. En canvi, 
les autoritats ministerials manifestaren la seva preocupació per les deficients 
condicions dels edificis dels centres de secundària públics,18 tant el palauet 
Montaner, al carrer de Mallorca, núm. 278, davant del Col·legi d’Advocats, 
que s’havia llogat per traslladar-hi l’institut Balmes, com el que hostatjava 
l’institut Maragall, al carrer de Provença. En un solar al costat de l’edifici 
en funcionament, s’hi inicià poc després una nova construcció de tres pisos 
d’alçària, i a partir del 1935, es projectà un edifici de nova planta per a l’ins-
titut Balmes, a l’actual carrer de Pau Claris. Les obres, iniciades el 4 de juliol 
del 1936, estigueren paralitzades a causa de la guerra, i es reprengueren quan 
acabà. Ambdós edificis contrastaven amb les instal·lacions anteriors per la 
lluminositat de les aules i pels seus patis.

El desig de culturització que es va viure en els anys republicans con-
tribuí no sols a l’augment de la demanda de places de batxillerat, ja fos en la 
modalitat més tradicional o en els instituts escola, sinó que també estimulà 
la creació dels estudis nocturns per a obrers, endegats des de la Universitat 
Autònoma, en funcionament des del curs 1933-1934, en part per suplir la 
desaparició del règim de matrícula lliure, i que formaven part dels projectes 
del Consell Regional de Segon Ensenyament.

El repte de l’escolarització per a l’Ajuntament de Barcelona
L’augment de l’oferta pública i els nous principis educatius 
La demografia de la Barcelona republicana era ben distinta de la de comença-
ment de segle, tant pel volum de població, que ja superava el milió d’habitants, 
com per la seva distribució en l’espai metropolità, on emergien nous barris al 
mateix temps que es densificava Ciutat Vella. Amb el pas dels anys també ha-
vien canviat les expectatives educatives de les classes mitjanes i populars, amb 
una exigència creixent d’escola pública gratuïta, digna i pròpia, en una ciutat 
on encara hi havia un 20 % de la població analfabeta, tot i la seva progressiva 
disminució.

Aquests canvis exigien un replantejament de la planificació escolar feta 
l’any 1917 i, des de la Comissió de Cultura, integrada des de l’abril del 1931 
per regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’intentà satisfer la seva 
base electoral, mesocràtica i obrera, multiplicant la capacitat de matrícula de 
les aules públiques.

18. La Vanguardia, 30/XI/1934.
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les colònies municipals, identificats amb un braçal que els permetia gaudir 
del servei.

La preocupació dels responsables municipals per augmentar el nombre 
de places es reflecteix bé en l’opuscle editat amb motiu del Congrés Internacio-
nal de l’Educació, celebrat a Niça el 1932,22 en el qual es destacà el creixement 
de l’oferta de places dels grups escolars en funcionament i en projecte. Segons 
el text, d’evident intenció propagandística, les places creades des del 1931 eren 
les 10.750 dels grups inaugurats el març del 1931, més les 3.200 dels grups 
ubicats als edificis decomissats als jesuïtes, les 4.000 de l’adaptació dels hotels 
de la plaça d’Espanya i les 1.600 del futur grup escolar Collaso i Gil, que feien 
un total de 19.550 places. També s’hi valorava la multiplicació dels serveis de 
colònies, semicolònies i banys de mar, utilitzats per 5.000, 2.000 i 10.000 
infants respectivament.

En conjunt, entre tots els grups escolars del Patronat s’absorbia més de la 
meitat del total de la matriculació pública a la ciutat, volum d’alumnat que re-
querí multiplicar el nombre de mestres assignats. Els quasi 200 mestres que 
hi treballaven el 1931 van passar a gairebé 300 el 1933, amb el consegüent 
augment de la despesa municipal per a gratificacions, a més dels sous de les 
mestres de pàrvuls i dels professors especials de dibuix, música, educació física 
i treballs manuals.

Les xifres reflectien un canvi notable de la situació respecte a inicis de 
segle, però representaven només una faceta de l’escolarització pública, ja que 
encara es mantenia un bon nombre d’escoles nacionals unitàries en edificis 
poc adients i amb els mestres pagats des de l’Estat. D’altra banda, per molt 
significativa que fos la creació per part de la Generalitat d’alguns centres ex-
perimentals, com l’institut escola i l’Escola Annexa a la Normal de Mestres 
en edificis cedits per l’Ajuntament, la seva oferta era numèricament irrellevant.

El sector privat seguia absorbint una part important de la matrícula, 
però la mancança de dades fiables sobre la seva envergadura, fins i tot la de 
les escoles religioses, feia molt difícil valorar-ne el pes. Tot plegat fa compli-
cat calibrar el dèficit de places escolars, encara més quan l’aproximació a les 
xifres des de la premsa es convertí en propaganda i tema de debat polític. De 
cara a la possible substitució de les escoles de les congregacions, el 1932 es 
comptabilitzaren a la ciutat 23 escoles religioses de nens, amb 9.508 alum-
nes, i 73 de nenes, amb 15.783 alumnes, la qual cosa representava un total 
de 25.291 matriculats;23 en canvi, Raimon Torroja, director de la Normal de 

22. Ajuntament de Barcelona, L’oeuvre d’enseignement de la Municipalité de Barcelone, Barcelona, 
 Ajuntament de Barcelona – Comissió de Cultura, 1932.
23. Anuario Estadístico de España, XVIII, 1932-1933, Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1934.

constitucionals,20 segons s’acordà en la sessió municipal del 27 de gener del 
1932.21 Amb l’autorització del Govern, els tres grans complexos educatius de 
Casp, Rosselló i Sarrià es convertiren en tres grups escolars amb el mateix 
nom i regits pel Patronat, que hi emprengué importants obres i nomenà 25 
mestres i 25 mestresses per fer-se’n càrrec. En el cas de Sarrià, les reticències 
de les famílies dels antics escolars feren que les places poguessin posar-se a 
disposició dels infants de les zones més deprimides de la ciutat, sobretot Ciutat 
Vella. Per afavorir el desplaçament dels infants, l’Ajuntament negocià amb 
la companyia de tramvies el transport gratuït dels alumnes de les escoles i de 

20. L’article 26 de la Constitució del 1931 excloïa els ordes religiosos de l’activitat educativa.
21. AMCB, Educació, caixa 67171, Expedient de la incautació dels béns de la Companyia de Jesús, 
de 24/I/1932 a 26/V/1935.

El primer ajuntament republicà reconvertí aquests hotels i altres edificis de l’Exposició del 1929 
per ampliar l’oferta de places escolars. Inauguració de les Institucions de Cultura Francesc Macià 
als hotels de la plaça d’Espanya, 13 de novembre del 1932. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB
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classes en llengua catalana, simultaniejada amb l’ús del castellà, sia segons 
les franges horàries de cada dia, sia dedicant al castellà jornades completes. 
En general, es compartien les conclusions de l’Escola d’Estiu del 1932, que 
establien l’aprenentatge diferenciat dels nens en funció de la llengua familiar 
i s’acceptava que en alguns del grups situats a les barriades, com el Bonaven-
tura Carles Aribau i el Sant Raimon de Penyafort, el castellà hi fos considerat 
com a llengua materna. Però era significativa la coincidència dels enquestats 
destacant «l’espectacle depriment que ofereix el grup de castellà de cada esco-
la», per la seva marginació.26

La coeducació, entesa com la barreja de nens i nenes a les aules, tenia 
bastants adeptes, amb reserves per part d’alguns directors i amb discrepàncies 
d’una minoria. Si bé hi havia unanimitat en considerar-la adient al parvulari 
i als primers anys de l’escolaritat, i a l’hora de valorar el contacte dels nois i 
noies de totes les edats amb mestres dels dos sexes, alguns jutjaven les dones 
poc avinents per dominar els nois dels graus superiors; no obstant la diversitat 
d’opinions, hi havia coincidència en la idoneïtat de la seva implantació i en la 
necessitat de fer-ho en tots els nivells als grups escolars nous. Progressivament 
es va anar implantant la convivència de nens i nenes a les aules, tot i que es 
mantingué la separació per sexes per a determinades activitats; de fet, eren 
pocs els mestres que consideraven que una nena podia manejar una serra i un 
nen, l’agulla de cosir.

Tampoc l’aprofundiment en els valors del laïcisme va ser una realitat, 
ja que, malgrat la imposada desaparició d’imatges i referències religioses a les 
aules, la mentalitat catòlica de molts dels mestres ho impedí. Tots els directors 
veien necessari facilitar la tasca laïcitzadora amb l’edició de llibres per part del 
Patronat, traduccions d’obres de l’estranger, i fins i tot algun director opinava 
sense embuts que calia iniciar una propaganda activa per transformar l’esperit 
dels mestres en sentit laic.

La «batalla de l’escola»
La Llei municipal de Catalunya, aprovada el gener del 1934, transformà la 
Comissió de Cultura en Conselleria de Cultura, que mantingué la matei-
xa estructura i les mateixes funcions, i també l’orientació política. De fet, 
el predomini d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament, fruit de les eleccions 
del mateix mes de gener, oferia un clar contrast amb el gir dretà del Govern 
d’Espanya des del 1933.

26. AMCB, Educació, caixa 67171, Expedients donació família Martorell, vol. III, «Enquesta entre els direc-
tors dels grups escolars de Patronat realitzada a petició de Joaquim Xirau», 1933.

la  Generalitat, en unes declaracions a la premsa l’any 193324 feia ascendir a 
30.000 les places ocupades a les escoles confessionals.

La necessitat de posar en marxa nous centres va privar els edificis 
—bona part dels quals, adaptats— de les exigències arquitectòniques i del 
refinament estètic de Josep Goday, que havien caracteritzat els grups escolars, 
construïts de bell nou en els anys anteriors. I, si bé moltes famílies temien 
que aquesta política de multiplicació de places influís en una davallada de 
la qualitat dels centres, totes les escoles del Patronat van gaudir d’una remar-
cable qualitat docent, gràcies a la visió pedagògica dels seus directors (alguns, 
formats als primers grups escolars i escoles a l’aire lliure) i a l’entusiasme i l’ex-
periència dels seus mestres.

Partint de la base de la necessària graduació de coneixements, es feren 
grups especials, i, quant a mètodes pedagògics, s’optà per un cert eclecticis-
me que permeté experiències d’impremta i cooperació escolar inspirades en 
Célestin Freinet, assajos del mètode de projectes, organització de tallers i horts 
vinculats al concepte d’escola de treball, etc. Alhora, s’impartiren classes espe-
cials de música i educació física, s’aplicaren les noves tecnologies de la comuni-
cació (emissions radiofòniques i cinema), s’afavorí la participació mitjançant la 
formació d’associacions d’alumnes i exalumnes i es potencià la conscienciació 
cívica i l’exaltació dels nous valors republicans.

Els mestres del Patronat s’esmerçaren per aplicar els nous principis edu-
catius i per inculcar als alumnes, en especial als que assistien a classe als edifi-
cis decomissats, l’orgull de participar en l’experiència de la nova escola pública, 
mitjançant recursos com l’himne que es cantava al grup Rosselló: 

Som infants de Catalunya, escolars del Rosselló. 
Farem tasca de la bona, tot cantant una cançó. 
Entre el mar i la muntanya, que s’estengui la ciutat 
que serà bressol d’Espanya i viver d’humanitat.25

Tot i això, l’aplicació dels nous valors a l’aula no es va fer sense dificultats, 
com ho palesen les respostes que els directors dels grups escolars donaren a 
una enquesta que els fou adreçada a proposta de Joaquim Xirau, des de l’As-
sessoria Tècnica. El bilingüisme va ser àmpliament acceptat, i l’aplicació de les 
disposicions legals no oferí dificultats a la majoria dels centres, on s’impartiren 

24. AMC, Educació, caixa 67176, Congrés a Santander, 1933. Entrevista concedida al diari El Cantábrico per 
Raimon Torroja, director de la Normal de la Generalitat.
25. Himne recordat per Natividad Sazatornil, nascuda a Barcelona el 1924, que des de sempre ha agraït 
als mestres del grup Rosselló el fet d’inculcar-li l’amor a la cultura i el desig de ser mestra, tot i que la fi de 
la República l’obligà a treballar en una fàbrica en acabar la guerra. (Informació facilitada per la seva filla).

1931-1939. Canvi polític i democratització educativa



90 91Cèlia Cañellas i Rosa Toran

més pisos, com s’esdevingué al grup escolar Baixeras. L’altre aspecte del pla, 
que havia de facilitar l’ampliació de matrícula a 2.835 alumnes més, era l’as-
signació d’un grau a tots els professors dels grups escolars; així, els 51 mestres 
dedicats, durant el curs 1933-1934, a dibuix, castellà, administració, secreta-
ria, estadística, més els dotze que atenien les classes reduïdes de vuit a dotze 
alumnes, ja fos per ser castellanoparlants o bé per ser «retardats», segons termi-
nologia de l'època, passarien a tenir al seu càrrec una classe. Mentrestant, les 
seves tasques complementàries serien assumides per mestres agregats, pagats 
pel municipi, que cobrarien un sou de 1.600 pessetes, en lloc de les 3.000 
que cobraven els titulars. L’aplicació del pla no va trigar, i el mes de setembre 
del 1934, mitjançant concurs, es creaven 55 places de caràcter interí, per a 
les quals es requeria, a part del títol, no tenir més de trenta anys i demostrar 
coneixements escrits i parlats de la llengua catalana.

La mesura colpia sobretot els grups situats en zones més depauperades 
de la ciutat, on els desdoblaments eren més imprescindibles; a més, introduïa 
diferenciacions entre el professorat d’un mateix centre, que no afavorien gaire 
el treball en comú. Havia començat la «batalla de l’escola». Mestres i famílies 
veien aquests canvis amb desencís, ja que consideraven que s’estaven tergiver-
sant els objectius primigenis del Patronat Escolar Municipal, i la decepció ana-
va en augment: «Veurem com a les escoles amb edificis adients i fins bells, els 
vestíbuls són mig partits per tal d’encabir-hi noves classes i les sales d’actes són 
convertides en sales de classe i les golfes aprofitades i allà on normalment hi ca-
bien quaranta alumnes se n’hi encabiran vuitanta. El cas és encabir, encabir».29

Faltava poc perquè els ànims s’encrespessin encara més. Les repercussi-
ons dels Fets del 6 d’octubre modificaren la correlació de forces al Consistori 
i obriren una nova etapa en la política educativa municipal, tal com simbo-
litzà el desallotjament de l’escola d’un dels hotels de la plaça d’Espanya per 
instal·lar-hi la guàrdia d’assalt; aquesta funció de caserna que es mantingué 
al llarg dels anys, durant el franquisme. La repressió de la revolta provocà la 
pèrdua de la representativitat del Consistori electe a partir de la intervenció 
governamental, que recompongué l’Ajuntament amb regidors nomenats de la 
Lliga Catalana i de la minoria del Partit Radical. El gir dretà atià l’anomenada 
«batalla de l’escola», que omplí la premsa barcelonina entre el 1934 i el 1936, 
i que contraposava les opcions d’Esquerra Republicana i de la Lliga per donar 
resposta als sol·licitants de places escolars del Patronat.

La Lliga Catalana, inspirada en el principi que «l’ensenyament és una 
funció social que l’estat i en aquest cas el Municipi ha de regular i controlar, 
però només suplir quan la iniciativa privada, degudament estimulada, sigui 

29. El Magisteri Català, 11/VII/1935.

Si bé seguiren les adaptacions d’edificis per a escoles, es començà a plan-
tejar la necessitat de definir un nou tipus de centre, més petit i menys costós de 
construir i mantenir, tal com ho expressava el nou alcalde, Carles Pi i Sunyer: 

El municipi anterior havia elevat el nombre d’alumnes que rebien instrucció en els 
grups escolars. Però l’obra de cultura de l’Ajuntament no podia continuar de la ma-
teixa manera com havia estat orientada fins llavors. Era massa costosa en relació al 
rendiment que se n’obtenia. Les finances del municipi no havien permès estendre 
aquella obra amb el mateix nivell i eficiència i d’això en resultava i de fet era així, que, 
mentre un número considerable d’alumnes rebien una bona instrucció en excel·lents 
escoles, molts altres nens i nenes en major número, no en rebien cap, ni tenien escola 
on anar […]. A fi de començar a resoldre aquest problema el primer pas consistia en 
obtenir el màxim rendiment possible de les institucions existents.27 

En la línia de minimitzar les despeses, la política municipal envers els centres 
de Patronat també patí canvis: es van prioritzar les dotacions de material di-
dàctic a les aules i es proposà limitar la gratuïtat del material escolar personal 
amb l’establiment d’una petita quantitat per a les famílies menys necessita-
des. El més determinant de la nova estratègia d’abaratir costos i augmentar 
l’abast dels serveis fou la presentació, per part del president de la Conselleria 
de Cultura, Cristià Cortès, d’ERC, a mitjan 1934, d’un pla per incrementar la 
matrícula a les escoles sense acreixement pressupostari. Es tractava de satisfer 
la demanda de les 4.500 famílies que esperaven torn per entrar als grups del 
Patronat, sense abordar la solució al dèficit real, que vorejava els 30.000 nens 
sense escola. El pla anava acompanyat del compromís d’estudiar de nou la 
distribució de les zones escolars i fer un altre plantejament de conjunt de cons-
truccions que substituís el del 1917; al mateix temps, hom valorava integrar en 
el règim de patronat tots els mestres nacionals de Barcelona, com un intent per 
posar fi a la dualitat del sistema escolar.

En aquell moment, hi havia a la ciutat 12 escoles municipals, amb 2.109 
alumnes; 147 de nacionals, amb 11.644 alumnes, i 26 grups escolars, amb 
16.529 alumnes, de manera que en total acollien 30.282 alumnes.28 El pla 
consistia en un augment de la capacitat dels grups, calculat en 1.708 places, 
a base d’encabir entre dos i sis alumnes més a cada classe, segons les possibi-
litats, i aprofitar els espais de circulació per convertir-los en aules o alçar-hi 

27. Carles Pi i Sunyer, La República y la guerra. Memorias de un político catalán, Ciutat de Mèxic, Oasis, 
1975, pàg. 202-203.
28. AMCB, Educació, caixa 67166, Bases del Patronat Escolar de Barcelona, 1930-1934. Estudi del Negociat 
de Cultura, 1934.
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A la campanya electoral de les eleccions legislatives del febrer del 1936, 
la confrontació entre models escolars se situà en primer pla. El Front d’Esquer-
res defensava el retorn a la política educativa del primer bienni, i denunciava la 
subvenció de 600.000 pessetes a les escoles religioses i irregularitats en l’ingrés 
als grups escolars, mentre que el Front Català d’Ordre presumia de la seva 
política d’ajut a l’escola privada.33

La victòria del Front Popular retornà l’Ajuntament als representants 
electes el 1934 i restablí les atribucions del Patronat, el qual, en vista de les 
necessitats, proposà la creació de 120 noves places de mestres, que, tal com 
hem comentat, mai no van arribar a ser adjudicades a causa de la guerra.

Nova planificació escolar i nou llenguatge arquitectònic
La distribució territorial de noves escoles fou una assignatura pendent de les 
noves autoritats municipals en els primers anys republicans. De fet, moltes 
de les adaptacions s’orientaren sobretot a donar la resposta més immediata 
i més econòmica possible a les necessitats dels barris que pressionaven per a 
una escolarització més bona; però les noves instal·lacions educatives no foren 
inserides en un projecte de planificació urbana que preveiés la complexitat de 

33. La Veu de Catalunya, 9/II/1936.

insuficient per a satisfer les necessitats col·lectives»,30 s’alineava amb les forces 
polítiques que havien impulsat, en l’àmbit estatal, el retrocés respecte a la polí-
tica educativa encetada el 1931. El nou president de la Conselleria de Cultura, 
el regionalista Josep Codolà i Gualdo, a més de mantenir les directrius del Pla 
Cortès per densificar els grups escolars, proposà, en la sessió municipal del 27 
de juny del 1935, l’atorgament de subvencions a les escoles privades que oferis-
sin places gratuïtes, suport que sols la protesta dels republicans radicals impedí 
que anés a parar als centres confessionals. Les escoles privades, agrupades en el 
Comitè Permanent del Magisteri Seglar de Catalunya, oferiren a l’Ajuntament 
3.500 places31 a canvi d’una subvenció de 1.000 pessetes per grau per a les 
escoles de quota no superior a 12 pessetes mensuals i de 25.000 pessetes per a 
obres i, de cara al nou curs, fixaren cartells a la ciutat amb l’oferta de les seves 
places educatives gratuïtes.

En unes declaracions a la premsa,32 el regidor Codolà defensava l’eficà-
cia de la política proposada, tot i reconèixer el problema dels 30.000 infants 
sense escola, com afirmaven les campanyes sostingudes per Joaquim Ventalló, 
d’Esquerra Republicana; xifra no gaire allunyada dels 28.092 comptabilitzats 
des de l’Oficina de Matrícules, en uns càlculs que seguien deixant de banda els 
32.016 infants que no anaven a escola fins als quatre anys o que en marxaven 
abans dels catorze.

El regidor Codolà no dubtava a atribuir l’alentiment del ritme d’adap-
tacions i de construcció de nous edificis a la suspensió del Patronat, explicació 
insuficient per a les famílies, que es mobilitzaven per tenir una escola digna 
al seu barri. De fet, l’únic grup escolar de nova planta inaugurat en aquest 
període fou el Collaso i Gil, al carrer de Sant Pau, construït mercès al llegat 
de qui fou alcalde de Barcelona, que li donà nom, i a la disponibilitat de ter-
renys fins aleshores propietat del ram de guerra. Edificat segons el projecte del 
1932 de Josep Goday, i inaugurat el 20 d’octubre del 1935, fou el darrer grup 
concebut amb l’estil monumental propi d’aquest arquitecte, tot i que substituí 
el llenguatge barroquitzant de les seves obres anteriors per un funcionalisme 
proper a les escoles del centre i del nord d’Europa. Pocs dies després, el 3 de 
novembre, s’obrien dues escoles més: el grup escolar Duran i Bas, a l’edifici re-
modelat de Can Cuyàs, a la travessera de les Corts, adquirit per l’Ajuntament 
a causa de les pressions dels veïns, i el grup escolar Casal del Marí, al carrer de 
Varador, a la Barceloneta.

30. Enric Maynés, «La funció municipal en el problema de l’escola», La Veu de Catalunya, 27/IX/1935.
31. La Veu de Catalunya, 23/VIII/1935 i 6/IX/1935.
32. La Vanguardia, 6/VI/1935.

Font: «L’obra de la Comissió Municipal de Cultura», La Veu de Catalunya, 4/VI/1935, pàg. 13

Relació escola pública – escola privada i dèficit d’escolarització 
(1935)
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tres al Districte 5, dos al Districte 6, un al Districte 7, quatre al Districte 8, 
quatre al Districte 9 i tres al Districte 10.

L’informe dels tècnics definia un programa arquitectònic i funcional. 
Els nous edificis, ajustats a les normes del Ministerio, havien de tenir una 
capacitat màxima de 650 alumnes, distribuïts en tres graus de pàrvuls, i sis de 
nens i sis de nenes, i, malgrat les recomanacions dels docents, s’establia una 
elevada ràtio professor-alumnes (50 als parvularis i 42 a primària). A la planta 
baixa s’hi situaven les aules de pàrvuls, amb accés directe al pati, per poder fer 
classes a l’aire lliure, i els espais de serveis; al primer pis, les aules de primària 
de les nenes; al segon, les dels nens, i al tercer pis, l’aula de dibuix, el gimnàs, 
els tallers i l’habitatge del conserge. Tots els edificis havien d’estar situats en 
solars que permetessin tenir un espai lliure per a jocs i un jardí d’una superfí-
cie de 3 a 5 m2 per alumne. Tant pel que fa als materials com a la decoració, 
s’optava per la diafanitat i la simplicitat.

La Comissió de Govern del 28 d’agost del 1935 aprovà la proposta de 
la Comissió de Cultura, i l’alcalde, Joan Pich i Pon, remeté al Ministerio 
i a la Junta Nacional contra l’Atur, la sol·licitud35 de 15.000.000 pessetes 
d’ajut per a la construcció de 25 grups escolars, l’import dels quals ascendia 
a 19.996.510,25 pessetes, amb l’argument que al llarg del segle l’Ajuntament 
no havia rebut cap subvenció, en contrast amb les concedides a altres grans 
ciutats.

Sense novetats que permetessin veure-hi solucions immediates, el gener 
del 1936 se sol·licità de nou la subvenció.36 A la sol·licitud s’hi argumentava 
que el pla aprovat per la Conselleria de Cultura, segons les normes aprovades 
en sessions dels plens municipals del 27 de juny i del 14 de novembre del 1935 
en relació amb l’escola privada, no significava una solució general al proble-
ma de la manca d’escoles nacionals, base essencial del dèficit escolar, i que 
incomplia els principis de l’obligatorietat i la gratuïtat de l’ensenyament. Era 
del tot urgent absorbir la matrícula dels qui esperaven torn, per la qual cosa, a 
partir del pla general confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals d’Edificis 
Escolars, calia construir trenta grups, a més de l’habilitació de locals que eren 
propietat de l’Ajuntament, amb la màxima aportació econòmica de l’Estat.

La sol·licitud anava acompanyada de l’informe pertinent, elaborat per 
Artur Martorell. En el document es reiterava que l’esforç de l’Ajuntament 
per dignificar l’escola i oferir places només havia resolt una part del proble-
ma del dèficit —accentuat per la immigració—, per al qual s’havien arbitrat 

35. AMCB, Educació, caixa 60566, Carta de l’alcalde Pich i Pon al Ministeri, 29/VIII/1935.
36. AMCB, Educació, caixa 60566, Sol·licitud d’acord Ajuntament-Ministeri, signat pel conseller regidor 
de Cultura, 14/I/1936.

les necessitats, barri a barri. La realitat mostrava que l’acció municipal anava 
engrandint la transcendència de l’escola pública, però també la incapacitat de 
les finances municipals, sense l’ajut d’altres institucions, per donar resposta 
definitiva a la magnitud del dèficit; el 1932, hom calculava que calien 92 grups 
més per atendre totes les necessitats de la ciutat.

Si es volia afrontar el problema en tota la seva complexitat calia disposar 
de recursos econòmics aliens, sempre mantenint el principi sostingut des de 
la Comissió de Cultura de salvaguardar la identitat de l’escola barcelonina 
sense tuteles de l’Estat. La subordinació a les directrius ministerials després de 
la suspensió del Patronat, a partir de l’octubre del 1934, donà pas a una nova 
negociació de subvencions.

Un cop aprovada la Llei contra l’atur involuntari, el 25 de juny del 1935, 
l’Ajuntament veié l’oportunitat d’acollir-se als seus beneficis i sumar-los a les 
subvencions del Ministerio de Instrucción Pública per a la construcció de 25 
grups escolars. No es tractava de solucionar només el problema escolar, sinó 
també l’atur involuntari endèmic que patia la ciutat, que rebia anualment de 
20.000 a 25.000 emigrants de tot Espanya i no tenia mitjans per afrontar les 
necessitats de milers de llars.

En conseqüència, l’Ajuntament encarregà un informe a Artur Marto-
rell, col·laborador d’ensenyament primari, i a Josep Goday, arquitecte encar-
regat de construccions escolars,34 per tramitar la sol·licitud. En el document es 
justificava la demanda amb el dèficit crònic de l’ensenyament públic a la ciutat, 
que no s’havia resolt malgrat l’esforç de l’Ajuntament construint-hi 21 grups 
escolars i 8 escoles primàries, centres que tan sols acollien 18.638 alumnes, 
un 61,55 % del cens de l’escola pública, mentre que la resta (11.644 infants) 
estava repartida entre 8 escoles graduades (1.647 nens i nenes) i 142 escoles na-
cionals unitàries (9.997). Els tècnics emfasitzaven la manifesta inferioritat en 
què estudiaven els alumnes de les unitàries, així com les condicions de treball 
dels mestres. Amb l’ampliació del Baixeras i dels grups de la plaça d’Espanya, 
la inauguració de Can Gasparó i el Casal del Marí, i amb la transformació 
d’algunes escoles unitàries en graduades hom calculava que es podrien situar 
decentment gairebé 7.000 escolars; tot i això, en subsistirien moltes d’unità-
ries i prop de 15.000 nens es quedaren sense escola. Per tal d’afrontar aquesta 
realitat, l’Ajuntament acordà la conversió de totes les unitàries en graduades 
o grups escolars, per aconseguir que tots els nens —la majoria, de famílies 
humils— es beneficiessin de l’escola pública. En conseqüència, es projectà la 
construcció de 25 grups escolars distribuïts segons les necessitats dels distric-
tes: quatre al Districte 1, dos al Districte 2, un al Districte 3, un al Districte 4, 

34. AMCB, Educació, caixa 60566, Projecte de construcció de 25 grups escolars, 23/VIII/1935.
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de la Palla; al Districte 8, a l’antiga Tinència d’Alcaldia de Gràcia (plaça 
 d’Estanislau Figueras); al Districte 9, als terrenys de la Torre Llobeta i a l’antic 
escorxador de Sant Andreu, i al Districte 10, als magatzems de l’avinguda del 
Bogatell i al Mercat de la Llet a Sant Andreu.39

El buit deixat per la mort de Josep Goday obligà a encarregar els pro-
jectes a diversos arquitectes municipals (Joaquim Vilaseca, Adolf Florensa, 
Ramon Reventós, Ramon Argilés, Ramon Térmens i José M.ª Martino), sota 
el control tècnic d’Antoni de Falguera, cap de l’agrupació d’edificis públics. 
Faltaven pocs dies per a l’aixecament militar, quan el Govern municipal donà 
el vistiplau als projectes.

No va ser tan sols la nova planificació escolar el que determinà l’obra 
municipal republicana, sinó que s’obriren noves formulacions entorn del ma-
teix concepte arquitectònic i estètic de l’edifici escolar, amb la revisió de l’estil 
monumental, tan grat en els anys anteriors, que ha passat a ser una part fo-
namental del llegat noucentista a la ciutat de Barcelona. En l’àmbit europeu 
i anglosaxó, la necessitat de conjuminar la demanda creixent d’escolarització 
primària pública amb els estralls de la crisi econòmica dels anys trenta havia 
impel·lit els arquitectes més joves a insistir en la necessitat de planificació i en 
l’aprofitament dels recursos per abaratir costos, a més de sintonitzar estèti-
cament amb el funcionalisme racionalista. La tendència convergia amb les 
propostes de pedagogs, com Roger Cousinet, que advocaven per edificis més 
petits, funcionals i senzills, plasmades en l’exposició sobre arquitectura escolar 
contemporània, organitzada pel Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), amb el suport 
del Comitè Internacional per a la Resolució dels Problemes de  l’Arquitectura 
Contemporània (CIRPAC), exhibida als locals de l’Escola Normal de la 
 Generalitat el gener del 1933, i que incloïa l’edifici de l’escola del Mar.

El debat tècnic sobre el problema escolar a la ciutat i les possibles solu-
cions fou incentivat a Barcelona per les intervencions a l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular, entre el 1933 i el 1936, de Josep Lluís Sert, membre del GATCPAC. 
Les seves premisses teòriques es concretaren en el seu projecte d’escola per a 
un solar municipal del avinguda del Bogatell en el qual proposava: 

Els elements de circulació i enllaç —corredors, vestíbuls…— hauran de reduir-se 
al mínimum i perdre llur innecessària monumentalitat. Pot suposar un gran estalvi 
l’eliminació de certes comunicacions innecessàriament tancades i deixar-les obertes i 
cobertes en forma de galeria. Els serveis col·lectius cal tractar-los amb aquest mateix 

39. AMCB, Educació, caixa 60565, Avantprojecte de construcció de nous grups escolars, 7/I/1936, i Gaceta 
de Madrid, 5/V/1936.

solucions provisionals per minvar-ne els efectes. Per acollir els alumnes desit-
josos de trobar plaça a l’escola pública calia construir i habilitar edificis amb 
molta rapidesa, a partir de l’estudi de les necessitats dels barris, sobretot en 
llocs amb gran densitat i població humil. Una de les grans dificultats raïa 
en el preu dels terrenys, de manera que es pensava aprofitar els del ram de 
guerra, cedits al municipi; habilitar edificis escolars ja existents; ampliar els 
existents que fos possible, i reservar espais lliures a les noves vies en cons-
trucció. A diferència del projecte anterior, Martorell xifrava les necessitats 
en trenta grups nous (la majoria, en solars que caldria adquirir) i en catorze 
ampliacions, en edificis ja existents, o habilitant-ne i millorant-ne d’altres 
d’existents en solars del ram de guerra, com s’especificava en l’estudi de detall 
dels emplaçaments.37 

També l’arquitecte municipal Adolf Florensa feu un estudi, l’any 1936, 

en què precisà millor les dimensions dels grups escolars i la seva adequació als 
solars previstos. Tenint en compte que es calculava 1,25 m2 per aula i alum-
ne i 1,25 m2 per a serveis i vestíbuls, per a un grup de 600 alumnes calien 
1.500 m2, i per a 400 alumnes, 1.000 m2, a més de la planta del soterrani per 
a instal·lacions, piscines, dutxes, cantines… Segons la dimensió del solar, els 
edificis podrien tenir més o menys alçària, i al nucli antic caldria optar per 
quatre plantes útils. I, pel que fa a la superfície destinada a patis, no sempre 
seria possible adjudicar-hi els metres necessaris. La seva anàlisi de l’estudi an-
terior d’Artur Martorell i Josep Goday diferia en alguns dels emplaçaments, 
considerats poc adients o discordants amb el planejament urbanístic muni-
cipal, alhora que feia esment d’altres ubicacions possibles.38 Tot i això, la im-
portància d’aquests estudis del 1935 i 1936 rau en la seva projecció posterior, 
ja que en alguns dels solars esmentats s’hi acabaran edificant escoles a partir 
del 1939.

Amb el nou govern del Front Popular, es decretaren les fórmules per 
obtenir ajuts d’un 50 % del cost per a la construcció d’escoles, segons el que 
estipulaven els decrets de 26 de març i 2 de maig del 1936. En aquest marc, 
l’Ajuntament feu una sol·licitud, l’11 de maig, amb resposta favorable del 
 Ministerio, que atorgà la subvenció de 5.300.000 pessetes, una tercera part de 
la qual es rebé de manera immediata. El fet permeté l’encàrrec, el 6 de juliol 
del 1936, dels nous projectes dels primers grups a construir: al Districte 1, 
al solar de l’antiga caserna de Sant Carles, a la Barceloneta (plaça de Fran-
cesc Magriñà); al Districte 5, al solar de l’antiga Galera i a la plaça del Pes 

37. AMCB, Educació, caixa 60565, Oficina d’ensenyament primari i complementari (construcció de nous 
grups escolars), signat per Martorell, 7/I/1936.
38. AMCB, Educació, caixa 60566, Estudi emplaçament nous grups escolars, signat per Florensa, 1936.
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Després de sufocar el cop d’estat a la ciutat, superada la inestabilitat dels 
primers mesos, el setembre del 1936 es reorganitzà el cartipàs municipal, amb 
l’exclusió de les forces polítiques no afins al Front Popular. La nova comissió 
d’ensenyament, presidida pel mestre Víctor Colomer, del Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya (PSUC), assumí les atribucions anteriors de la Comissió 
de Cultura, l’Assessoria Tècnica i el Patronat Escolar Municipal, i treballà en 
coordinació amb el CENU.

Malgrat la voluntat de crear un sistema escolar únic dependent de la 
Generalitat, a Barcelona, la Comissió Municipal d’Ensenyament seguí tra-
çant línies pròpies d’actuació per als grups escolars del Patronat i les escoles 
municipals. Entre els mesos de setembre i novembre, davant les dificultats per 
endegar el nou curs, Víctor Colomer adreçà sengles comunicats als directors 
dels grups escolars demanant informació sobre condicions dels edificis i de-
dicació dels mestres,45 per tal d’ampliar el nombre de graus i de nens per aula 
a cinquanta. Era la represa del Pla Cortès, del 1934, per atenuar el problema 
de l’escolarització a la ciutat. En efecte, la situació s’havia agreujat en fer-se 
efectius els nous principis educatius, amb la desaparició de l’escola confessi-
onal i el control sobre l’escola privada, la qual cosa va provocar el tancament 
de centres petits i canalitzà més famílies vers la demanda de plaça pública, 
la satisfacció de la qual esdevingué l’eix principal de l’actuació del CENU, tal 
com explicarem més endavant.

L’Ajuntament,46 malgrat l’excepcionalitat de la situació bèl·lica, construí 
parcs infantils —alguns, en solars d’esglésies desaparegudes—; seguí convo-
cant places de mestres i inaugurant nous grups escolars, com el de Can Tunis, 
el novembre del 1937, i encarregà nous projectes per habilitar o construir 
edificis al Policlínic, a Sant Andreu (carrers de Sant Andreu i Sant Sebastià, 
enfront de La Hispano Suiza), i a l’antic velòdrom de Sants (carrer de París - 
carrer del Tenor Massini).47 La institució municipal també va mantenir el 
servei de colònies, que, l’estiu del 1937, es feren a Calafell, Berga, Can Puig 
(a l’Arrabassada), les Franqueses, Mura, Olesa, Sant Hilari Sacalm, Santa Fe del 
Montseny, Vallclara, Vallençana i a la Mentora Alsina (al Tibidabo).48 

Malgrat els esforços del CENU, l’Ajuntament seguia tenint una forta 
responsabilitat respecte a les escoles de la ciutat. I, en el nou context revolucio-
nari, «per tal de resoldre definitivament el greu problema escolar de Barcelona, 

45. AMCB, Educació, caixa 60565, Víctor Colomer, A tots els directors, 30/XI/1936.
46. Víctor Colomer, «L’obra cultural de l’Ajuntament de Barcelona», Nova Ibèria, III-IV (1937).
47. AMCB, Educació, caixa 60567, Projecte i plànols del grup escolar a l’antic velòdrom de Sants, 1937.
48. AMCB, Educació, caixa 60545, Inventaris (objectes, material i llibres) d’escoles i colònies dependents de 
l’Ajuntament, 1937-1939.

criteri. Per exemple, una sala d’actes que ocupa molts metres quadrats i solament és 
utilitzada un dia de festivitat, és un luxe innecessari […]. La fabricació de certs ele-
ments en sèrie […] és una qüestió importantíssima que cal tenir en compte en enfocar 
el problema de conjunt, puix que això podria ésser la base per a obtenir una millor 
quantitat i una economia remarcable […].40 

Aquest punt de vista coincidia amb les opinions expressades per altres sectors 
pedagògics o polítics. El mateix alcalde Pi i Sunyer, reposat en el seu càrrec 
des del febrer del 1936, manifestava que «els nous edificis escolars podien ser 
més modestos, no tan monumentals, no amb tants esgrafiats, d’un tipus que 
complís la seva missió pedagògica amb més simplicitat exterior».41 

En la línia d’aquesta arquitectura funcional del GATCPAC, es construï-
ren la llar d’infants El Mar i una biblioteca infantil a la plaça de les Palmeres, 
de Sant Andreu de Palomar, inaugurades l’abril del 1934 i costejades amb el 
producte del segell Pro-Infància.42 I en la memòria adreçada a Madrid el 1935 
per demanar subvenció, s’hi incorporaven els projectes dels futurs edificis dis-
senyats per Josep Goday, que, tot i mantenir les dimensions que caracteritzaven 
els grans grups anteriors, responien a un nou tipus, més auster formalment,43 
amb l’objectiu d’abaratir costos.

Els anys de la guerra. L’excepcionalitat d’una situació revolucionària 
L’actuació de la Comissió de Cultura 
La resistència a la rebel·lió militar atorgà protagonisme a les organitzacions 
obreres revolucionàries i obrí un període de poder compartit entre aquestes i la 
Generalitat, a través dels Comitès de Milícies Antifeixistes. En matèria educa-
tiva, la nova situació propicià la creació del Consell de l’Escola Nova Unificada 
(CENU),44 el 27 de juliol del 1936, organisme integrat per representants de les 
institucions catalanes i dels sindicats obrers, amb el propòsit de crear un nou 
sistema escolar, sota els principis d’escola única, laica i gratuïta.

40. «Josep Lluís Sert, a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el 8 de maig del 1936: La campanya dels 50.000 
infants sense escola», Arquitectura i Urbanisme, VI-12 (juny, 1936), pàg. 81 (<http://www2.coac.net/biblio-
teca/AiU%2012%201936.pdf>).
41. Pi i Sunyer, La República y …, pàg 202-203.
42. Alfons Trias Maxencs, «El segell Pro Infància a Catalunya a La Medicina Catalana», any V, vol. VII, 
43-44 (abril-maig 1937). El segell Pro-Infancia, va ser emès per la Generalitat republicana, per poder finançar 
la salut dels nens. Es basava en una idea de l’empleat de correus danès, Einer Holbol, per lluitar contra la 
tuberculosi al seu país.
43. AMCB, Educació, caixa 67172, Modelo de edificio escolar para la construcción de 30 grupos escolares, 
14/I/1936.
44. Enriqueta Fontquerni i Mariona Ribalta, L’ensenyament a Catalunya durant la guerra civil: el CENU, 
Barcelona, Editorial Barcanova, 1982.
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creació de graus de formació professional a les escoles de primària. Tampoc 
no es negligí la recerca i l’experimentació pedagògiques, i es donà suport a 
centres com La Sageta, l’institut d’observació psicològica dirigit per Emili 
Mira, ubicat des del 1935 a l’avinguda del Tibidado, núm. 33, i a les escoles 
de projectes, centres petits on s’assajava una metodologia pedagògica especí-
fica: les escoles Cousinet —una, al passeig de la Bonanova, 111, en una torre 
confiscada, on també hi havia l’escola Freinet, i l’altra, al carrer de l’Arc de 
Sant Martí—; l’escola Decroly, en dues torres del carrer de Modolell, núm. 17 
i 22, dirigida per Ramon Alsina Torallas; l’escola Dalton, al carrer del Carril, 
núm. 155 (avui, via Augusta), on exercí de mestra Edelmira Valls (esposa de 
Marcel·lí Perelló, un dels militants d’Estat Català, encausat pel Complot del 
Garraf del 1925); l’escola La Productiva, assaig d’agricultura a Horta, dirigida 
per Manuel Tolosà Surroca, mestre republicà de Cassà de la Selva, i una altra 
escola a la Casa Carol, a Horta.51

La radicalització consegüent a l’esclat bèl·lic portà a una creixent afi-
liació dels mestres més joves als sindicats de classe, com ara la Federació de 
Treballadors de l’Ensenyament (FETE), dins la Unió General de Treballa-
dors, i la Confederació Nacional del Treball, sense que faltessin aquells qui 
marxaren voluntaris al front o foren mobilitzats. El trencament dels motlles 
burgesos i la progressiva politització es fan palesos en les trajectòries singulars 
de Dolors Piera52 i Reis Bertral, exemples del compromís antifeixista de les 
dones ensenyants, i en el relleu que agafaren propostes pedagògiques coopera-
tives, com les de Célestin Freinet, davant de mètodes individualistes, a l’estil 
del Montessori.53

Però també calgué sensibilitzar molts mestres de cara a l’aplicació efectiva 
dels principis educatius republicans i a la defensa dels valors antifeixistes, fet que 
suposà algunes depuracions de docents del Patronat per no seguir les orienta-
cions oficials, entre els quals Llorenç Jou i Olió, director del Bonaventura 
Carles Aribau, i Maria Batlle Miquelerena, del Dolors Monserdà.

L’obra del CENU 
L’actuació del CENU a Barcelona s’adreçà, sobretot, a organitzar l’escolarit-
zació dels nens i nenes que quedaven al marge de l’acció municipal i que fins 
aleshores assistien a escoles confessionals o a centres privats, que no van voler 

51. AMCB, Educació, caixes 6056 i 60567, Escoles de projectes, 1937-1938, i La Vanguardia, 3/XI/1936.
52. Cèlia Cañellas i Rosa Toran, Dolors Piera, mestra, política i exiliada, Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Monstserrat, 2003.
53. Queda constància de la valoració institucional d’aquesta metodologia durant els anys republicans en 
l’opuscle L’escola pública a Barcelona i el mètode Montessori, 11 de març de MCMXXXIII, editat per Ajuntament 
de Barcelona el 1933.

que afecta, en gran part, amplis sectors de les barriades obreres, i d’acord amb 
el ritme vigorós que va donant la Revolució a totes les activitats del nostre 
poble»,49 el Patronat tornà a plantejar la necessitat de sol·licitar ajut per cons-
truir 25 grups per atendre 15.000 infants, a més d’orientar la planificació vers 
les necessitats i l’esperit del moment.

Les negociacions amb el Ministerio atenyien no sols un conveni per a la 
construcció de trenta grups escolars, sinó també la reclamació de les partides 
no rebudes. Aquestes es concediren el 9 de juliol del 1937 des de la Dirección 
General de Primera Enseñanza, traslladada a València amb el Govern repu-
blicà, amb el requeriment que els projectes dels edificis a construir fossin su-
pervisats per l’arquitecte responsable de construccions escolars de la província, 
Josep Domènech Mansana.50 

El lideratge polític de les forces obreristes accentuà la preocupació pel 
lligam entre l’escola i el món del treball i, des de l’Ajuntament, es proposà la 

49. AMCB, Educació, caixa 60566, Carta de Víctor Colomer, conseller regidor de Cultura, 27/IV/1937.
50. AMCB, Educació, caixa 60566, Ordre, signada per Wenceslao Roces a València el 9 de juliol del 1937, 
autoritzant el pagament de la subvenció aprovada el 5 de maig del 1936.

A partir del 1936, i per encàrrec de la Comissió de Cultura, es projectaren diverses escoles, moltes 
de les quals no es feren realitat per les circumstàncies de la guerra. Projecte de grup escolar 
a l’antic velòdrom de Sants (carrers París – Tenor Massini), juny del 1937, signat per Ramon Argilés. 
Fotografia: Pep Parer. AMCB
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Al Districte 5 (Raval), la inauguració del grup Collaso i Gil sols havia pal·liat 
mínimament les necessitats. Les dificultats per adaptar-hi edificis (els Escolapis i la 
Casa de Misericòrdia van ser destinats a altres finalitats) explica que els seus infants 
haguessin de desplaçar-se a altres districtes de la ciutat.

El Districte 6 (Eixample) disposava de places suficients, fet que condicionà que 
els convents decomissats s’adeqüessin a altres funcions.

El Districte 7 (Sants) era molt extens i tenia un ampli cens escolar, poc cobert 
per l’escola oficial, malgrat l’adaptació d’edificis, anterior al 1936 (hotels de la plaça 
d’Espanya). Tots i les confiscacions, les places previstes pel CENU no arribaven a 
cobrir-hi ni la meitat dels matriculats.

ajustar-se als nous requeriments de l’ensenyament.54 El perill d’intervenció 
de totes les escoles privades amenaçava també les escoles laiques i mixtes, 
sostingudes en centres d’entitats de l’obrerisme moderat, o les escoles cata-
lanes de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC), algunes 
en funcionament des de principis de segle. Per assegurar-ne la continuïtat, 
per exemple, l’Ateneu Obrer de Sant Andreu (al carrer d’Otto, núm. 31-33), 
l’Ateneu Obrer Martinenc (al carrer de Besalú, núm. 14) i l’Acció Catalana 
Republicana del Poblet (al passatge de la Font, núm. 14-16) optaren per ofe-
rir les seves instal·lacions a l’Ajuntament sense cap compensació, a canvi de 
mantenir-hi els seus propis alumnes, a fi i efecte que es convertissin o bé en 
escoles municipals o del Patronat, o bé de la Generalitat. Un altre cas fou el 
de les escoles de l’APEC, que passaren a ser grups escolars del CENU gràcies 
a la intervenció de Ventura Gassol, com l’Institut Feminal i la Mútua Escolar 
Blanquerna.55 

Per tal de dur-ne a terme la planificació, s’elaboraren informes per dis-
trictes, a partir de les dades facilitades des de l’Oficina de Matrícules munici-
pal i pels sindicats de mestres, al mateix temps que el Sindicat d’Arquitectes 
localitzava edificis particulars susceptibles de ser adaptats com a escoles: resi-
dències senyorials decomissades als facciosos, convents, sobretot, els centres 
educatius dels ordes religiosos que no posaren els seus edificis a cobert de les 
possibles confiscacions, mitjançant la inscripció en el Registre de la Propietat 
com a societats anònimes. Segons el Sindicat d’Arquitectes, no tots els distric-
tes tenien les mateixes necessitats: 

El Districte 1 (Ciutat Vella), tot i les obres d’adaptació, seguia sent molt deficitari pel 
que fa a places i la capacitat de les escoles no podia comprendre més que la quarta part 
de la població en edat d’anar a escola.

Al Districte 2 (Paral·lel, Poble Sec), els edificis adaptats permetrien cobrir el total 
de les necessitats, però només quedaren satisfetes en un 50 %, l’any 1937.

El Districte 3 (Bonanova, Sarrià) tenia un cens escolar reduït i quasi cobertes les 
necessitats, sobretot pel gran nombre d’escoles privades, fet que va suposar que hi 
sobressin places públiques quan aquestes es multiplicaren amb les confiscacions, i que 
es posessin a disposició dels nens del Districte V.

El Districte 4 (Eixample) no tenia gairebé dèficit de places, per l’oferta pública 
anterior al 1936 i les escoles privades.

54. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, L’ensenyament popular a Catalunya de 
l’adveniment de la República al juliol del 1937, Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament de 
Cultura, 1937.
55. AMCB, Educació, caixa 60565, Relació de mestres de la Generalitat que actuen a la ciutat de Barcelona, s/d.

Vista del solar de l’antiga caserna del carrer de Sant Pau. El solar d’una antiga caserna, cedit  
a l’Ajuntament, i el llegat de l’exalcalde Josep Collaso i Gil van fer possible la construcció d’un  
nou grup escolar, fonamental per eixugar el dèficit escolar a la zona superpoblada del Raval.  
Obres de construcció del grup escolar Collaso i Gil, 1932. Fotografia: Jaume Ribera. AFB
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Al Districte 8 (Gràcia), una quarta part del cens escolar assistia a l’escola pública 
abans del 1936, i també disposava d’una àmplia oferta de privada. Tot i això, el 
CENU va considerar la disponibilitat de residències senyorials i convents susceptibles 
de ser expropiats, malgrat que a la pràctica molts foren utilitzats per a altres fins.

El Districte 9 (Sagrada Família, Clot, Sagrera, Nou Barris) tenia un elevat cens 
escolar i un repartiment desigual de l’oferta, tant pública com privada. La previsió 
era poder cobrir de seguida com a mínim el 65 % de les necessitats. En realitat, 
barris extrems, com Can Baró, seguiren sense dotació, i, a la Sagrera, el comitè local 
preferí instal·lar-hi escoles racionalistes com les quatre situades als carrers Sardenya-
Providència; Camèlies, Sardenya, 4 i Fabra i Puig, 26).

El Districte 10 (Sant Martí) disposava de poques places públiques i tingué dificul-
tats per encabir-hi els nens en edat escolar, ja que les organitzacions locals s’oposaren a 
l’ús escolar dels edificis. Un dels projectes fou la construcció de nova planta d’un grup 
escolar a l’antic escorxador de Sant Martí, on ja funcionava una escola.56

L’excepcionalitat de la situació revolucionària que vivia la ciutat permeté una 
acceleració de les obres d’adaptació dels 106 edificis previstos inicialment i, a 
mitjan febrer del 1937, tan sols 3.518 nens assistien a classe en edificis acabats, 
mentre que 50.633 alumnes ho feien en centres en obres.57 Les despeses foren 
pagades inicialment per l’Ajuntament i, més endavant, a mitges amb la Ge-
neralitat, que també es va fer càrrec dels sous dels mestres de les noves escoles 
i dels qui van substituir els qui marxaren al front, seleccionats a partir de les 
llistes presentades pels sindicats.

Malgrat els esforços organitzatius, existeixen contradiccions en els in-
formes oficials, tant pel que fa a les xifres sobre escolarització i dèficit, com en 
relació amb les adjudicacions d’obres, la qual cosa dificulta comprovar l’en-
vergadura exacta de la tasca duta a terme. Els grups creats per la Generalitat a 
la ciutat, a través del CENU, foren teòricament 145 per a un total de 75.470 
places.58 A la pràctica, però, alguns dels edificis foren destinats a altres usos per 
part dels mateixos comitès locals, i algunes de les obres d’adaptació previstes 
no es dugueren a terme (vegeu l’annex 1).

Cal fer esment dels noms posats a les escoles, referits a escriptors, 
artistes, polítics, pedagogs, com Ausiàs March, Màxim Gorki, Lina Odena, 
Francesc Ferrer i Guàrdia, Pi i Margall, Anselmo Lorenzo…, sense que hi 
manquessin noms geogràfics o d’altres de vinculats a la dinàmica revolucio-
nària, com Floreal, Octubre, Llibertat… Això suposa un clar contrast amb el 

56. Fontquerni i Ribalta, L’ensenyament a…, pàg. 77-88.
57. Fontquerni i Ribalta, L’ensenyament a…, pàg. 74.
58. AMCB, Educació, caixa 67175, Relació d’escoles creades per la Generalitat, s/d.

La revista Nova Iberia, 3-4, del 1937, publicació del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, 
volia reflectir la realitat escolar de la ciutat. Si bé les escoles del Patronat, les municipals o les 
de l’Estat central no oferien canvis respecte la situació anterior a 1936, la novetat la constituïen 
les escoles de la Generalitat, la majoria d’elles escoles privades incorporades al CENU (vegeu l'annex 1).  
Font: revista Nova Iberia, 3-4 (1937)
Plànol superior: Escoles de la Generalitat
Plànol inferior: Patronat Escolar de Barcelona (escoles creades abans del 19 de juliol del 1936)
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nom amb què eren conegudes fins aleshores la majoria de les escoles, referent 
als ordes religiosos que les regentaven.

No poden deixar d’enumerar-se els efectes de la guerra en el conjunt 
de les escoles barcelonines: mobilització del professorat masculí, arribada de 
mestres i nens refugiats, canvis d’horaris escolars i de festivitats del calendari, 
obertura de cantines per mitigar la penúria de la població, repartiment de llet 
procedent de l’ajuda internacional…, a banda de les obligades vacunacions 
contra el tifus, per les deficients condicions del subministrament d’aigua, i la 
tallada de cabells dels nois i l’escurçament del de les noies, per evitar la pro-
pagació dels polls.

Però les conseqüències més dramàtiques arribaren amb els bombarde-
jos, que afectaren els edificis escolars més pròxims a la costa. El grup escolar de 
Can Tunis, al costat dels dipòsits de CAMPSA, fou atacat dues vegades, el fe-
brer i el maig del 1938; el Casal del Marí, a la Barceloneta, hagué de deixar de 
funcionar com a escola, i l’escola del Mar cremà després de la ràtzia de gener 
del 1938. En altres escoles, com la Baixeras, els vidres trencats de les finestres 
i la manca de refugis propers obligaren a concentrar els alumnes en locals de 
gran capacitat, més allunyats del port, com el teatre Novedades. L’absentisme 
a les aules es deixà notar a mesura que els bombardejos es multiplicaven i es-
cassejaven els queviures, i moltes famílies optaren per allunyar els fills de la 
ciutat i portar-los a pobles on tinguessin familiars o amics.

El batxillerat obrer
El desenvolupament dels cursos acadèmics als instituts de la ciutat no es va 
aturar, però la dinàmica en quedà afectada: amb alumnes expulsats per la 
seva adscripció política o per la significació conservadora de les seves famílies; 
professorat i alumnes mobilitzats; arribada d’alumnes i professors refugiats; 
repartiment de pa als centres gràcies a la filantropia dels quàquers…, a més 
de la rutina diària interrompuda pels bombardejos, que obligaren a traslladar 
l’institut escola del Parc a l’edifici decomissat als maristes del carrer d’Olzi-
nelles, a Sants.

L’esperit revolucionari dels primers mesos de la guerra es traduí en el de-
cret de 21 de novembre del 1936, signat pel ministre d’Instrucción Pública, el 
comunista Jesús Hernández, que establia un batxillerat per a joves treballadors 
que volguessin accedir a estudis superiors,59 sempre que superessin unes proves 
prèvies, i estiguessin enquadrats en els sindicats de classe. Era una oportuni-
tat per als obrers d’adquirir cultura acadèmica, ben diferent de l’autodidacta 

59. Jordi Monés i Pujol-Busquets, «L’Institut Obrer de Barcelona (desembre 1937 – gener 1939)», Educació 
i Història. Revista d’Història de l’Educació, 9-10 (2006-2007), pàg. 284-313.
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Plànol superior: Escoles municipals 
Plànol inferior: Escoles de l’Estat central
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1939-1951  
Centralisme, adoctrinament i relegació  
de l’ensenyament públic

El «Nuevo Estado» i la repressió
La destrucció del model republicà
A mesura que les tropes rebels conquerien territori català, les institucions auto-
nòmiques quedaren suprimides. La construcció de l’«España, Una, Grande y 
Libre» n’exigia la fi, i els vencedors endegaren, des de ben aviat, la remodelació 
de les estructures institucionals sota els paràmetres centralistes. La llei de 5 
d’abril del 1938, dictada a partir de l’entrada dels feixistes a les terres de Ponent, 
disposava que les províncies catalanes es regissin per les mateixes normes que 
la resta de l’Estat, de manera que l’Estatut del 1932 va ser derogat, revertiren a 
l’Estat tots els serveis que havien estat cedits a la «Región catalana» i Catalunya 
va veure’s privada del dret a l’ús normalitzat de la llengua pròpia en tots els 
àmbits i, en particular, en l’ensenyament.

Partint d’aquestes disposicions tan dràstiques, tots els edificis i establi-
ments, material i documentació d’ensenyament de la Generalitat, així com els 
serveis de museus, biblioteques, arxius… passaren a mans del Ministerio de 
Educación Nacional, al mateix temps que cessava el règim de la Universitat 
Autònoma, l’Escola Normal de la Generalitat i dels instituts escola. Al cap de 
dos dies de l’ocupació de Barcelona, el règim del Patronat Escolar Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona fou eliminat, i també quedaren suprimits els 
consells regionals de primer i segon ensenyament i el CENU.1 

Des del 26 de gener del 1939, l’ocupació de Barcelona per part de l’exèr-
cit vencedor convertí la capital catalana en una ciutat sotmesa al Régimen 
Especial de Ocupación, i el seu ajuntament quedà en mans d’una junta gestora, 
presidida per Miquel Mateu Pla, industrial i nebot del bisbe Enric Pla i Deniel, 
ben relacionat personalment amb Franco.2 

La posada en marxa de la radical política descatalanitzadora i l’intent 
d’eliminar el record dels anys republicans obligaren a modificar el nomenclàtor 
i els rètols de les botigues, al mateix temps que els centres escolars prengueren 
el nom de polítics afins al nou règim o de personatges de la iconografia patrio-
ticoreligiosa. Així, pel que fa als hotels de la plaça d’Espanya —inaugurats 

1. Josep Benet, Catalunya sota el règim franquista, París, Edicions Catalanes de París, 1973, pàg. 317-318.
2. Jaume Fabre, Els que es van quedar. 1939: Barcelona, ciutat ocupada, Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2003.

i ideologitzada que oferien les alternatives societàries. El pla d’estudis dels 
instituts obrers reduïa matèries; establia una durada de dos anys per assolir la 
titulació, a partir de l’avaluació continuada en lloc dels tradicionals exàmens, 
i incidia en una major relació entre professorat i alumnat.

Els dos primers instituts obrers es crearen a València i a Sabadell, i el març 
del 1937 se n’obriren dos més, un a Madrid i un altre a Barcelona. L’Institut 
Obrer de la ciutat s’ubicà als pisos alts de l’edifici decomissat als jesuïtes de Sarrià 
i funcionà amb professorat procedent dels altres instituts de batxillerat. En el 
primer curs que funcionà, el 1937-1938, tenia 156 alumnes, 30 dels quals eren 
noies, però la matriculació anà a la baixa amb l’arribada de les tropes feixistes 
en territori català, que motivà força alumnes a marxar com a voluntaris al front. 
Com en altres centres creats durant els anys de la guerra, la derrota de la Repú-
blica, el 1939, dugué bona part del professorat i dels alumnes a l’exili, i els estudis 
cursats no tingueren validesa.

Si bé en l’àmbit de l’ensenyament primari, les activitats inicials de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través del CENU, van desplegar-se 
sense traves per part del Govern central, en l’ensenyament secundari es ma-
nifestaren tensions entre el Ministerio i la Conselleria a l’entorn de les atribu-
cions competencials, sobretot a partir del trasllat del Gabinet de la República 
a Barcelona, el 1938.60 El president Negrín recelava de la política de fets con-
sumats que havia portat la Generalitat a actuar més enllà de les competències 
fixades en l’Estatut per a l’ensenyament. Aquest distanciament entre amb-
dós governs dificultà el reconeixement de les titulacions oficials de batxillerat 
emeses per la Generalitat, els certificats d’aptitud i les mateixes titulacions de 
Magisteri. L’afany centralitzador es manifestà també en la incapacitació del 
Govern català per organitzar la tramesa de mestres al front, que quedà en 
mans de les Milícies de la Cultura, organitzades des del Ministerio, i sols restà 
en mans de la Generalitat l’organització del Servei de Biblioteques al front.

60. Mireia Capdevila, «Els governs de la Generalitat i de la República; una tensa i conflictiva relació: els 
camps cultural i educatiu», dins Laia Arañó (ed.), Barcelona, 1938. Capital de tres governs, vol. II: Art, cul-
tura i intel·lectuals, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 2010, pàg. 9-38.
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falangista entre la infància i el jovent amb la infiltració del Frente de Juventu-
des i la Sección Femenina als centres escolars.

L’ensenyament públic quedà reduït a una funció benèfica i alliçonadora, 
en la mesura que les escoles a càrrec de l’Estat eren destinades tan sols als po-
bres, tal com ho explicità Romualdo de Toledo, cap del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza, en un acte al Paranimf de la Universitat de Barcelona, el 
30 de maig del 1943: «[…] en las escuelas nacionales solo deben aceptarse los 
niños hijos de padres pobres que no pueden pagar su colegio a sus hijos. Los 
hijos de los padres que puedan pagarles los estudios que vayan a los colegios de 
pago […]».4 Així, l’escola pública va quedar sotmesa a la depauperació, mitjan-
çant la descurança dels edificis i l’oblit de la dignificació econòmica i professio-
nal dels mestres. La contraofensiva del nou règim feixista comportà no només 
la reimplantació d’un sistema educatiu classista, sinó també la fi d’experiències 
innovadores i de la concepció d’una escola amb vocació de servei a la societat 
i de formació de ciutadans.

La Ley de Educación Primaria, del 1945, promulgada sota el mandat de 
José Ibáñez Martín, exmonàrquic conservador que ocupava el Ministerio 
de Educación Nacional des de la fi de la guerra, no aportava cap variació en el 
paper subsidiari atorgat a l’escola pública: 

[…] no solo es responsabilidad del estado la creación y dirección de las escuelas, sino 
que también los particulares ya sea a título personal o agrupados en instituciones 
y  entidades privadas pueden organizar y sostener escuelas de enseñanza primaria. 
Un especial reconocimiento se concede a la iglesia y a sus instituciones docentes 
canónicamente aprobadas.5 

Amb aquestes premisses, l’ensenyament primari oficial havia de ser gratuït no-
més per als nens que no poguessin pagar l’escola. L’Església catòlica s’erigia com 
la institució amb més privilegis, tant en l’organització de la seva pròpia xarxa 
educativa com en el control dels continguts de tot l’ensenyament, i assolia les 
màximes responsabilitats en la recatolització de la societat; no en va era un dels 
pilars que sostenia el nou règim i que maldava per garantir-ne la continuïtat.

L’article 12 d’aquesta mateixa llei, insistia en el caràcter de beneficència 
de l’escola pública, en afirmar que «la enseñanza obligatoria llevará consigo la 
debida protección a los escolares que por su pobreza no pudieran concurrir a las 
Escuelas sin asistencia de alimento y vestido», i, en conseqüència, proposava la 

4. Jaume Ministral Masià, Nosaltres, els mestres, Barcelona, Pòrtic, 1980, pàg. 281.
5. Ley de Educación Primaria, de 17 de juliol del 1945, BOE, 18 juliol 1945; citada per Jordi Monés-Pujol 
Busquets, L’escola a Catalunya sota el franquisme, Barcelona, Rosa Sensat i Edicions 62, 1981.

el 1932 com a Institucions de Cultura Francesc Macià—, el número 1 passà 
a dir-se Grupo Escolar Generalísimo Franco i els tres restants foren rebatejats 
com a Grupo Escolar Calvo Sotelo, Grupo Escolar España i Grupo Escolar 
Víctor Pradera, respectivament; el Baldiri Reixac del Park Güell va reprendre 
el seu nom originari, Primo de Rivera; l’escola La Farigola, de Vallcarca, passà 
a denominar-se Bertran y Güell; la de L’Avenç (al carrer Sant Andreu, núm. 
52), Pintor Fortuny; la de Can Tunis, Luis Antúnez; la del Mas Casanovas, 
abans Pablo Iglesias, passa a dir-se Bisbe Irurita; la de la rambla de Volart, Sardá 
y Salvany, i, curiosament, el grup de la plaça de Comas, a les Corts, Ausiás 
March.3 També es perderen les denominacions dels instituts que homenatjaven 
personatges de la tradició política republicana, com el Pi i Margall i el Salme-
rón, que acabaren refosos amb el nom de Menéndez Pelayo.

Des dels seus inicis, el franquisme adoptà les formes i bona part dels 
valors dels règims feixistes, però se’n diferencià pel que fa a les prerrogatives 
tradicionals de l’Església catòlica, bel·ligerant des d’anys enrere contra les pro-
postes escolars liberals i republicanes, i a la qual s’entregà la responsabilitat 
educativa. Així, els càrrecs de ministres d’Educación Nacional recaigueren en 
mans de catòlics de diversos corrents, mentre es garantia la difusió de l’ideari 

3. La Vanguardia Española, 18/VIII/1939.

La Sección Femenina i el Frente de Juventudes esdevingueren pilars de l’escola franquista, tant 
pel que fa al control del professorat com de l’alumnat. Dia de Santa Teresa, patrona de la Sección 
Femenina, 15 d’octubre del 1941. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB
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creació de menjadors i guarda-robes escolars,6 sostinguts per l’Estat i per les cor-
poracions públiques. I, dins el mateix esperit, es potencià que les escoles privades 
acollissin alguns alumnes sense recursos a canvi d’ajuts.

Pel que fa al batxillerat, es tractava de retornar al concepte de la secun-
dària com a pas previ a la universitat, de cara a formar futurs dirigents amb 
una bona base d’estudis clàssics, impregnats de fortes dosis de la ideologia 
dominant. Els estudiants catalans de batxillerat, per revalidar les acreditacions 
obtingudes, hagueren d’acollir-se al pla del 1938 dictat a la zona nacional, i ha-
gueren d’examinar-se de llatí, castellà i religió.7 Els alumnes oficials de primer 
curs hagueren de repetir l’examen d’ingrés amb un exercici escrit eliminatori, 
d’escriptura, dictat i operacions aritmètiques elementals, i per als alumnes de 
setè, l’examen d’estat, amb exercicis orals i escrits, fou indispensable per poder 
obtenir el títol de batxiller.

Un informe del Rectorat, sense data, detallava les mesures preses per se-
guir aquestes directrius del Ministerio de Educación Nacional. Establia diferèn-
cies entre els alumnes que no havien pogut accedir a l’ensenyança oficial —si 
perquè les seves famílies havien canviat de residència, fos a l’estranger o altres 
zones de l’Estat, per raons ideològiques, o perquè s’havien desplaçat fora de la 
ciutat per raons de seguretat, i havien continuat els seus estudis privadament— 
i aquells altres que havien seguit els estudis amb normalitat a la zona republicana, 
amb exàmens i aprovació de cursos que «la España Nacional no puede aceptar».8 

Les depuracions dels docents i dels funcionaris
Els mestres
El gir radical en la política cultural i escolar va significar un fre importantís-
sim a l’educació popular, i un canvi decisori en la consideració del professorat, 
suspecte d’alimentar, amb el seu magisteri, el ressò social de l’ideari republicà, 
catalanista i d’esquerres. L’extirpació del perill de contagi ideològic s’efectuà 
mitjançant els processos de depuració,9 de superació imprescindible per rein-
gressar en l’escalafó oficial.

6. Els guarda-robes escolars eren un servei que dotava d’equipament de vestir els alumnes de famílies sense 
recursos. Juan Peñafiel Alcázar, «Reflejo en el presupuesto de la protección del Estado a la escuela prima-
ria», Revista de Educación, 3-1 (juliol-agost, 1952), pàg. 290-293.
7. L’ordre de 30 de desembre del 1938 exposava que els alumnes «podrán ser autorizados para verificar la 
convalidación de sus exámenes en otro centro de la misma clase que se halle en servicio normal dentro del 
territorio sometido al Gobierno legítimo de España», AHUB (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona), 
22/1/8/12, i AHUB, 22/2/6/13.
8. Arxiu UB, 22/2/6/13, s/d.
9. Francisco Morente, Tradición y represión. La depuración del magisterio de Barcelona (1939-1942), Bar-
celona, PPU, 1996, i, del mateix autor, La escuela y el Estado nuevo. La depuración del magisterio nacional 
(1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997. També, Josep González-Agápito i Salomó Marqués, La repressió 

El nacionalcatolicisme impregnà la tasca escolar diària i anorreà tots els valors de l’escola 
republicana. Llibreta del grup escolar Baixeras, 1943. Fotografia: Pep Parer. AMCB,  
GE Baixeras, caixa 67147

1939-1951. Centralisme, adoctrinament i relegació de l’ensenyament públic



114 115Cèlia Cañellas i Rosa Toran

Tot el professorat oficial nomenat durant la guerra quedà amb la seva 
destinació en suspens, i els qui gaudien de plaça en propietat amb anterioritat 
al 18 de juliol del 1936 també s’hagueren de recol·locar, un cop superada la 
depuració. El procediment s’encetava a partir d’una autoinculpació, declaració 
que es contrastava amb l’existència de denúncies, i seguia, si esqueia, amb la 
presentació d’informes favorables dels sectors afins al règim —militars, falan-
gistes o eclesiàstics—, per tal de rebatre les acusacions. La resolució dels expe-
dients s’allargà en molts casos fins a dos anys, i el procés generà un ambient de 
por i recels entre els mestres, que no coneixien l’origen de les delacions, i fins i 
tot podien sospitar dels mateixos companys, induïts a la denúncia per enfortir 
la seva relació amb els vencedors, enmig d’un clima que obligava els inculpats 
a cercar desesperadament avals personals.

Tot i que, per la seva afinitat amb el Movimiento, quedaren incorporats 
a les places oficials nous mestres, les sancions arran de les depuracions afectaren 
gairebé un 30 % del magisteri públic barceloní, ja sigui amb l’expulsió defini-
tiva del cos, amb la incapacitació per a l’exercici de càrrecs, amb la pèrdua de la 
plaça, amb la prohibició d’exercir per un període determinat de temps o amb 
la suspensió de sou o desterrament fora de la localitat on tenien la seva plaça, 
o fora de Catalunya.

Els inspectors i professors de l’Escola Normal més compromesos amb 
la causa republicana, i els mestres que no havien demanat el reingrés, xifrats 
en un miler en el conjunt català, quedaren immediatament fora del cos. Els 
militants de la FETE i altres sindicats foren suspesos de sou «por estimar no 
es justo cobren de la España Nacional los autores de la revolución y de las 
víctimas más destacadas de la misma»,10 i els mestres dels centres privats laics, 
incorporats al CENU durant la guerra, foren inhabilitats totalment. L’adscrip-
ció al Patronat no va ser un motiu d’acusació directa, com sí que ho foren la 
sindicació o la participació en la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya 
i, sobretot, les manifestacions de sintonia política envers forces d’esquerres o 
catalanistes.

Si prenem com a mostra els 35 professors i professores que dirigiren 
els grups escolars entre el 1931 i el 1939 —amb l’excepció de cinc d’ells, no 
depurats a la província de Barcelona, perquè tenien una altra destinació—, 
gairebé la meitat fou expulsada definitivament del cos. Els mestres amb una 
militància sindical i política més manifesta ja havien optat per l’exili i, en 

del professorat a Catalunya sota el franquisme (1939-1943): segons les dades del Ministeri d’Educació Nacional, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996.
10. «Hacia la rápida normalización de la vida escolar en Cataluña. Manifestaciones del Jefe del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza. Clausura de la Escuela Normal de Cataluña y de !a Institución Blanquerna, 
por su actuación antiespañola», La Vanguardia Española, 10/III/1939.

L’adoctrinament polític de la infància i els joves quedava garantit amb la intromissió de les  organitzacions 
 falangistes a escoles i instituts, i amb les celebracions religioses públiques s’exterioritzava l’adhesió 
de la ciutat als rituals catòlics trencats durant la guerra.
Fotografia superior: Entrega d’un estendard apadrinat pel capità general Kindelán a la centúria dels fletxes, 
2 de maig de 1942. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB.
Fotografia inferior: Festa eucarística infantil al Congrés Eucarístic Diocesà, 31 de maig de 1944.  
Fotografia: Pérez de Rozas. AFB.
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de quedar suspès de sou durant dos anys, fou destinat a l’escola Uruguai, on 
exercí fins a la jubilació.12 

Altres mestres, després d’un temps d’incertesa sobre la seva sort, seguiren en 
els seus llocs de treball; la major part, emparats per les seves bones relacions amb 
l’Església. Aquesta salvaguarda personal, molt probablement incitada per la volun-
tat de sobreviure a la derrota, va fer possible que a moltes escoles es mantingués un 
estil d’ensenyar hereu dels anys anteriors, malgrat la imposició castellanitzadora 
i d’adoctrinament patriòtic. Però aquesta no fou una actitud generalitzada, com 
tampoc no va ser massiu l’abandó de les aules per part dels mestres convençuts que 
l’escola nacional ja no seria mai més la que ells havien somiat, que hagueren de 
dedicar-se a altres activitats, com el mestre Ramon Casares Aixelà, professor del 
Baixeras. Alguns mestres acceptaren sotmetre’s a la nova situació i exterioritzaren 
sense embuts la seva adhesió als nous valors del nacionalcatolicisme; d’altres van 
contemporitzar davant les autoritats, però van mantenir una relació no autoritària 
amb els alumnes i, en la mesura de les seves possibilitats, van intentar seguir ense-
nyant més que adoctrinant. En pot ser un exemple la trajectòria de Josep Cozco-
lluela Segura, un dels integrants de la saga de quatre germans mestres, destacat per 
la seva activitat en l’ensenyament pràctic de la física i la química. Acusat el 1939 
de nacionalista, d’ateu i de contrari a la «Causa Nacional», no va poder tornar a 
les aules fins que es dilucidà el seu expedient depurador, que passà de la proposta 
de sanció de trasllat fora de la ciutat per cinc anys i inhabilitació per a càrrecs 
directius a la resolució absolutòria del 26 de setembre del 1940. Així, va continuar 
treballant de mestre durant 23 anys al grup escolar Collaso i Gil, on seguí amb 
la construcció d’aparells i la realització d’experiments, alhora que acatava formal-
ment les directrius oficials, actitud que li valgué diversos guardons del Frente de 
Juventudes i la concessió el 1961 de la Creu d’Alfons X el Savi.13

En definitiva, un cop eliminats del cos docent els professors més com-
promesos, i abandonades les aules per aquells qui no volgueren doblegar-se a 
les imposicions dels vencedors, l’aquiescència del magisteri amb el règim no 
degué estar gaire allunyada de la de la resta de la societat barcelonina, que s’anà 
acomodant a la nova situació, sense que es deixessin notar les escassíssimes 
 manifestacions de rebuig.

Els professors de batxillerat
Des del 1938, la inspecció d’Ensenyança Mitjana de la zona rebel va pren-
dre atribucions sobre el control dels centres públics i privats per vetllar per 

12. Universitat de Girona, «Fons per a la Història de l’Educació», <http://www2.udg.edu/fonsespecials-
biblioteca/FHE> [consulta: juny 2017].
13. Boletín de Inspección, XXI (desembre 1961 – gener 1962).

conseqüència, no feren la sol·licitud obligatòria de reingrés; a més, tenien cau-
sa oberta pel Tribunal de Responsabilidades Políticas. En aquesta situació hi 
havia Maria Baldó, la primera directora de La Farigola, que havia organitzat, 
junt amb Hermini Almendros, les Missions Pedagògiques a Catalunya i que 
fou secretària del CENU, la qual partí a Tolosa de Llenguadoc el 1939; també 
havien marxat a l’exili Pere Blasi i Maranges, professor del grup escolar Lluís 
Vives, i Pau Romeva i Ferrer, professor del Duran i Bas —ambdós, diputats 
electes al Parlament de Catalunya el 1932—, i Josep Coll i Mas, que havia 
estat director general de Primer Ensenyament. Altres directors barcelonins no 
exiliats també quedaren sense possibilitats d’exercir; una sanció molt dura, que 
contrastava amb la situació d’altres que foren confirmats en la seva plaça, com 
Josep Montua Imbert o Miquel Espectante Calvo,11 alguns dels quals fins i tot 
acusats inicialment de catalanisme i activitats contràries a la «Causa Nacional». 
Per exemple, Llorenç Jou i Olió, mestre del grup escolar Baixeras en els pri-
mers anys de funcionament, vocal al Consell Provincial d’Ensenyament fins 
a l’any 1935 i molt actiu en pro de la catalanització de l’escola, continuà en la 
feina docent i ocupà la direcció del grup escolar Reyes Católicos de Barcelona 
fins que es jubilà, gràcies a la seva actitud profundament catòlica i a les bones 
relacions amb els cercles diocesans.

El trasllat forçós fora de la regió per cinc anys i la inhabilitació per a 
càrrecs directius recaigueren sobre gairebé una quarta part dels directors dels 
grups escolars del Patronat. Eren penes considerades lleus, que suposaven, però, 
un enorme trasbals per a ells i les seves famílies. Un d’aquests directors fou 
Fèlix Martí Alpera, director del Pere Vila fins a l’any 1939, que amb aquesta 
sanció va veure rebaixada la demanda inicial d’expulsió definitiva del cos, exi-
gència possiblement no aliena a la significació política del seu fill, el metge Fèlix 
Martí Ibáñez, director general de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat 
de Catalunya en representació de la CNT. No era el primer cas en què s’inten-
tava fer pagar al pare les suposades culpes del fill, al qual Martí Alpera ja no 
tornà a veure mai més, ja que s’havia exiliat als Estats Units, on morí el 1972.

La trajectòria dels mestres del Patronat seguí pautes similars. Uns foren 
depurats i sancionats, com Ramon Boixadós, redactor d’El Magisteri Català i 
promotor de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya, que havia exer-
cit al grup escolar Lluís Vives i després al grup escolar Rosselló. Acusat pel seu 
catalanisme, i amb actituds contràries al Movimiento Nacional i simpaties per 
les idees d’esquerres, fou condemnat inicialment a ser traslladat fora de la regió 
durant cinc anys i a inhabilitació per ocupar càrrecs directius, però, després 

11. ADEGC (Arxiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), Junta de Inspección 
Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió del 16 d’abril del 1941.
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l’acompliment de les lleis i l’acatament dels principis del Movimiento  Nacional. 
I, en acabar la contesa, diversos instituts creats durant la República foren su-
primits, alhora que, amb la suspensió del règim mixt, els restants quedaren 
dividits en masculins i femenins.14 

A Barcelona, immediatament després de l’ocupació, les noves autoritats 
nomenaren directors de confiança15 per assegurar-se el control de la situació 
i reprendre la vida acadèmica, alhora que informaven de les necessitats dels 
edificis, de professorat i de material, i s’iniciaven els processos depuradors. Així, 
el 26 de maig del 1939, el rector de la Universitat comunicà a tots els professors 
que no podien tornar a la feina sense obtenir la rehabilitació, sol·licitada amb 
una instància, acompanyada d’una declaració jurada i dos avals sobre la seva 
conducta, abans i després del 18 de juliol del 1936.

El paper dels nous directors va ser fonamental en la fiscalització de les 
trajectòries del professorat en els anys republicans, i a cada institut hagueren de 
fer la relació del personal actiu el 26 de gener del 1939, amb indicacions sobre 
els docents mobilitzats i la seva relació amb els vencedors («adicto», «no presen-
tado», «presunto rebelde», «dudoso»).16 Un informe del 24 de març del 1939, 
del director de l’institut Verdaguer, l’antic institut escola del Parc, precisava la 
situació dels professors no incorporats al servei, com Francisco Boqué Roig, 
reclòs en un camp de concentració, o M. Lluïsa Sánchez Bellido, absent,17 
i qualificava, una per una, les actituds dels professors en exercici. Malgrat la 
seva empara sota la consideració d’addictes, molts d’ells no van poder esquivar 
les sancions fixades pels processos depuradors posteriors.

Les situacions dels docents eren realment diverses, i la majoria estaven en 
espera dels resultats dels expedients de depuració, molts dels quals no es resol-
gueren fins al 1941. Els més compromesos amb els ideals republicans marxaren 
a l’exili. En alguns casos, l’exili fou definitiu, com el del director de l’institut 
Salmerón, el filòsof Eduard Nicol, que fou professor a la Universitat de Mèxic, 
i temporal en altres casos, com el del científic Rafael Candel i Vila, professor 

14. Juan Antonio Lorenzo Vicente, La enseñanza media en la España «franquista» (1936-1975), Madrid, 
Editorial Complutense, 2003, i del mateix autor, «Evolución y problemática de la Educación secundaria en 
España», Revista Complutense de Educación (Universidad Complutense de Madrid), VII-2 (1996), pàg. 51-80.
15. Joaquim Carreras i Artau es posà al càrrec de l’Ausiàs March i, poc després, en passar a l’Ajuntament, 
fou substituït per Francisco Fernández Fabra; Manuel Mateu Carbonell i Joaquim Febrer Carbó, nomenats 
directors dels instituts Pi i Margall i Salmerón, respectivament, hi exerciren fins a la seva refosa en l’insti-
tut Menéndez Pelayo, del qual va ser nomenat director Manuel Marín Peña; Pere Puig Adam, inicialment 
director de l’institut del Parc, fou substituït el març per Ignacio Puig Payá; José Lorenzo Fernández ho fou 
del Maragall fins que fou substituït per Alfonso Gironza; Celestino Chinchilla passà a dirigir el Balmes, 
i Fernando Estalella, el Montserrat (AHUB,, 22/4/7/13).
16. AHUB, 22/1/8/12, 22/6/7/06.8.
17. AHUB, 22/6/7/06.8.

Tots els mestres foren sotmesos a un procés de depuració davant Jutjats especials, per verificar 
si eren contraris al Movimiento Nacional, tenien idees catalanistes o separatistes, o havien militat 
en sindicats o partits republicans, socialistes i comunistes. Convocatòria a mestres funcionàries 
per presentar-se al Jutjat Militar Especial per a les depuracions, 2 de març de 1939. AMCB.  
Fons Ajuntament de Barcelona: F193 Represàlia política, UI 60438.2. 
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i llicenciat en Dret i Filosofia i Lletres, professor a l’institut escola del Parc, 
procedent dels cursets del 1936, que treballà posteriorment a la indústria far-
macèutica, o de Ramon Aramon, que destacaria, durant la postguerra, pel 
seu esforç personal per la supervivència dels Estudis Universitaris Catalans. El 
director de l’institut escola Ausiàs March des del 1935, Rafael Candel i Vila, 
catedràtic de Ciències Naturals, s’exilià a França, on prosseguí els estudis uni-
versitaris especialitzats; en retornar, el 1948, primer obtingué plaça a Tortosa, 
després a l’Hospitalet i finalment a l’institut Milà i Fontanals de Barcelona.

Alguns professors decidiren seguir amb la feina docent des de la inicia-
tiva privada, com un grup de l’institut escola Ausiàs March que fundà l’escola 
Isabel de Villena; d’altres referen la seva vida professional amb la dedicació a 
activitats privades, a les quals els donava accés la seva titulació o els seus conei-
xements. En el món editorial destacà Josep Calsamiglia, fundador de l’editorial 
Ariel, i Enric Bagué, de la Teide. Als contratemps personals que significaren 
les sancions, cal afegir-hi la significació de la pèrdua cultural col·lectiva, ja que 
molts d’ells eren alhora professors universitaris, als quals la desaparició de la 
Universitat Autònoma deixà al marge dels àmbits acadèmics superiors.

Davant la manca d’estudis globals sobre les depuracions entre el pro-
fessorat de secundària, el professor Negrín Fajardo,20 a partir d’informacions 
parcials, suposa que un 68 % dels docents foren depurats sense sanció i, de la 
resta de sancionats, poc menys de la meitat foren separats definitivament de 
les aules. A la província de Barcelona, sobre un total de 51 persones (6 de les 
quals eren dones), 32 (el 62,7 %) foren confirmades en el seu lloc; 12 (23,5 %) 
foren baixa en l’escalafó; 2 (3,9 %) foren sancionades amb trasllats forçosos, 
i 5 (9,8 %), inhabilitades per a càrrecs directius.21 

El dèficit suscitat per les baixes dels professors exiliats i pels suspesos 
de la funció docent s’intentà esmenar des del Rectorat no sols amb nous no-
menaments, sinó també amb l’ajut de professors auxiliars temporals d’alguna 
facultat (Josep Ibarz, Juli Isamat, Lluís Miravitlles Millà…);22 i per compensar 
la manca de titulars, es reclamà el retorn dels catedràtics que, durant la guerra, 
havien quedat adscrits a instituts de l’Espanya nacional, com va ser el cas 

20. Olegario Negrín Fajardo, «La depuración del profesorado en los Institutos de segunda enseñanza. 
Estudio especial del proceso en la província de Santa Cruz de Tenerife (1936-1943)», Revista de Ciencias de la 
Educación, 198-199 (abril-septembre, 2004), pàg. 171-194.
21. Segons l’expedient de juliol del 1939, estudiat pel mateix autor, a Barcelona quedaren separats del servei: 
Ángel Rubio Muñoz, Faustino Miranda González, Clemente Hernando Balmori, Joaquín Álvarez Pastor, 
Leonardo Martín Echevarri, Federico Bonet Marco, Amos Ruiz Lecina, Fernando González Rodríguez, 
Manuel Núñez Arenas i Francisco Barnés Salinas. Entre els confirmats en el càrrec hi ha Celestino Chinchilla 
Ballester, Joaquim Carreras i Artau, J. L. Asian Peña i Guillermo Díaz Plaja. Els inhabilitats per a càrrecs 
directius eren Eduard Valentí Fiol i Adela Trepat Massó.
22. AHUB, 22/2/6/13, s/d.

a l’institut escola del Parc, retornat el 1948. També hi havia els professors que 
s’havien traslladat a la zona ocupada durant la guerra i que en retornaven, 
i també els qui esperaven aprofitar-se de la nova situació política, com Julio 
 Pelayo Morales, prevere, doctor en Teologia i alcalde provisional de Santa Eu-
làlia de Ronçana, que reclamava una plaça de professor auxiliar de llatí, gramà-
tica castellana o literatura en algun institut de Barcelona, per la seva trajectòria 

españolista neto de siempre; socio desde el primer momento de Unión Patriótica; ha-
ber expulsado al Ayuntamiento Rojo e izado él solo la Bandera Nacional en el Ayunta-
miento y Sindicato de Sta. Eulàlia de Ronsana cuatro días antes de ocupar el pueblo las 
fuerzas Nacionales, por lo cual ha sido nombrado Alcalde provisional de dicho pueblo 
por la Comandancia Militar Granollers. Franco. Franco. Franco. Arriba España.18 

Les depuracions del professorat de secundària sancionaren sobretot la pertinen-
ça a partits d’esquerra o a la maçoneria, la irreligiositat o la conducta privada 
immoral. En general, el professorat de l’escalafó de l’Estat, destinat als ins-
tituts escola de Barcelona en comissió de serveis, va perdre la seva plaça però va 
poder reprendre la docència; alguns, immediatament; d’altres, al cap d’alguns 
anys. De l’institut del Parc, Josep Vergés Fàbregas, catedràtic de Llatí, fou 
destinat, després del 1939, un any a Figueres, i després a Manresa; retornat a 
Barcelona a partir del 1957, feu classes als instituts Joan d’Àustria i Milà i Fon-
tanals de Barcelona, on es jubilà. Àngels Ferrer Sensat, professora de ciències 
naturals, encarregada de curs a l’institut escola, fou destinada a l’institut Isabel 
la Católica de Madrid, i el 1941 oposità a una càtedra19 i exercí a Reus, Mataró 
i finalment a Barcelona. Antoni Pla Gibernau, catedràtic de Geografia i Histò-
ria, fou sancionat a traslladar-se a Pamplona i, quan va poder retornar a Catalu-
nya, el 1942, ocupà successivament les places de Figueres i Reus, fins al retorn 
a Barcelona, quan es creà l’institut Joan d’Àustria. Joan Nogués Aragonés, 
catedràtic de Francès vinculat a la Institución Libre de Enseñanza, fou readmès 
com a catedràtic a Huelva des del 1942 i destinat des del 1949 a Salamanca, on 
va morir el 1975. Diferent va ser la trajectòria de Lluís Solé Sabarís, catedràtic 
de Geografia, que restà poc temps a l’institut Menéndez Pelayo de Barcelona, 
tot just acabat de crear, ja que aconseguí una càtedra a la Universitat de Grana-
da el 1940. En canvi, els professors nomenats directament per la Generalitat no 
van mantenir cap dret, com fou el cas de Jordi Maragall, fill del poeta, advocat 

18. AHUB, 22/2/6/13, 9/II/1939.
19. Els professors cursetistes del 1933 foren nomenats encarregats de curs, però no van ser confirmats com a 
catedràtics titulars després d’un any d’exercici docent, com preveia el pla professional, i restaren en situació 
d’interins. Els feren cessar a la zona nacional per l’ordre de 21 de setembre del 1937, i, en acabar la guerra, sol-
licitaren presentar-se a les oposicions a càtedres del 1939 en torn restringit, dret que se’ls va reconèixer el 1940.
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—en delegació—, amb representació de l’Administració educativa i munici-
pal, de l’Església i de la Falange, organismes que transmetien les directrius 
del  Ministerio a l’Ajuntament, controlaven els cessaments i les preses de pos-
sessió dels mestres; la creació, denominació i funcionament de les escoles; les 
campanyes d’alfabetització, o les profilàctiques. El control directe dels centres, 
però, fou exercit pel cos d’inspecció, també depurat i compost en funció de les 
fidelitats al Règim, vessant que accentuà la funció de supervisió política per 
damunt del suport pedagògic.

A Barcelona, la Comissió de Cultura municipal es va mantenir, però les 
seves actuacions van quedar sotmeses a les noves directrius polítiques, sobretot en 
les etapes en què estigué més directament influenciada per la Falange. El primer 
responsable de cultura a l’Ajuntament, des del gener del 1939, fou el falangista 
José Bonet del Río, pèrit industrial químic i agent de la propietat industrial, que 
havia estat ponent de Colònies Escolars i Banys de Mar en el Consistori presidit 
pel baró de Viver el 1925. Delegat provincial d’educació de Barcelona i delegat 
de cultura de la Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), a partir del 1940 
fou nomenat diputat provincial i ponent de cultura de la Diputació de Barcelona. 
Fou substituït per Tomàs Carreras i Artau, professor d’ètica a la Universitat de 
Barcelona, i diputat al Parlament català per la Lliga Catalana el 1932, que l’any 
1937 havia fugit de Catalunya per incorporar-se al bàndol rebel. En retornar 
amb l’exèrcit vencedor, les seves bones relacions amb les altes instàncies del Règim 
li van permetre recuperar la plaça a la Universitat i situar-se a l’Ajuntament, 
amb la primera comissió gestora. Tot i la seva submissió a les directrius de la 
política franquista, des de la Ponència de Cultura va intentar salvaguardar moltes 
de les institucions municipals que en depenien: les escoles municipals, l’Arxiu 
Històric, la banda municipal, les juntes de Ciències i de Museus, els palaus de 
Belles Arts i de Pedralbes, el zoo i l’aquari, la Fundació Massana i els negociats 
administratiu i tècnic de la Secció de Cultura.28 En canvi, no va poder fer res 
per evitar la cessió de les instal·lacions de les colònies permanents municipals a 
la Sección Femenina.

Si bé bona part del pressupost de la Ponència s’esmerçà en els serveis i el 
manteniment de les escoles estatals i municipals —neteja, enllumenat, aigua i 
gas, edifici i mobiliari— i en el pagament dels conserges i de la casa habitació 
dels mestres, Carreras i Artau impulsà una activitat de gran volada, orienta-
da a refer una imatge de capitalitat de la ciutat, sense entrar en contradicció 
amb el nou esperit unitari i patriòtic. En aquest projecte d’exaltació del passat 

28. AMCB, Ensenyament, caixa 60438, Llista d’institucions escolars que depenien de l’ajuntament, a efecte 
de notificar als funcionaris l’obligació de presentar els documents per a la depuració, 1939.

d’Ángel Pariente Herrejón,23 reincorporat a la seva càtedra de llatí del Maragall 
fins al 1941, quan es traslladà a Madrid.

Per estabilitzar les places de catedràtic es convocaren oposicions a càte-
dres per al mes d’agost del 1939, amb la meitat de les places restringides per als 
auxiliars, encarregats de curs i d’altres, i l’altra meitat, per proveir en oposició 
lliure, amb el requeriment previ de presentació de l’expedient de depuració 
pertinent.24 L’any següent, a més de convocar-se concurs de trasllat per a tots 
els catedràtics no inhabilitats, començà a tenir-se en compte, com a mèrit pre-
ferent, la condició d’excombatent i excaptiu en el concurs de provisió de càte-
dres, procediment mal vist pels funcionaris de carrera, tot i ser afins al Règim, 
com ho palesa la instància adreçada al Rectorat de Barcelona pels catedràtics 
Fernando Estalella, Jorge Dou Mas de Xaxars i Santiago Andrés Zapatero.25 
Oposicions i trasllats esdevindran els únics mecanismes d’adscripció a places 
titulars, i restaran en l’oblit els intents d’impulsar un sistema de valoració dels 
mèrits docents més fonamentat en la pràctica, com va ser el Pla Professional de 
la Segona República.

Per garantir la fidelitat ideològica dels qui accedien a una plaça docent, a 
partir de l’ordre de 28 de setembre del 1942 s’exigí a tot el professorat l’adhesió 
als principis del Movimiento Nacional, certificada mitjançant un informe de 
la Falange, requeriment que es va mantenir almenys fins a l’aplicació de la Ley 
General de Educación (LGE) del 1971. També, en aplicació del Decret de 5 de 
setembre del 1949, es passà a valorar, com a mèrit preferent en els concursos 
de trasllats, els serveis prestats al Movimiento Nacional en matèria educativa, 
per sobre dels mèrits pedagògics o científics.

Les mesures repressives afectaren també el personal administratiu nome-
nat durant la guerra, de manera que calgué designar provisionalment conserges 
i porters, i zeladores als instituts femenins.26 

La Comissió de Cultura i el Negociat d’Ensenyament 
El tramat centralista obligà a estructurar una jerarquia d’institucions oficials 
d’ensenyament homogènies per a tot l’Estat, a partir de les demarcacions ad-
ministratives provincials i municipals.27 Amb el nou organigrama cobraren 
de nou importància les juntes municipals, presidides pels alcaldes o regidors 

23. AHUB, 22/2/6/13, 21/III/1939.
24. AHUB, 22/2/6/13, 22/1/8/12.
25. AHUB, 22/2/6/13, 8/II/1941.
26. AHUB, 22/4/7/13, 22/2/6/13 i 22/1/8/12.
27. Ley Orgánica del Ministerio de Educación Nacional, de 10 d’abril del 1942, i Ley de Educación Primaria, 
de 17 de juliol del 1945.
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detingut pel Servei d’Informació Militar pocs dies abans de l’ocupació de la 
ciutat. Després d’una estada a Pamplona i d’uns mesos de malaltia, Roig es va 
reincorporar al càrrec d’oficial lletrat de l’Ajuntament, feina que simultaniejà 
amb els treballs d’advocat, de pèrit cal·lígraf i de crític literari a l’emissora 
 Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, aviat convertida en Radio España 
de Barcelona. Secretari de la Tinença d’Alcaldia de Sants des del 1947, el 1952 
una denúncia del cap de la Falange del districte per haver fet un discurs en 
català sense el seu permís el portà uns mesos a la presó, la qual cosa feu que es 
decidís a demanar la jubilació com a funcionari municipal.

L’escriptor Miquel Llor, responsable de la correcció ortogràfica dels es-
crits en català de la Secció de Cultura des del 1930, fou declarat «indiferente» 
en el procés de depuració i, un cop readmès, s’encarregà de la distribució de 
beques de la Secció de Cultura,34 tasca administrativa que compaginà amb el 
negoci de compravenda d’antiguitats, que prosseguí més enllà de la seva jubi-
lació de funcionari, el 1960.

Ramon Jori i Roig, que havia col·laborat en la formació artística dels 
mestres del Patronat i que, des del Negociat de Cultura, s’ocupava de l’equi-
pament i el mobiliari dels grups escolars, continuà treballant a l’Ajuntament 
durant i després de la guerra. Pel que fa a la plaça d’arquitecte en cap del Servei 
d’Edificis Culturals, quedà ocupada per qui havia estat ajudant de Josep  Goday, 
Ramon Térmens Mauri.

La trajectòria del pedagog Artur Martorell dins l’Ajuntament35 és potser 
una de les més expressives de la inseguretat viscuda pels funcionaris amb tra-
jectòria vinculada a la renovació pedagògica catalana, i de les contradiccions 
que suposà reubicar-se en la nova situació política. Per a Martorell, la possibi-
litat de continuar a la feina, tot i renunciar a l’ús habitual de la llengua pròpia, 
va ser, sobretot, un exercici de pragmatisme, una possibilitat d’esforçar-se per 
mantenir la continuïtat de la labor escolar de l’Ajuntament; intent, tanmateix, 
que es demostrà inviable sota el règim franquista.

Alumne de l’Escola de Mestres de Joan Bardina, amb pràctica docent 
en escoles privades i públiques, Martorell havia obtingut, el 1921, plaça de 
professor a l’Escola Complementària d’Oficis del Districte 5; des del 1931, 
era assessor tècnic d’ensenyament primari i complementari del Negociat 
de Cultura, a proposta de Manuel Ainaud, i durant la guerra es distingí 
per defensar la independència del Patronat Municipal davant dels intents 

34. Elias Valverde, Evocació biogràfica de Miquel Llor, Barcelona, Pòrtic, 1983.
35. Jordi Monés Pujol-Busquets, «Artur Martorell a l’Ajuntament de Barcelona», Barcelona, Abadia 
de Montserrat, 1995 (Separata d’Actes del Col·loqui Universitari Artur Martorell, educador del nostre temps, 
Universitat de Barcelona, 20, 21 i 22 d’octubre de 1994), pàg. 259-274.

barceloní, hi tingué un paper important Agustí Duran i Sanpere, un cop re-
integrat al servei des de l’Institut d’Història Municipal, després del procés de 
depuració, amb l’exhibició de les restes del passat romà al Museu d’Història 
de la Ciutat, inaugurat el 1943, i la recuperació del nucli gòtic de la plaça del 
Rei amb el Tinell.29

Carreras i Artau seguí amb les regnes de cultura malgrat el canvi a l’al-
caldia a partir del 1945, en marxar Miquel Mateu d’ambaixador a París i ser 
nomenat Josep M. Albert Despujol, baró de Terrades. El nou alcalde, home 
de negocis de conviccions monàrquiques, ben relacionat amb les famílies de la 
burgesia catalana, ja havia ocupat un escó al Consistori en temps de la dicta-
dura de Primo de Rivera. Com s’explica més endavant, tant Albert com Car-
reras mantingueren una ferma posició de defensa de les institucions educatives 
municipals, quan, des de Madrid, s’intentà arrabassar-les a la gestió municipal. 
A partir del 194930 i fins a l’any 1951, assumí la Delegació de Cultura l’editor 
d’adscripció falangista Luis de Caralt Borrell,31 diputat provincial i regidor de 
l’Ajuntament el 1944, reelegit el 1948 pel terç familiar.

La desaparició de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura atorgà 
més pes a la labor del Negociat de Cultura i Ensenyament, on es mantingueren 
actius alguns dels funcionaris anteriors que superaren les depuracions. Pocs 
dies després de l’entrada dels vencedors a la ciutat, a tots els funcionaris munici-
pals nomenats durant la guerra se’ls exigí deixar d’assistir al seu lloc de treball,32 
mentre que els qui ocupaven la seva plaça des d’abans del 18 de juliol del 1936 
hagueren de sotmetre’s als tribunals de depuració de l’Ajuntament, més tole-
rants, en general, que els d’altres sectors de l’Administració. En conseqüència, 
a excepció dels funcionaris més compromesos, com Lluís Torres Ullastre, el 
mestre i director de l’escola de sords de Vil·la Joana, que havia marxat cap a 
l’exili francès junt amb la seva esposa, la mestra Maria Baldó, la majoria seguí 
treballant a l’Administració municipal.

Tomàs Roig i Llop,33 treballador de les Oficines de Cultura i simpatit-
zant d’Acció Catalana, no es va poder presentar a la feina, ja que havia estat 

29. Eulàlia Pérez Vallverdú, La política cultural municipal de l’etapa de l’alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-
1945). Aspectes generals, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer (Textos d’Història i Cultura, 8), 2010.
30. Carreras i Artau deixà l’escó municipal el 1949, segons La Vanguardia Española de 8 de febrer del 1949. 
Segons Montserrat Garrich es va mantenir en el càrrec fins al 1953.
31. Durant la seva gestió a Cultura, impulsà els premis Ciutat de Barcelona; vegeu Xavier Moret, «Janés, 
Caralt, Vergés i Barral, quatre grans noms de l’edició catalana», Barcelona Metròpolis Mediterrània, 60 (2003) 
(<http://www.publicacions.bcn.es/b_mm/bmm60/bmm60_qc63.htm>) [consulta: juny 2017].
32. AMCB, Ensenyament, caixa 60438, Carta del presidente de la Ponencia Municipal de Gobernación a la 
Sección de Cultura, 2/II/1939.
33. Tomàs Roig i Llop, El meu viatge per la vida (1939-1975), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2005.
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continuïtat colònies per a nenes39 a les instal·lacions de Sant Hilari Sacalm40 
i al pavelló annex a Vil·la Joana, on també es duien a terme cursets de formació 
per a mestres i estades per a alumnes. Tan sols restà com a institució municipal 
l’edifici de Can Puig, a l’Arrabassada, el qual, tot i ser reclamat per l’organització 
falangista, no els fou cedit. El destí de les instal·lacions de colònies permanents 
fou divers: el 1963, a Martorelles, hi funcionava un viver de parcs i jardins; Can 
Puig s’havia lliurat a la Ciudad de los Muchachos; la Mentora Alsina era un 
museu de física, i la Colònia Permanent de Berga, una caserna militar.

Malgrat el control de les organitzacions falangistes, l’Ajuntament 
seguí subvencionant el servei de colònies, amb 25.000 pessetes, el 1953, 
i 66.000, l’any següent.41 Les estades més senzilles corresponien a activitats 
als mateixos grups escolars, iniciades als de les barriades més populars, com 
el Collaso i Gil, Ramiro de Maeztu, Cristóbal Colón i José Antonio Primo 

39. La Comissió Municipal Permanent acordà cedir a la Sección Femenina les colònies de Berga, Can Puig, 
Martorelles, Tibidabo, Vil·la Joana i Sant Hilari Sacalm, segons El Correo Catalán, 7/VII/1939. Posterior-
ment, l’ordre ministerial de 9 de maig del 1940 (BOE, 11/V/1940) prohibia als ajuntaments l’organització 
de les colònies escolars i establia que havien d’anar a càrrec de les «Delegaciones Nacionales y Provinciales de 
las organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las J.O. N.S.»; citat a Benet, Catalunya sota el…, pàg. 343-344.
40. AMCB, Educació, caixa 67171, Cesión de la colonia de San Hilario Sacalm a la Delegación Provincial de 
la Sección Femenina…, aprovada el 6 de juliol del 1949.
41. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
de l’11 de setembre del 1954.

assimiladors del CENU. A partir del febrer del 1939, se li incoà un expedient 
de depuració com a funcionari i, arran d’una denúncia, fou destituït, detin-
gut i empresonat durant cinc mesos. Malgrat les acusacions rebudes de sepa-
ratista i anticatòlic, l’octubre del 1940, el Juzgado Especial de Funcionarios 
acceptà la proposta de sentència del jutge de readmissió sense sanció. Així 
pogué mantenir la seva plaça de professor36 i, a partir del 1941, reintegrar-se 
al Negociat de Cultura, del qual fou nomenat cap el 1950, fins que l’any 1953 
passà a dirigir l’Instituto Municipal de Educación (IME), acabat de crear, per 
encàrrec del falangista Eugenio Fuentes Martín, aleshores tinent d’alcalde 
responsable de Cultura.37

La represa de l’activitat a les aules
Les escoles municipals i l’obra de colònies i cantines
L’esperit de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura es pogué preservar, 
en part, gràcies a les escoles especials de dependència municipal. En el moment 
de l’ocupació de la ciutat, gaudien d’aquesta singularitat les colònies perma-
nents, les escoles primàries a l’aire lliure (l’Asil del Port, l’Ateneu Obrer, l’escola 
del Bosc de Montjuïc i la del Guinardó, l’escola del Mar i l’escola Ignasi Iglési-
as); els parvularis Montessori (la Casa dels Nens i l’escola Montessori del carrer 
d’Ataülf); les escoles d’ensenyament domèstic per a nenes (escoles Domènech, 
Escoles Casas i escola Lluïsa Cura); l’escola de música i les de «cecs, sordmuts i 
deficients»; les escoles complementàries d’oficis Abat Oliba, Arnau de Vilanova, 
Francesc Aragó, Narcís Monturiol i Sarrià, i les escoles municipals d’adultes 
i de tall i confecció.38 No totes quedaren afectades de la mateixa manera pel 
tall del 1939. Algunes de les escoles d’assaig desaparegueren, mentre que altres 
centres reprengueren les seves funcions amb un altre nom i en un context ben 
diferent. És el cas de l’Institut de Pedagogia Terapèutica de Barcelona, on 
 Jeroni de Moragas continuà la feina amb nens difícils iniciada a La Sageta, 
però sense poder comptar amb la direcció d’Emili Mira, mort al Brasil després 
d’un llarg periple a l’exili.

Les colònies permanents quedaren sota la responsabilitat exclusiva 
de les formacions falangistes, i l’Ajuntament hagué de renunciar a una part 
molt significativa i singular de la seva obra de cultura anterior. La cessió de les 
instal·lacions municipals a la Sección Femenina va permetre organitzar amb 

36. AMCB, Educació, caixa 67177, Artur Martorell, nomenat professor degà de l’escola complementària 
d’oficis del D. V., 24/I/1941.
37. AMCB, Educació, caixa 67176, Informe sobre política escolar de l’Ajuntament, 1953-1954.
38. AMCB, Educació, caixa 60438, Llista d'institucions escolars que depenien de l’Ajuntament a efecte de 
notificar als funcionaris l’obligació de presentar els documents per a la depuració, 1939.

L’escola Emilio Juncadella, situada al barri de Navas i projectada en els anys republicans, 
en acabar la guerra fou reinaugurada amb el nom d’un industrial tèxtil, assassinat a inicis 
del conflicte. Fotografia extreta de La obra realizada por el primer Ayuntamiento de Barcelona 
después de la liberación (1939-1941), pàg. 143-144, X.- Núm. 14. AHCB
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seccions d’odontologia, oftalmologia, otorrinolaringologia i patologia respi-
ratòria (tuberculosi). En fou cap el metge Gonzalo Ojeda, i hi treballà com 
a neuropsiquiatre Josep M. Simarro Puig;46 també el servei de cantines a 
les escoles municipals es va reorganitzar des del 1943, fet que motivà l’in-
crement de demanda de matrícula a les escoles que en gaudien i va obligar, 
el 1947, a regularitzar els barems per a les matrícules, «con el fin de evitar el 
lamentable espectáculo de que […] ocupen plaza hijos de familias más o 
menos acomodadas».47 Artur Martorell, des de l’IME, considerava que el 
servei s’havia d’adreçar als «alumnos procedentes de las clases más humildes», 
però que havia de recuperar el caràcter complementari de l’acció educativa de 
l’escola en lloc del merament benèfic.48 A partir del 1939, i durant el mandat 
de Carreras i Artau, es van inaugurar també un seguit d’escoles municipals 
a l’aire lliure, algunes de les quals s’ubicaren en edificis previstos i començats a 
habilitar pel CENU, com l’escola de formació domèstica Teresa de Jesús, en 
funcionament des del 1941 a Sant Andreu (avui, escola Turó Blau); l’escola 
26 de Gener, al Guinardó, activa des del 1942 com a escola especial per a 
alumnes amb problemes de desenvolupament físic o mental (avui, escola Arc 
Iris), o la nova escola del Mar, traslladada del seu emplaçament provisional al 
roserar de Montjuïc, després de la seva destrucció, el 1938, i reubicada al car-
rer de Gènova, al Guinardó. També es van inaugurar parvularis municipals a 
la plaça de la Unificació a Gràcia, a Santa Eulàlia, al Polvorí i a les Drassanes, 
indrets ja previstos abans del 1939.

Les escoles nacionals i els instituts de batxillerat
Sens dubte, a la derrota republicana seguí el caos escolar, al qual calia posar 
ordre, tal com declarà, arran de la seva visita a la ciutat, el director de Primer 
Ensenyament, Romualdo de Toledo: 

[…] ha sido preciso enfocar la resolución de diversos problemas que la revolución había 
dejado en un estado de total y absoluta confusión. Desde el traspaso de la Enseñanza a 
la Generalidad y la incautación por parte de esta, en los últimos tiempos de toda clase 
de edificios y material, se habían mezclado casi todos los edificios de primera enseñanza 
que caían dentro de la esfera privada, creando diferentes situa ciones jurídicas que es 
preciso analizar y resolver.

46. AMCB, Educació, caixa 60511, Servei d’Higiene Escolar.
47. AMCB, Inventari Educació, caixa 60508, Reorganización servicio de cantinas, 1943; Regularización de 
la escala de matrículas de las escuelas municipales de Enseñanza Primaria con servicio de cantinas…, 1947.
48. AMCB, Educació, caixa 67178, Actes protocolaris i relacions externes. Correspondència IME, Notes 
d’Artur Martorell, 10/II/1959.

de Rivera,42 i, posteriorment, s’aprofitaren les instal·lacions de les escoles a 
l’aire lliure.43 Altres colònies consistien en estades a Catalunya mateix (Calella 
i Vilanova i la Geltrú) o a altres indrets d’Espanya (Conca i Segòvia), com a 
mostra de l’interès de la Falange per fer entrar en contacte les diferents regi-
ons espanyoles, a fi d’assolir una millor estimació mútua i comprensió de la 
«unidad de destino en lo universal».44 Justament, les estades a aquestes dues 
darreres ciutats de nens barcelonins van merèixer «cálidos elogios al com-
portamiento de los niños y de su magnífica formación religiosa. En cuanto 
a la Formación del Espíritu Nacional, el Frente de Juventudes y la Sección 
Femenina a través de sus delegados maestros han cumplido a maravilla su 
cometido».45

Així, la gestió municipal de les escoles especials i primàries a l’aire lliure 
es va poder mantenir durant uns anys, malgrat la promulgació de la Ley de 
Educación Primaria del 1945, que privava els ajuntaments de crear escoles prò-
pies i nomenar mestres, i proposava absorbir les ja existents. Davant d’aquesta 
ofensiva centralitzadora, la protesta de l’Ajuntament barceloní fou immediata. 
El regidor de Cultura, Tomàs Carreras i Artau, i l’alcalde, Josep M. Albert, 
defensaren les institucions municipals amb sengles escrits,  l’agost del 1945, 
avalats per la Comissió Permanent de l’Ajuntament. Amb l’argument que la 
Ley de Bases del Régimen Local, aprovada el 17 de juliol del 1945, reconeixia 
als ajuntaments atribucions en matèria d’instrucció i cultura, aconseguiren 
que, de moment, l’Ajuntament de Barcelona, amb l’autorització del Ministerio 
de Educación Nacional, pogués preservar la gestió de les institucions creades 
des de les primeres dècades del segle. En aquests centres, el manteniment d’una 
bona part del professorat va permetre donar una certa continuïtat als mètodes 
pedagògics emprats des de la seva fundació, tot i l’embolcallament en els ritus 
franquistes i la pèrdua del signe d’identitat de la llengua.

A més de mantenir els centres municipals que formaven part de la 
seva herència històrica, l’Ajuntament també va donar continuïtat a l’obra 
encetada des d’inicis de segle amb el Servei d’Higiene Escolar, reorganit-
zat des del 1948 i ubicat a la plaça de Sant Miquel, que disposava de les 

42. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 18 de juliol del 1952.
43. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 28 de febrer del 1956.
44. Paraules de Josefa Viñamata al II Consejo Nacional de la Sección Femenina, celebrat a Segòvia el 1938; 
citat a Joan M. Thomàs, Falange, guerra civil i franquisme, F.E.T y de las J.O.N.S de Barcelona en els primers 
anys de règim franquista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pàg. 212-213.
45. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 2 d’octubre del 1953.
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docents privats, a les quals les autoritats ministerials no dubtaren a donar una 
resposta ràpida.

Per tal de ressituar la població escolar, l’alcalde Mateu, el mateix novem-
bre del 1939, reclamà al Ministerio 5.300.000 pessetes que els havien adjudicat 
des del mes de maig del 1936 en concepte del 50 % del valor de les obres de 
construcció de nous grups escolars, en compensació per les inversions fetes fins 
aleshores per l’Ajuntament de Barcelona. La satisfacció d’aquest deute, cobrat 
en tres anualitats fins a l’any 1941,53 va permetre a l’Ajuntament una certa 
possibilitat de maniobra financera, de manera que va dedicar part d’aquests 
diners a refer els edificis més malmesos, en especial els situats als barris de 
cases barates, on s’encabiren els alumnes procedents dels edificis retornats als 
jesuïtes.54 La degradació de les condicions de molts dels edificis de les escoles 
unitàries obligà a traslladar-les a altres locals llogats, i a agrupar-les, de vegades, 
amb les graduades, com s’esdevingué amb els nens i nenes de les escoles unità-
ries de la carretera del Port, que anaren a parar al grup escolar Luis Antúnez. 
Altres edificis gairebé ruïnosos, com el del grup escolar Gayarre, hagueren de 
clausurar-se.55

L’Ajuntament dugué a terme obres de reparació i adequació de mobiliari 
dels grups escolars i n’inaugurà de nous: el Grau i Torres, a la Barceloneta; 
el Luis Antúnez, a Can Tunis, i el del carrer d’Avinyó, núm. 44. També es 
van fer millores en aquelles escoles del CENU ubicades en edificis que no van 
revertir als propietaris anteriors. Un cop rehabilitats, aquests centres foren rei-
naugurats, a partir del 1941, en actes de caire propagandístic, quan en realitat 
es tractava de redenominacions d’escoles en funcionament o en projecte abans 
del 1939.56 Alguns mantenen encara part de les seves dependències als edificis 
religiosos o privats que en foren l’origen, i formen part del patrimoni escolar 
públic de la ciutat.

Pel que fa als mestres, existia un autèntic batibull. La situació dels 
interins d’abans de la guerra no era menys confusa que la dels titulars: uns, 
desapareguts o morts; d’altres, exiliats o pròfugs de la professió; mentre que 
d’altres eren desproveïts de la seva plaça, ja fos per sanció o per desapari-
ció de la seva escola, com passà a l’escola de pràctiques annexa a la Normal 
de la Generalitat. Els buits es cobriren en part a través d’assignacions de 

53. AMCB, Educació, caixa 60565, Construccions escolars. Carta de l’alcalde Miguel Mateu, 19/II/1941.
54. AMCB, Educació, caixa 67171, Reformas, ampliaciones y mejoras en las escuelas, 1941.
55. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 25 d’abril del 1941.
56. Ayuntamiento de Barcelona, La obra realizada por el primer ayuntamiento de Barcelona después de la 
liberación: 26 enero 1939 – 26 enero 1941, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1941.

Hay edificios y Grupos magníficos incautados a Congregaciones religiosas por 
la Generalidad, con material pedagógico de esta, del Estado y de procedencia di-
versa. Sobre solares de edificios destruidos por la revolución, la Generalidad había 
levantado Grupos e instituciones docentes que ahora han de pasar al Estado, por 
disposiciones recientes.

El material pedagógico de Barcelona se encuentra repartido en infinito caos por 
edificios escolares pertenecientes al Ayuntamiento, Diputación, entidades particulares 
y al Estado.49

Però l’ensenyament no va ser una prioritat ni per les autoritats ministerials ni 
per la comissió gestora comandada per Miquel Mateu, i el funcionament de 
les escoles es va reprendre sense grans despeses, amb la reparació dels vidres 
trencats, la redistribució del mobiliari i la dotació de les aules de material més 
religiós i patriòtic que didàctic, amb abundància de crucifixos i retrats de Franco. 
En acceptar les noves orientacions polítiques, que delegaven a la iniciativa 
privada la solució als problemes escolars, l’Ajuntament no s’esmerçà a planificar 
solucions per a les necessitats educatives de la població, i, en conseqüència, es 
reubicaren les dues terceres parts de la població escolar en centres de congre-
gacions religioses o en escoles privades, amb la condició d’educar els infants en 
l’amor a Déu i el respecte a les tradicions pàtries.50

No obstant això, l’Ajuntament no pogué obviar dos problemes de pes: 
el desgavell promogut per les depuracions de mestres i la necessitat d’espais per 
ubicar-hi els prop de 4.000 nens, matriculats fins aleshores als centres confis-
cats als jesuïtes o a les escoles del CENU.

Una altra qüestió va ser el retorn de la majoria dels edificis religiosos de-
comissats a les congregacions, on encara avui dia es manté l’activitat educativa 
en la mateixa ubicació, tot i que en edificis remodelats, ampliats o construïts de 
bell nou. En constitueix un bon exemple l’escola Joan Pelegrí, d’Hostafrancs, 
que té els seus orígens en el Centre Obrer i Instructiu del barri, organitzat 
per les Congregacions Marianes dels jesuïtes. Decomissada i convertida en el 
grup escolar número 52 del CENU, amb la construcció de dues plantes, va 
ser retornada a les organitzacions catòliques, que des del 1940 hi impartiren 
ensenyaments primari i professional.51

Tot i les ofertes de diversos propietaris de pisos i xalets per llogar-los per 
a ús educatiu,52 es preferí decantar-se per les sol·licituds de reobertura de centres 

49. «Hacia la normalización de la vida escolar en Cataluña», La Vanguardia Española, 10/III/1939.
50. «La estancia del Director General de Primera Enseñanza», La Vanguardia Española, 20/II/1945.
51. Vegeu <http://www.joanpelegri.cat/>.
52. AMCB, Educació, caixa 61171, Instancias de diversas personas que ofrecen locales para escuela, 1940.
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renunciaven aviat al lloc de treball a causa de la carestia de la vida a la capital, 
sobretot pels preus dels habitatges i la manca de dotació de casa habitació, 
una despesa que l’Ajuntament sols tenia l’obligació de cobrir en el cas dels 
funcionaris.58 

Així, un cop retornats la majoria d’edificis expropiats durant la guerra, 
i enllestida la depuració del personal, es procedí al denominat Arreglo Escolar 

58. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 14 d’octubre del 1941.

places per mèrits de guerra, però alguns dels nomenats no s’hi arribaren a 
incorporar.57 L’any 1941, encara hi havia mestres sancionats amb la pèrdua 
de la seva plaça, sense assignació d’una nova escola, als quals no es deixava 
exercir a l’antiga per tal de no influenciar els altres companys; a més, com 
a ref lex de les deficients condicions de vida, sovintejaven les baixes per 
tuberculosi. Tot plegat va fer necessari recórrer als interins, molts dels quals 

57. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 25 de març del 1941.

Font: ayuntamiento de barcelona. Plan general de construcciones escolares  
para la enseñanza primaria en Barcelona, 1957

Font: Arreglo escolar de la ciudad de Barcelona, La Vanguardia Española, 11/VI/1944 

Escoles del CENU que van seguir funcionant després del 1939

Nom originari i localització Nom de l’escola el 1941 Ús actual

Torre Lladó o Boada 
(Sarrià). GE 125. La Pineda. 
Av. Vallvidrera

GE Baltasan Gracián Parvulari escola Dolors 
Monserdà-Santapau

Convent de les Arrepentides. 
GE 88. Els Llorers.  
C. Aragó, núm. 121

GE Reyes Católicos Escola Els Llorers

Xalet. GE 53.  
C. Balmes, núm. 298 GE República Argentina Escola Poeta Foix

Casa Ros Mallol. GE 13. 
C. Sagunt, núm. 92-94 GE Perú Escola Cal Maiol 

Torre Grasés. GE 20.  
Via Augusta GE Uruguay

Edifici enderrocat el 1979  
per la reordenació de 

l’obertura de la via Augusta.

Escoles Comerçades. GE 134. 
C. Juan de Garay, núm. 12 GE Emilio Juncadella Escola Emili Juncadella

Antic escorxador Poblenou. 
GE 71.  
C. Ausiàs March – Espronceda

GE Padre Manjón Canvia de nom i lloc  
el 1968-1969

Convent dels Lluïsos. GE 60. 
C. Ter, núm. 10 GE San Juan de Ribera

Constitució. GE 42.  
C. Constitució, núm. 6 GE Constitución

Antiga casa del marquès 
d’Alòs. GE 62. Baixa Sant 
Pere, núm. 31

GE Cervantes Escola Cervantes

Arreglo escolar de la ciudad de Barcelona  
(1944)

2
3
3

2

2

3
5

5
6

2
3

3
5

3
3

4
1

3
4

5
3

2
1

1

7
8

4
8

2
2

7
9

8
7

2
3
3

2

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5 

Districte 6

Districte 7

Districte 8

Districte 9

Districte 10

 Escoles unitàries  
de nens

 Escoles unitàries  
de nenes

 Escoles nacionals  
graduades de nens

 Escoles nacionals  
graduades de nenes
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Tot i el suport al sector privat, la realitat era obstinada i posava de manifest la 
necessitat de més places públiques, de manera que, el 1942, es convocaren les 
120 places de mestres, creades des d’abril del 1936, per proveir noves escoles, 
ubicades a les barriades «donde haya más escuelas privadas sin legalizar»,60 
una mesura de xoc que recordava l’empresa per Hermenegildo Giner a inicis 
de segle. L’estructuració del sistema públic a la ciutat quedà definida a partir del 
nou Arreglo Escolar del 1944 (vegeu el gràfic de la pàg. 132 i l'annex 2),61 
i des d’aleshores els mestres pogueren sol·licitar les vacants tant dels centres 
existents abans de la guerra com dels posteriors.

Les escoles nacionals tenien tipologies heterogènies: eren classificades 
en unitàries, graduades i grups escolars, segons les seves dimensions, i més o 
menys funcionals, segons l’adequació dels locals on estaven ubicades. Algunes 
es trobaven en els vells edificis del segle xix, com la del carrer del Bruc o la del 
passeig de Circumval·lació —rebatejades amb els noms de Purísima Concep-
ción i Virgen del Pilar, respectivament—, o en edificis llogats des d’inicis de 
segle, com la del carrer de Pere IV, núm. 74, o la del carrer de Gayarre, núm. 
54; d’altres aprofitaren alguns dels edificis decomissats pel CENU, com l’escola 
Cervantes, o la San Juan de Ribera. Tot i això, els grups escolars del suprimit 
Patronat, convertits en escoles nacionals, seguien destacant per les seves di-
mensions, per les condicions materials i pels seus equips docents. L’any 1941 es 
calculava que assistien 15.630 alumnes als inaugurats abans del 1939; 7.150 als 
de nova creació —alguns dels quals havien estat escoles del CENU—; 8.460 
a les escoles nacionals —dels quals, 2.550 a les 11 graduades—, i 5.910 a les 
82 unitàries.62

Durant el mandat de Tomàs Carreras i Artau a la Comissió de Cultura, 
es projectà la construcció de diversos centres que continuaven, algunes de les 
previsions dels anys republicans: al Raval, un parvulari i jardins al solar muni-
cipal situat sobre l’antiga muralla, entre els carrers Marquès del Duero i Portal 
de Santa Madrona, i una escola al solar de la vella presó de dones; a Gràcia, una 
escola al carrer de Bretón de los Herreros (Major de Gràcia), i dues més —una, 
a la plaça de la Creu (actual plaça de Lesseps) – travessera de Dalt, i l’altra, a la 
plaça de Joanic—;63 a la Barceloneta, l’escola Virgen del Mar, a l’espai obtingut 

60. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 2 i del 17 de desembre del 1942.
61. Ordre ministerial de 31 maig de 1944, La Vanguardia Española, 11/VI/1944.
62. Ayuntamiento de Barcelona, La obra realitzada por el primer Ayuntamiento de Barcelona después de la 
liberación, Barcelona, 1941, pàg. 141.
63. AMCB, Educació, 67171, Patrimoni 1941, Proposición del teniente de alcalde delegado de Cultura, 
12/V/1942.

de Barcelona, iniciat des del 1941 amb l’objectiu de redistribuir els mestres 
i locals existents i poder valorar la manera de cobrir les necessitats de cada 
barri,59 però el desori era considerable i la ineficàcia institucional, també. 

59. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
 sessions del 30 de maig del 1941 i de l’1 de maig del 1942.

L’escola Cervantes, antiga casa del marquès d’Alòs, al carrer de Sant Pere Més Baix, 
convertida en grup escolar del CENU, en funcionament a finals dels anys cinquanta. 
Escola Cervantes, 1959. AMCB
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de l’escola privada i de fre a la democratització de l’ensenyament secundari, que 
retornà als ordes religiosos la seva preponderància secular.

El curs 1939-1940 s’hagué d’afrontar amb una reducció dels centres 
oficials del districte universitari de Barcelona70 i, a la capital, calgué reubicar els 
instituts situats als edificis dels jesuïtes, en ser-los-hi retornats. L’antic institut 
escola Ausiàs March, als Jesuïtes de Sarrià, s’instal·là al carrer de Muntaner; 
el Pi i Margall,71 rebatejat amb el nom de Milà i Fontanals, passà del carrer 
de Rosselló a l’antic palau del marquès de Camps, al carrer de la Canuda, 
núm. 18, un cop retornat a la família propietària i arrendat pel Ministerio de 
Educación Nacional, des del 1941; hi romangué fins a l’any 1961, quan s’inau-
gurà l’actual edifici de la ronda de Sant Pau. Al seu torn, l’institut Salmerón, 
redenominat Menéndez Pelayo, passà a ocupar l’edifici de la Mútua Escolar 
Blanquerna, a la via Augusta, clausurada el març del 1939, mentre que la seva 
antiga localització, la petita torre del carrer d’Alfons XII, núm. 1 bis, esdevin-
gué seu de la Comisión Depuradora del Magisterio.72 

El instituts Maragall i Balmes, que disposaven d’edificis propis, tot i que 
encara en construcció, i el Verdaguer, situat a les instal·lacions de l’antic institut 
escola del Parc, es convertiren en nuclis de referència de l’alumnat de batxi-
llerat del districte. A les aules de l’institut Maragall, hi anaren a examinar-se 
els alumnes dels instituts de Terrassa i Granollers, clausurats provisionalment, 
i també hi anaren a raure els alumnes de l’institut de Sabadell, un cop informat 
l’alcalde que els expedients acadèmics de l’institut de la seva ciutat, creat per la 
Generalitat durant el període de «dominació roja», havien de passar a un centre 
de l’Estat creat abans del 18 de juliol del 1936.73 A l’edifici de la Ciutadella, el 
nou institut Verdaguer acollí alumnat exclusivament femení i hi quedaren ads-
crites les alumnes matriculades fins aleshores a l’institut Balmes i, de moment, 
els nois i noies del Pi i Margall.74

La necessitat de reubicar les noies que havien nodrit la matrícula dels 
centres mixtos en els anys republicans obligà a crear un nou institut femení, 
el Montserrat, que funcionà durant uns cursos al xalet del carrer de Balmes, 
cantonada amb Diagonal, fins que l’edifici fou adquirit pel Círculo Ecuestre. 
Des del 1948 ocupà una torre rehabilitada del carrer de Copèrnic, ampliada 
amb un nou pavelló el 1961, finalment enderrocada el 1965 i substituïda per 

70. Ordre de 5 d’agost del 1939. Fora de la capital es mantenien els instituts de Figueres, Girona, Palma, 
Manresa, Lleida, Reus i Tarragona (AHUB, 22/2/6/13).
71. Josep Camprubí. Històries de la historia del Milà. Barcelona, Institut Milà i Fontanals. 2012.
72. AHUB, 22/1/8/12.
73. AHUB, 22/1/8/12, i 22/6/7/06.8.
74. La Vanguardia Española, 27/VI/1939.

el 1931 amb l’enderroc de la caserna de Sant Carles,64 i a Sant Andreu, escoles 
al vell escorxador i al Mercat de la Llet.65 També als baixos de la Casa Bloc, al 
passeig de Torras i Bages de Sant Andreu, s’hi ubicà el grup Codolà i Gualdo, 
en funcionament des del curs 1943-1944, per donar places als fills dels militars 
aquarterats.

Pocs d’aquests projectes arribaren a bon port, malgrat la signatura del 
conveni amb el Ministerio (decret de 26 de maig del 1945) que declarava vigent 
el del 1936. Així, davant les noves necessitats, s’elaborà un nou pla de construc-
cions escolars, aprovat per la Comissió Permanent el 20 d’octubre del 1947.66 
Els desajustos en la redistribució d’escoles feren tornar a plantejar la necessitat 
d’un nou Arreglo Escolar l’any 1948.67 

La problemàtica dels barris perifèrics era diferent: a partir del 1945, els 
seus centres escolars públics foren considerats suburbans, a causa de les dificul-
tats d’accés amb transport públic i dels actes de vandalisme contra els edificis, 
i reberen un tracte especial. El règim específic feu que els seus mestres cobressin 
un complement de l’Ajuntament, al mateix temps que s’endegava un estudi 
sobre la possibilitat de fer horaris comprimits i dos torns per facilitar l’escolarit-
zació de tots els matriculats.68 Es tractava dels grups escolars situats als barris de 
cases barates: el Cristóbal Colón —antic Bonaventura Carles Aribau—, ubicat 
al Bon Pastor, on també hi havia el grup Bernardo Boil, al carrer de Mollerussa, 
inaugurat el 1942; el José Antonio Primo de Rivera —abans Pi i Margall—, 
a les cases barates del Baró de Viver; el Ramiro de Maeztu —abans Giner 
de los Ríos—, al Turó de la Peira – Horta; el Luis Antúnez, a Can Tunis, i el 
Sant Raimon de Penyafort, a les cases barates Eduardo Aunós, a Zona Franca 
(Prat Vermell).

La represa de l’activitat docent als instituts també plantejà un seguit de 
dificultats, derivades de la necessitat d’ajustar-ne el funcionament als nous pa-
ràmetres organitzatius.69 La fi de la coeducació i el retorn dels edificis decomis-
sats condicionaren la reorganització dels centres, en un context de potenciació 

64. AMCB, Educació, caixa 67172, Gestió de les despeses, Pago de trabajos extraordinarios al arquitecto jefe 
del Servicio de Edificios culturales, Ramon Térmens Mauri, por los proyectos del Grupo Escolar Barceloneta, 
en Gracia (carrer Bretón de los Herrerros), Cristóbal Colón, J. A. Primo de Rivera y parvulario Bernardo 
Boil, 1943.
65. «Proyectos del ayuntamiento para resolver el problema escolar», La Vanguardia Española, 2/V/1946.
66. La Vanguardia Española, 2/V/1946.
67. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 12 de desembre del 1949.
68. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 21 de desembre del 1945.
69. Una visió de l’àmbit estatal, a Lorenzo Vicente, La enseñanza media…
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Es tractava, en pocs dies, de capgirar totalment l’ideari pedagògic de la República per 
la via ràpida i contundent d’una tanda massiva de discursos. La moral dels mestres 
que assistien als Cursillos era no tan sols baixa, sinó presidida per la por. Es veien 
emblemes religiosos als traus de la solapa i a les converses es prodigaven els «si Déu 
vol» i els «gràcies a Déu». Les mestresses duien vestits de màniga llarga i coll cenyit, 
amb medalles i creus de tota mena i algunes fins acudien a les conferències amb man-
tellina. Els oradors eren molt diversos i es podien classificar en tres classes: militars, 
eclesiàstics i civils. Aquestes eren jerarquies del Ministerio de Educación Nacional, 
que així s’anomenava ara l’antic Ministerio de Instrucción Pública. Els militars tenien 
graduació de general o tinent coronel. Els sacerdots els designava el bisbat i gairebé tots 
eren canonges o beneficiats. Aquesta classificació no tenia la més petita relació amb el 
tema. Vull dir que un general d’artilleria dissertava sobre la predilecció amorosa que la 
Verge Santíssima tenia per Espanya, un dominic predicava sobre els mals que havia fet 
el liberalisme i un jesuïta es podia exaltar amb la necessitat que Anglaterra ens retornés 
aviat i sense discussió la roca de Gibraltar.78 

A les escoles es rebien constantment circulars i telegrames de la inspecció amb 
les pertinents consignes i la invitació als mestres a assistir a actes públics pro-
pagandístics. Les demostracions d’adhesió al Règim també exigien als docents 
contribucions econòmiques, com l’«aguinaldo para la División Azul» i la par-
ticipació forçada en actes vinculats a l’ambient de recatolització de la ciutat, 
com les vetlles del Santíssim a la Catedral, la participació a la «Semana de la 
Propagación de la Fe» o la celebració del mes de Maria a les escoles, i en mani-
festacions patriòtiques amb ocasió de les visites del Generalísimo a la ciutat o 
la inauguració del monument a José Antonio Primo de Rivera.79 

Aquestes imposicions no eren sentides de la mateixa manera pel pro-
fessorat que havia viscut els canvis dels anys republicans o per aquells qui 
s’incorporaren a les aules després del 1939, en els quals pesava més l’alliço-
nament ideològic que la bona formació acadèmica i pedagògica. En efecte, el 
professorat de les escoles normals de Magisteri, sancionat per les depuracions, 
fou substituït per docents afins al nou règim, a banda de la prerrogativa con-
cedida a l’Església catòlica per crear i regir escoles normals. Fins a l’any 1953, 
amb catorze anys i sense ni tan sols el requeriment del batxillerat elemental, 
es podia accedir als estudis de Magisteri amb uns programes amb escassa 
formació en continguts específics i pedagògics, però sobrecarregats de religió 
i FEN, i amb profusió d’activitats de cants, danses i labors per a les noies. 

78. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 230-231.
79. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 12 de novembre del 1941, del 2 de juny del 1944 i del 4 de desembre del 1964.

un edifici nou, inaugurat el 1968. El seu director fou Fernando Estalella, i fins 
als 1941 els seus catedràtics estigueren agregats al Maragall.75 

L’adhesió forçada als principis del franquisme 
La intromissió de l’Església i de la Falange a l’escola
La formació i la mobilització religioses i patriòtiques dels mestres
Per assegurar la total fidelitat dels mestres al nou règim no n’hi hagué prou 
amb les depuracions, sinó que les noves autoritats educatives es proposaren 
reeducar-los mitjançant cursets de formació i setmanes pedagògiques, amb 
l’objectiu d’imbuir-los la nova ideologia nacionalcatòlica; no en va se’ls consi-
derava imprescindibles per a la construcció de la nova Espanya.

Aquests cursets eren convocats per la secretaria general de la FET y de 
las JONS; tenien un caràcter gairebé obligatori, especialment per als directors, 
i els mestres havien de pagar pel seu compte la substitució de la seva classe per 
poder-hi assistir.76 Eren organitzats territorialment a partir del Servicio Español 
del Magisterio (SEM), el sindicat vertical d’afiliació obligatòria que substituí 
les seccions d’ensenyament adherides a les organitzacions de classe, dissoltes a 
la fi de la guerra.

Aquests exercicis d’adoctrinament i d’humiliació per a la majoria dels mes-
tres tenien la pretensió d’anorrear l’empremta de la pedagogia modernitzadora i 
amb vocació cívica dels anys republicans, i substituir-la per un ideari monolític, 
basat en la tradició i l’adhesió al Caudillo. Sembla oportú reproduir les paraules 
contrastades d’una autoritat del Règim i d’un mestre: José Bonet del Río, tinent 
d’alcalde i president de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, obria així els 
primers «Cursillos de Orientación Profesional del Magisterio» a Barcelona: 

Se ha de lograr la transformación entera de aquel Magisterio que se llamó español, sin 
serlo más que por residencia, porque prescindía de la luz que irradiaban los propios 
pedagogos nacionales como Luis Vives, San José de Calasanz, San Ignacio de Loyola 
y el moderno Padre Manjón, y buscaba ser reflejo de las orientaciones extranjeras de 
los Pestalozzi y de los Froebel, de los Decroly y de los Montessori.77 

Al seu torn, Jaume Ministral Masià, director de l’escola Baixeras des del 1942, 
rememorava els cursos en to irònic: 

75. AHUB, 22/1/8/12.
76. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 30 de setembre del 1941, del 20 de desembre del 1944 i del 19 de gener del 1954, i AMCB, Educació, 
caixa 74, Cursos sobre Falangismo y Frente de Juventudes para directores y maestros en Arenys, s/d.
77. La Vanguardia Española, 17/VIII/1939; citat a Benet, Catalunya sota el…, pàg. 330-331.
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del passat històric i de la realitat contemporània amarada dels conceptes del que 
posteriorment serà anomenat nacionalcatolicisme. Aquest model va perdurar 
fins a la consagració dels nous corrents pedagògics, amb l’LGE, del 1971, però 
la seva empremta ideològica es va seguir manifestant en alguns centres, fins 
i tot més enllà de la mort del dictador.

Amb l’exaltació del patriotisme espanyolista, el castellà s’imposà com a 
llengua escolar, «vehículo único para que todos los españoles se comuniquen 
entre sí»,82 enmig d’un recel continu i permanent sobre els possibles romanents 
de l’ensenyança en llengua catalana, controlada fins i tot en les converses entre 
professors o amb els alumnes. A les aules, l’exhibició de propaganda política es 
plasmà amb una acurada escenografia, normativitzada amb la presència a les 
parets de la imatge de Crist crucificat i les fotografies de Franco i José Anto-
nio.83 Justament una de les remeses rebudes el 1944 per repartir a la província 
de Barcelona a través de la inspecció mostra prou bé la migradesa dels recursos 
didàctics aportats, en comparació amb el material propagandístic: 6 màquines 
de cosir Alfa, 10 aparells de ràdio, 500 retrats de «Su Excelencia el Jefe del 
Estado», 300 mapes d’Espanya, 20 pissarres, 10 capses de cossos geomètrics, 
6 atles universals, 50 atles d’Espanya, 2 lots de material per a nenes i 2 per a 
nens, 3 col·leccions de làmines del conferenciant, 3 làmines de la Santa Missa 
i 200 carpetes de batxiller.84

La rutina diària feia iniciar la jornada amb el res d’una oració, des-
prés d’haver assistit al ritual pseudomilitar d’hissada de bandera acompanyat 
del cant del «Cara al sol» o algun altre himne patriòtic, «Montañas nevadas» 
o l’«Oriamendi», amb el braç enlaire, de vegades dissimulat amb l’excusa de 
mantenir la distància amb el veí de fila del davant. A l’aula, l’aplicació de les 
consignes rebudes des de la inspecció feia intercalar, a les matèries pròpiament 
acadèmiques, temes que potenciessin els valors religiosos i patriòtics dins l’ima-
ginari infantil, molts dels quals quedaren fixats en un calendari escolar farcit 
d’efemèrides religioses, enaltiment de fets històrics del passat imperial —tal 
com ja s’havien commemorat en els anys de la monarquia o de la dictadura de 
Primo de Rivera— i episodis de la Guerra Civil.85

82. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 5 de juliol del 1965.
83. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 25 de març del 1941 i del 12 de febrer del 1942.
84. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
de l’11 d’octubre del 1944.
85. A Barcelona, la inspectora Eulàlia Bachs Gelpi elaborà un «memorándum de fiestas y figuras nacionales», 
«para su oportuna exaltación en la escuela» (ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la 
 Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió del 18 de setembre del 1942).

En conseqüència, les noves promocions de mestres s’incorporaven a les aules 
amb una formació en què s’havien silenciat totalment els referents del passat 
immediat, i amb una concepció de la seva feina privada dels anhels de canvi 
social i de servei a Catalunya que havien estimulat la professió abans del 1939. 
A més, l’arribada de nou funcionariat procedent de fora de Catalunya, no aliè 
a les onades migratòries, influí en la pèrdua de la identitat col·lectiva de bona 
part dels mestres públics barcelonins i contribuí, encara més, a la castellanit-
zació del cos.

El Frente de Juventudes i la Sección Femenina assumiren un paper fona-
mental en l’àmbit educatiu, ja que quedà al seu càrrec la formació ideològica, 
l’educació física, la música i els ensenyaments de la llar, com fixava la Ley de 
Educación Primaria, del 1945, i l’Estatuto del Magisterio Nacional Primario, 
de l’octubre del 1947. Aquesta política marginà els mestres municipals d’ense-
nyaments especials de gimnàstica i música, que es van veure progressivament 
substituïts, ja que no es cobrien les seves vacants. L’Ajuntament hagué de pagar 
els instructors i instructores falangistes, que exerciren tant a les escoles mu-
nicipals com a les estatals, cooperació que es mantingué en el transcurs dels 
anys, fins i tot reforçant el paper del Frente de Juventudes en la vigilància de 
la formació política impartida pels mestres com a instructors elementals, les 
conferències i els cursos de formació patriòtica, com es ratificà en l’acord con-
sistorial del 27 de setembre del 1952.

El Frente de Juventudes també tingué un paper important en l’organit-
zació de celebracions esportives, que eren una combinació d’exhibició tècnica i 
propaganda política, subvencionades per l’Ajuntament des del 1956. Els cam-
pionats esportius escolars per a alumnes de les escoles municipals i nacionals 
se seguiren organitzant en les especialitats d’handbol, bàsquet, atletisme, gim-
nàstica educativa i natació.80 A banda de l’esport, les organitzacions falangistes 
promocionaren diversos certàmens, com els concursos escolars amb motiu del 
25è aniversari de la seva fundació, o la celebració del Dia de la Mare, el primer 
diumenge de maig.81

La imposició del nacionalcatolicisme als alumnes 
L’autoritarisme del règim franquista es traduí en un model de disciplina escolar 
basada en premis i càstigs, sota el poder omnímode del mestre, que mantenia 
l’ordre i el silenci a l’aula, amb una metodologia de treball memorística basada 
en llibres de text i enciclopèdies d’amplis continguts religiosos i en una visió 

80. AMCB, Educació, caixa 67167, Memoria Negociado de Enseñanza. V Campionats esportius escolars, 1960.
81. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 31 de març del 1965 i de l’11 de maig del 1965.
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a redós de les visites del pare Peyton a la ciutat; centenaris dels dogmes catòlics, 
oracions i sacrificis pel Papa, etc.

Les escoles se sumaren a les campanyes de recatolització empreses des del 
bisbat i, malgrat la difícil situació econòmica de moltes famílies, se’ls demana-
ren ajuts econòmics per a causes diverses, com la reconstrucció de la creu de 
terme de Pedralbes. I, per garantir el coneixement del catecisme, es convocaren 
certàmens catequístics, amb proves orals memorístiques que esperonaven la 

Si l’exaltació de la Santa Creu servia per iniciar el curs, seguida pel Día 
del Caudillo, l’1 d’octubre, posteriorment s’esglaonaven les festes i celebraci-
ons del Santísimo Rosario; la Batalla de Lepanto; la Hispanidad; la Semana 
Misional; Cristo Rey; el Día de los Caídos i el de los Difuntos; la mort de José 
Antonio, el dia 20 de novembre; San José de Calasanz; la Semana de la Santa 
Infancia; el Día del Estudiante Caído; Santo Tomás de Aquino; la promulga-
ció del Fuero del Trabajo, i la festa dels Mártires de la Tradición. No hi podia 
faltar la commemoració de la victòria franquista a la guerra, l’1 d’abril, ni la 
de la unificació de FET i JONS, mentre que el dia de Sant Jordi esdevenia una 
celebració cervantina a través la festa del llibre. El mes de maig era per excel-
lència el mes de Maria, però també de San José Artesano, de la guerra de la 
Independència, de la invenció de la Santa Creu i el Día de la Acción Católica. 
Tot just acabades les lloes a la mare de Déu, començaven els actes dedicats al 
sagrat cor de Jesús, el mes de juny.

Totes aquestes activitats havien de quedar reflectides en els quaderns de 
rotació, la llibreta que recollia els treballs fets a classe passats en net per torn 
entre tots els alumnes, que podia ser revisada per la inspecció.86 Un altre vehicle 
de divulgació de la tasca feta a les aules, en sintonia amb el Règim, foren els 
àlbums escolars o murals, exposats en l’àmbit local o provincial, i subjectes a 
recopilacions per enviar a Madrid en diverses ocasions, com les fetes com a ho-
menatge directe a Franco el 1947, o els dedicats a l’exèrcit,  exposats al Gobierno 
Militar, el 1963.87

Els nens i nenes també foren utilitzats a les manifestacions públiques 
de l’oficialitat falangista com a comparses en exhibicions gimnàstiques i en 
actes de masses, desfilades militars, exaltació dels mites de la croada… En les 
visites de Franco o altres autoritats, hi acudien amb l’agitació de banderetes 
pels carrers.88

Les activitats religioses a l’aula i les celebracions litúrgiques a les escoles 
gairebé superaven les d’alliçonament patriòtic, pràctiques que no feren més que 
accentuar la tradició catòlica de molts dels mestres, restringida durant la Repú-
blica i la guerra, i reactivada per l’ambient de por generat per les depuracions. 
Seria llarg de ressenyar les hores invertides a les aules a la inducció de pràctiques 
i devocions religioses: culte marià i al sagrat cor de Jesús, el rosari en família, 

86. El 1961, l’escola Sant Raimon de Penyafort va rebre el premi al millor quadern de rotació, en el concurs 
de treballs escolars en homenatge al papa Joan XXIII (ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria 
de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions del 24 d’abril i de l’1 de desembre del 1961).
87. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 17 d’abril del 1944, del 18 de març i del 29 d’abril del 1947 i del 25 d’octubre del 1963.
88. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 25 de març i del 5 de desembre del 1941 i del 30 d’abril del 1960.

Les pràctiques religioses formaven part de la vida escolar, amb les primeres comunions 
com a pretext per celebrar actes públics massius. L’exaltació religiosa tindrà la seva 
culminació amb la celebració del Congrés Eucarístic Internacional. La Sagrada Família 
amb nens i nenes durant la primera comunió general celebrada pel XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional, 28 de maig del 1952. AFB
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la llarga dictadura, especialment en les escoles de primària, on alguns mestres 
seguiren amb els cants del «Cara al sol» i el res d’oracions gairebé fins més enllà 
de la mort del dictador.

Acatament i rebel·lia als instituts
Als instituts de batxillerat l’empremta falangista es manifestà de manera dife-
rent que a les escoles, ja que els professors van viure el sotmetiment a les direc-
trius oficials amb menys intensitat, i a les aules es va mantenir un caràcter més 
acadèmic, tot i la impregnació del pensament catòlic i patriòtic en les matèries 
de lletres. No obstant això, l’adhesió al Règim no deixà de manifestar-se en ac-
tes col·lectius organitzats des de la direcció, i en les activitats promogudes pels 
professors especials de la Falange i de religió, nomenats pel Ministerio segons 
la proposta del bisbat. Els valors d’un tradicionalisme espanyolista d’allò més 
ranci foren difosos a través de la FEN, alhora que el conreu de la virilitat, tan 
car als feixismes, es treballava a partir de l’educació física i la instrucció militar, 
en mans de monitors masculins designats pel Frente de Juventudes, mentre que 
la feminitat domèstica era cultivada als centres de noies en les classes d’Hogar, 
manualitats, cant i música, sota la supervisió de la Sección Femenina, orga-
nització que s’encarregava de les «escuelas de hogar», amb una plantilla que 
arribava a tres professores en els instituts amb la matrícula més elevada.

Els directors dels instituts informaven el rector sobre l’estat de l’educació 
religiosa, patriòtica i física. Així, el director de l’institut Maragall notificava 
que, l’11 de març del 1939, un dia després del reinici de curs, havia tingut lloc 
l’acte d’instauració del crucifix, primer a la sala de professors, i progressivament 
a les aules, gràcies a la contribució material de les alumnes. L’acomodació a les 
noves imposicions era palesa amb la presència de crucifixos, retrats del Cau-
dillo, jous i fletxes als diversos espais, com mostra l’inventari dut a terme el 
1940 a l’institut Menéndez Pelayo. Les conferències patriòtiques abundaven, 
ja fossin sobre la Fiesta de la Victoria, la persona del Caudillo, l’al·locució de 
Pius XII amb motiu del triomf feixista, l’«España, Una, Grande y Libre»…, 
sempre acabades amb el cant de l’himne nacional.

Un exemple de l’omnímoda presència de la Falange es pot resseguir en 
el «Reglamento interior de las funciones del Frente de Juventudes de FET y 
de las JONS en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Milá y Fontanals de 
Barcelona», del gener del 1943, que també fixava la quota a pagar al Frente 
de Juventudes. Amb una inspiració netament militar, les activitats del centre 
quedaven a càrrec del comandament d’instructors, caps d’unitat dels quals 
depenien caps i subcaps de curs, que eren tractats de camarada i havien de ser 
saludats amb el braç alçat. Aquests eren els encarregats de l’ordre i la disciplina 
a la classe, i els corresponia comunicar al director les faltes d’assistència sense 
justificar, que, en arribar a cinc, eren objecte de sanció per a l’alumne, i, en cas 

competència entre les escoles en l’àmbit local, provincial i nacional,89 mentre 
que els mestres rebien orientacions per a aquesta labor, amb els congressos de 
pedagogia catequística.

Els centres tingueren un espai propi a les Santas Misiones —setmanes 
en què la ciutat s’omplia de predicacions i actes religiosos—, organitzades des 
del 1941 amb la finalitat de recordar la tasca catequitzadora fora del país i de 
mantenir el conreu de la pràctica religiosa.90 A tall d’exemple, el febrer del 1951, 
les celebracions a les parròquies culminaren en una missa de comunió general, 
una concentració d’escolars a la plaça de la Catedral i un acte de cloenda, a la 
plaça de la Victòria, amb els alumnes de les escoles concentrats al passeig 
de Gràcia, i el 1960, la Misión General inclogué una competició esportiva 
en honor dels nens al camp del Barça, i l’edició de 30.000 exemplars d’un 
àlbum infantil il·lustrat que resumia la tasca de la Missió. Des del 1943 i fins 
als anys seixanta, en el Día del Domund els carrers s’omplien de nens i nenes 
demanant ajuda per als infants de les Missions, amb guardioles amb forma de 
cap de nens negrets, indis, esquimals i xinesos. El culte a l’eucaristia, un dels 
eixos de la pietat catòlica escolar, s’exterioritzava en la cerimònia social de les 
primeres comunions, promoguda anualment en col·laboració entre els mestres 
i les parròquies, però la dimensió que va agafar el Congrés Eucarístic Interna-
cional del 1952 fou excepcional. Hom tractava de mostrar al món el revers de 
la imatge de la Barcelona laica i lliurepensadora, i mestres i nens hi esmerçaren 
esforços, participant en actes multitudinaris en què ressonava l’himne oficial 
del congrés, «De rodillas Señor, ante el Sagrario…», mentre les escoles romani-
en tancades per hostatjar-hi congressistes.

Amb l’obertura del règim franquista a l’exterior, els treballs escolars co-
mençaren a participar en certàmens internacionals a Filadèlfia, Tòquio i Toronto, 
i nous temes, com el trànsit automobilístic i la prevenció dels accidents, 
també denotaven els canvis socioeconòmics.91 No obstant això, el corpus ideolò-
gic en què es fonamentà el règim franquista seguí impregnant l’educació durant 

89. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
de l’1 de maig del 1942, del 30 d’abril del 1943, de l’11 d’octubre del 1944, de l’11 de febrer del 1946, del 
22 d’octubre del 1952, del 16 de novembre del 1953, del 13 d’octubre del 1954, del 24 d’octubre del 1957, 
del 10 de desembre del 1959, del 27 de febrer i del 29 de març del 1962, i del 8 de maig i del 5 de novem-
bre del 1963. L’any 1957 el bisbat de Barcelona felicità els alumnes dels grups escolars Baixeras, Collaso y Gil, 
Aviñón, Santa Eulalia, Virgen del Pilar, Diputación i del carrer del Carme pels èxits assolits en la competició 
(ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 19 de gener del 1957).
90. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 25 de març del 1941, del 30 de gener del 1951 i del 19 de desembre del 1960.
91. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, ses-
sió del 24 d’abril del 1958, del 24 de març i del 30 de juny del 1960, del 24 d’abril del 1961 i del 20 de 
novembre del 1962.
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pompa i violència feixistes foren els fets esdevinguts el març del 1939 als ins-
tituts de Barcelona, coneguts arran de l’informe que en feu el rector de la 
Universitat.

Amb motiu de la conquesta de Madrid, el rector comunicà al «general 
jefe» de la 4a Regió Militar que els directors, amb el seu vistiplau, havien de-
cidit suspendre les classes del dia 29 per a la celebració i que, tenint en compte 
la curta durada del curs, pensaven reprendre-les el dia 30. I així fou. A primera 
hora del matí començaren a funcionar amb normalitat les classes als instituts 
Balmes, Maragall, Verdaguer i Menéndez, tot i notar-se l’absència de força 
alumnes. Però, després d’una reunió al Sindicato Español Universitario (SEU), 
grups amb l’uniforme de FET y las JONS es presentaren al Balmes, Maragall i 
Menéndez per obligar-los a suspendre les classes, cosa que aconseguiren intimi-
dant-ne els directors.93 La violència de la situació quedà detalladament narrada 
per Manuel Marín Peña, director del Menéndez Pelayo. Segons el seu informe, 
després que les classes de les dues primeres hores fossin impartides amb nor-
malitat, amb més de la meitat dels alumnes, uns centenars de joves, aliens al 
centre i entre els quals hi havia algunes noies, es presentaren davant l’institut 
i cantaren el «Cara al sol», que professors i alumnes escoltaren des de l’interior 
fent la salutació feixista. La tensió aconsellà al director tancar les portes, i tres 
comissionats —tots ells, de més edat que els batxillers—, que s’identificaren 
com a representants del SEU i de la Junta Sindical, es presentaren davant d’ell, 
uniformats de la Falange, amb boina roja i negra, i un, amb pistola automàtica. 
Quan el director rebutjà la proposta de suspensió de les classes, amb l’argument 
que no n’havia rebut instruccions per part de l’autoritat acadèmica, se li enca-
raren tot dient-li que si el rector era autoritat de l’Estat, també ho era el SEU, 
al qual els estudiants i professors devien obediència. Sense embuts, qualificaren 
els nois que assistien a classe de rojos incapaços de vibració patriòtica i acusaren 
el director de defensor de la burgesia i del capitalisme. Mentre tenia lloc l’entre-
vista, al carrer, altres joves intentaren forçar la porta i entrar pel jardí escalant 
un edifici annex, alhora que titllaven de covards els estudiants de l’interior. 
Tot i que els alumnes dels cursos superiors estaven disposats a continuar les 
classes, el director cedí a la coacció i les suspengué, no sense sentir les paraules 
que li adreçà un dels comissionats («La casa era roja, desde el director hasta el 
último alumno»), que l’informà que la seva fita següent era l’Escola Normal de 
Magisteri Primari, a la rambla de Catalunya.94

Atesa la gravetat dels fets, l’inspector general d’ensenyança mitjana i uni-
versitària jutjava que els incidents «no deben repetirse para poder mantener el 

93. AHUB, 22/2/6/13.
94. AHUB, 22/1/8/12, 13/IV/1939.

de pertànyer a les Falanges Juveniles de Franco, podia ser-ne expulsat. El regla-
ment dictava silenci absolut a la capella i a les classes; prohibia fumar i dur el 
cap cobert, i manava romandre quadrats i «firmes», i fer la salutació nacional 
obligatòria, amb el braç alçat i dient «Arriba España» en presentar-se davant del 
director o dels professors. El primer acte del matí, d’assistència obligada, com 
si fos una classe, era la hissada de bandera feta per un alumne, distingit pel seu 
comportament, davant de tots els estudiants en formació al pati interior, en-
capçalats pel cap del curs, cantant l’himne nacional, l’«Oriamendi» o el «Cara 
al sol». Després dels crits de rigor, pronunciats pel director, pel catedràtic més 
antic o pel cap de la unitat, i un cop llegida la consigna del dia, a pas de mani-
obra s’encaminaven cap a les aules, on, quan entrava el director o els professors, 
calia posar-se dempeus. El reglament, signat per José M.ª Farré, instructor en 
cap de la unitat, amb el vistiplau del director, Félix Lasheras, concloïa: 

[…] sepan que así cumplirán las consignas de nuestro invicto Caudillo y satisfarán 
los anhelos del Excmo. Ministro de Educación Nacional. Sepan que así su formación 
resultará íntegramente lograda. Sepan, sobre todo, que así darán, obedeciendo, gloria 
a Dios y prez a nuestra querida Patria. ¡Por el Imperio hacia Dios! ¡Arriba España!92

El reglament del mateix institut, publicat simultàniament, establia les normes 
de règim intern, les condicions per matricular-s’hi (haver aprovat l’examen 
d’ingrés i tenir deu anys) i els preus de matrícula (que ascendien en total a 
60 pessetes en paper de pagament i 55 en metàl·lic). El centre es vantava de 
la formació religiosa oferta, amb una breu pregària en començar i acabar les 
classes, missa i comunió diàries a l’oratori, rosari setmanal, dues hores set-
manals de classes de religió, sermons regulars, exercicis espirituals anuals i 
comunions generals en dies assenyalats, i assegurava als alumnes distingits per 
la seva conducta l’admissió a l’aspirantat de la Juventud de Acción Católica. 
En canvi, es reconeixia que, malgrat la voluntat d’endegar-ne el funcionament, 
encara no estaven organitzades les classes de música, ni la inspecció mèdica o 
la biblioteca, ni les competicions esportives interescolars. Les sessions de treball 
es dividien en l’estudi i l’explicació, i els exàmens es feien del gener a l’abril. 
El cap d’estudis era l’intermediari amb les famílies, que rebien informació en 
unes targetes que havien de tornar signades. Hom exigia correcció en la manera 
de vestir i pulcritud personal, així com ordre i neteja a les aules, i les faltes de 
disciplina eren sancionades amb apercebiment, expulsió o inhabilitació.

Però el pretès sotmetiment dels estudiants de batxillerat no va reeixir 
completament. Una prova dels intents de sostreure la vida acadèmica de la 

92. AHUB, 22/1/8/12.
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Cal parlar, també, d’alguns magnífics professors i d’alguns magnífics companys 
[…]. Manuel Marín y Peña era un personatge molt important. Autoritari, distingit, 
catòlic extremista, solter empedreït i apòstol de la vida austera, eficaç i científica. Era 
un franquista sublimat. I un professor excel·lent.

Com pot veure el lector, aquells anys quaranta eren sempre plens d’aquesta mena 
de contradiccions. Malgrat el seu carquisme i la seva repugnant bel·ligerància política 
i repressiva ens féu entrar en el llatí amb una gran precisió científica i amb una afectu-
osa docència que tots li respectàvem […]. En Marín y Peña fou l’encarregat de depurar 
políticament tots els mestres de Catalunya i va cometre barbaritats insolents. Dins de 
l’Institut, quan les coses s’escapaven del quadre estricte de la docència també era d’un 
sectarisme inqualificable […]. Malgrat totes aquestes contradiccions, apreníem moltes 
coses de Marín y Peña, coses que, d’una manera o altra, m’han marcat. Segurament, el 
que més he d’agrair-li és una voluntat de dedicació seriosa i prioritària a allò que es pre-
senta com una entitat científica i com un objecte d’especulació intel·lectual. No vull 
dir pas que ho hagi aconseguit. Però la voluntat no l’he perduda mai.96

Joaquim Molas arribà a l’institut Balmes el curs 1942-1943, quan s’inaugurà el 
nou edifici, i a més d’evocar la cerimònia de les hissades i baixades de bandera 
en memòria dels caiguts, i la seva participació, el 1943, en una parada gimnàs-
tica a Montjuïc presidida pel Caudillo, descrivia així la seva experiència: 

En general, l’atmosfera, imposada pel director, pels delegats de Falange i per l’Església, 
resultava com a mínim rígida. El director, un dels dos catedràtics de Matemàtiques,97 
que per sort no vaig tenir mai, era un home «de confiança». Si els meus informes no 
son falsos, abans de 1936, s’havia, ja, mostrat singularment actiu. Va sofrir persecució 
durant la guerra civil. I, en ser alliberat, es va sentir triomfant, segur […].

Els delegats de Falange, a més de professar una de les matèries del pla d’estudis, la 
de l’«espíritu nacional», donaven les consignes i dirigien la majoria d’actes de la nostra 
vida col·lectiva […]. El primer, que, per bigoti, portava una mena de mosca hitleriana 
i que anava sempre vestit d’uniforme, vull dir amb guerrera i pantalons negres, a ve-
gades, fins i tot amb botes de mitja canya, camisa blava, corbata també negra, boina 
vermella i un fuet de muntar, amb el qual corregia la marcialitat de les formacions, era 
més dur que no el segon, el qual, ja en plena desfeta nazi, va prescindir de l’uniforme 
i només va conservar, com a distintiu, la corbata negra […].

De fet, l’Església no solament intervenia en l’organització de les activitats «ofici-
als», sinó que intentava també d’intervenir en les més íntimes. Així, cada festa acadè-
mica s’inaugurava amb una missa solemne. Les pel·lícules que, a partir d’un moment 

96. Oriol Bohigas, Dietari de records. 1. Combat d’ incerteses, Barcelona, Edicions 62, 1989, pàg. 146-152.
97. Es refereix a Celestino Chinchilla, relacionat amb la Falange des de temps ben primerencs.

principio de autoridad tan necesario en la ardua labor de reconstrucción de 
España gloriosamente liberada por nuestro Caudillo […]», i demanava al rector 
que vetllés perquè així fos, de manera que el general cap dels Serveis d’Ocupa-
ció l’autoritzà a imposar sancions als alumnes indisciplinats.95

Malgrat aquesta atmosfera, als instituts de batxillerat barcelonins s’hi 
formaren diverses generacions de joves, als quals la retòrica i la pràctica del 
nacionalcatolicisme no els impedí una sòlida trajectòria professional i intel-
lectual. En són exemples l’estudiós de la literatura catalana Joaquim Molas, 
que, igual que el seu germà Isidre, fou alumne de l’institut Balmes, i l’arqui-
tecte Oriol Bohigas, fill de Pere Bohigas Tarragó, funcionari depurat a la Junta 
de Museus barcelonina, que anà a raure al Menéndez Pelayo, on coincidí amb 
els fills d’Artur Martorell, amb Josep M. Ainaud —fill de Manuel Ainaud— 
i Robert Vergés —fill del director de l’escola del Mar. Bohigas evocava així els 
seus records: 

Res dels jesuïtes ni escolapis, no solament per fidelitat a l’anticapellanisme, almenys en 
l’àmbit pedagògic, sinó perquè eren escoles massa cares. Ja estàvem en plena davallada 
de la postguerra, sense diners, amb aliments racionats, amb mercat negre i el meu pare 
castigat una temporada sense sou. Una consulta a l’Angeleta Ferrer ho va resoldre. La 
millor solució era anar a un institut oficial, car, en la general ensulsiada de l’educació, 
els instituts mantenien encara un bon nivell tècnic en el professorat i una acceptable 
estructura social en l’alumnat. A l’institut Menéndez Pelayo, concretament, hi havia 
anat a parar alguns dels professors i bastants dels alumnes dels dos instituts escola 
i tenia l’avantatge d’ocupar el magnífic edifici que havia acollit Blanquerna […].

Cada vegada que un professor entrava a classe ens posàvem tots drets i el saludà-
vem brazo en alto. Alguns professors intentaven no donar importància a la ridícula 
salutació col·lectiva i anàvem cap a la pissarra amb timidesa i avergonyiment […]. Una 
o dues vegades per setmana, venien uns professors especials a fer-nos classe de For-
mación del Espíritu Nacional i uns altres a transmetre’ns un cert espíritu militar amb 
l’excusa d’una gimnàstica, basada sovint en els rituals castrenses. Aquests professors 
eren d’origen, intencions i cultura molt diversos. N’hi havia que simplement venien a 
complir sense gaire compromís ni entusiasme […]. Però hi havia també els que això 
de l’Espíritu Nacional s’ho prenien seriosament i, sovint, amb violència i radicalitat. 
Eren els que venien amb camisa blava […].

La religió era un altre rengle. Cada any ens havíem d’estudiar un llibre del canonge 
Cipriano Montserrat que ens semblava sempre una retòrica repetició del de l’any 
passat […].

95. AHUB, 22/2/6/13, 30/III/1939.
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1951-1957 
Contra la penúria educativa

Les reformes ministerials 
La necessitat d’ intensificar la formació elemental 
La posició d’Espanya al món va experimentar un gir important a la dècada 
dels cinquanta, en el context de la Guerra Freda. La signatura del Concordat 
del 1953 convertí l’Església catòlica en valedora del Règim en l’àmbit 
internacional, poc després que els Estats Units, amb l’establiment de rela-
cions diplomàtiques i programes d’ajut, trenquessin el setge exterior a què 
sotmetien el franquisme. En aquesta situació de canvi, l’economia espanyola 
entrà en una nova dinàmica, amb uns primers símptomes de creixement, 
i els governs franquistes, en constatar els límits de la política econòmica 
autàrquica i la necessitat d’impregnar el país d’un vernís modernitzador, 
començaren a posar damunt la taula el greu problema del baix nivell edu-
catiu de la població.

Des del 1951, Joaquín Ruiz-Giménez, ministre d’Educación Nacional, 
procedent d’àmbits catòlics, insuflà certs aires renovadors al sistema edu-
catiu, sense abandonar les premisses bàsiques del dogma polític franquista. 
Els «cuestionarios de Enseñanza Primaria» del 1953 començaren a unificar 
els programes de les matèries (llengua, càlcul, FEN, religió, coneixements 
socials, geografia, història, ciències, dibuix, cant i treballs manuals), i les 
qualificacions quedaren registrades a les «cartillas de escolaridad», amb un 
model únic des del 1954.1

El certificat d’estudis primaris, document que reconeixia l’aprofitament 
acadèmic al final de l’escolarització primària, acabà convertint-se en un requi-
sit per a la contractació laboral i, tot i que cada vegada eren més els infants que 
l’assolien, es reconeixia oficialment «la necesidad de intensificar la campaña 
en pro del convencimiento por parte de la sociedad para que esta valore en su 
verdadera importancia la posesión de este documento por los niños españoles 
que les sirve de garantía de tener una cultura mínima».2 Subsistia, però, el greu 
problema dels adults, víctimes dels anys d’endarreriment d’acció escolaritza-
dora de la postguerra, i vers ells s’adreçaren campanyes per a l’erradicació de 

1. Agustín Escolano Benito, «Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo 
(1951-1964)», dins Cincuenta años de educación en España, Revista Española de Pedagogía, L-192 (1992), 
pàg. 289-310, i del mateix autor, «Las culturas escolares del siglo xx. Encuentros y desencuentros», Revista 
de Educación, número extraordinari (2000), pàg. 201-218.
2. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 2 de novembre del 1959.

donat, es van projectar al Saló d’actes passaven una doble censura, la patriòtica i la 
moral, l’una tan severa com l’altra. I, cada any, abans de Setmana Santa, s’interrompi-
en les classes per fer una tanda d’exercicis espirituals que, per raons òbvies, acabaven 
amb una missa i comunió general […]. Per la seva banda, els professors de Religió 
tenien, dins el conjunt de les activitats estrictament acadèmiques, un paper important, 
sinó estel·lar […].

En aquesta atmosfera de rigidesa, el professorat va posar la nota necessària de 
modernitat, de liberalisme i, al capdavall, de competència científica.98

98. Diversos autors, Institut Jaume Balmes…, pàg. 177-178.
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econòmica, per l’escadussera paga i els migrats complements per casa habita-
ció a les grans ciutats, en forçava molts a compaginar la seva tasca a l’escola 
amb altres feines o classes particulars, realitat que fa entenedora l’existència 
de les permanències. El mateix Ministerio, l’any 1952, acceptà que els mes-
tres cobressin un suplement del sou mitjançant el pagament per part de les 
famílies de dues hores més en l’horari escolar, «de manera espe cial en Madrid 
y Barcelona, prolongando la estancia de los niños en la escuela una hora más 
en la sesión de mañana y otra hora en la sesión de tarde, con lo que a la par 
que se elevará el tono de la escuela se contribuirá a la mejora económica del 
personal primario».6

Aquests suplements comportaven l’obligació dels mestres de reforçar 
els alumnes més endarrerits, o bé preparar els qui volien fer els exàmens 
d’ingrés de batxillerat. Com que l’import quedava a l’albir del mestre, es 
produïren extralimitacions, de manera que s’acabà regulant, tot i que les 
disposicions legals no van tenir gaire transcendència, atès que, sense de-
núncies dels pares, era difícil establir si el tracte era abusiu. La inspecció 
de Barcelona acabà ajustant una casuística a la normativa: establí que les 
permanències no es podien cobrar en concepte de matrícula; fixà les quotes 
entre 15 i 25 pessetes, i l’horari, un cop finida la jornada escolar; a més, va 
prohibir acomiadar cap alumne sense recursos d’aquesta hora de classe.7 
L’any 1965, la quantitat a percebre ja era de cinquanta pessetes al mes, de les 
quals el 10 % havia de revertir en l’escola.

Si bé les celebracions del Día del Maestro des dels anys cinquanta8 
pretenien ser un reconeixement a la labor educativa dels professors, la seva 
situació laboral seguí essent econòmicament precària, malgrat petites mi-
llores, i el cobrament de les permanències no deixà de ser considerat com 
un dret per a molts d’ells. Aquest pagament privava l’escola pública del seu 
sentit igualitari i atorgava al mestre unes atribucions que no li corresponien, 
tal com reconegué el director general d’Enseñanza Primaria, Joaquín Tena 
Artigas, en una visita a Barcelona l’any 1965: «La escuela no es del maestro, 
no es un negocio sino un contrato entre el maestro y el Estado con un ho-
rario para niños y el profesorado».9 No obstant això, restaven encara molts 

6. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 3 de juny del 1952.
7. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, des del 
29 d’abril del 1947 fins al 1952, fulls solts.
8. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 24 de novembre del 1958 i del 20 de novembre del 1962.
9. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 29 d’abril del 1965.

l’analfabetisme,3 empreses des del 1951, i reforçades des del 1957, en un intent 
de recuperar el temps perdut en matèria educativa des dels anys republicans, 
i convocatòries d’exàmens específics per obtenir el certificat.4 Les classes, im-
partides als vespres per mestres nacionals a canvi d’una retribució comple-
mentària, foren finançades amb ajuts de les institucions, com l’assignació 
de 100.000 pessetes de l’Ajuntament i la Diputació barcelonins, l’any 1953. 
Des del 1958, es regularen les classes d’adults, també impartides a les escoles 
nacionals i, malgrat que la lluita per l’alfabetització deixà de ser prioritària, 
des de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria s’oferí la col·laboració de la 
Sección Femenina, a partir de les noies que feien el servei social, per prosse-
guir amb les campanyes alfabetitzadores.

L’any 1965, el certificat d’estudis primaris, en el conjunt de tota la 
província de Barcelona, fou obtingut per 49.968 alumnes. La xifra repre-
sentava un 25 % del total dels emesos a tot Espanya,5 la qual cosa eviden-
ciava la modernitat de la seva economia, amb un major pes de la indústria.

Un canvi social, tant o més important que les mesures legals, fou la 
tendència a prolongar l’estada a les aules més enllà dels dotze anys. Força 
famílies d’extracció social popular, un cop superats els anys més durs de la 
postguerra més immediata, preferiren renunciar a un salari més per al man-
teniment familiar, i, per tal de facilitar una oportunitat laboral millor als 
seus fills, optaren per aprofitar les classes d’iniciació professional, pensades 
per als alumnes de fins a quinze anys. Des del 1945, a Barcelona, l’Escola 
Elemental del Treball oferí orientació professional i facilitats de matricu-
lació als nens procedents de les escoles nacionals, mentre que força nenes, 
que havien cursat tècniques mercantils, taquigrafia, mecanografia, francès, 
dibuix i música a les escoles primàries, pogueren continuar estudiant a 
l’Escola de la Dona de la Diputació, situada al carrer del Bisbe; a les escoles 
d’adultes, amb mestresses pagades per l’Ajuntament, o a les municipals de 
formació domèstica, com la remodelada Lluïsa Cura.

Les exigències d’una major formació de l’alumnat suposaren un esforç 
addicional per als mestres, sense correlació amb els seus sous. La precarietat 

3. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessions del 19 de març del 1951; del 5 de març, 13 d’abril, 5 de maig, 10 d’octubre i 21 de desembre 
del 1953; del 19 de gener i 9 de desembre del 1954; del 30 de juny i 30 de setembre del 1955; del 28 de 
febrer i 30 de juny del 1956; del 19 de gener del 1957; del 23 de setembre del 1958; del 19 de desembre 
del 1960; del 30 de setembre del 1962; del 18 de gener i 5 de novembre del 1963, i del 9 d’octubre i 4 de 
desembre del 1964.
4. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 19 de gener del 1957.
5. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, Libro de actas, sessió del 13 de 
gener del 1965.
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La fragmentació del batxillerat en dos cicles incrementà les possibi-
litats d’accedir a un títol en menys anys i multiplicà el nombre d’alumnes 
en poc temps. Així, el batxillerat elemental, malgrat no tenir un caràcter 
professionalitzador, permetia incorporar-se al món laboral amb una situació 
molt més competitiva que només amb els estudis primaris; concursar a les 
oposicions per a les escales auxiliars de tota l’Administració, i accedir als 
estudis mitjans, com el peritatge mercantil.

El panorama dels estudis secundaris a Barcelona es va veure modificat 
amb la multiplicació dels centres que n’oferien, ja que, a part de les peti-
tes acadèmies de barri autoritzades per impartir el batxillerat oficial però 
no reconegudes per als exàmens oficials, es crearen les filials dels instituts 
des del 1956. En aquests centres, l’entitat col·laboradora —generalment, un 
orde religiós— posava l’edifici i seleccionava el professorat, mentre que el 

anys perquè es posés fi a les permanències, que es mantingueren, tot i que 
de manera desigual, fins a l’any 1978.

L’extensió del batxillerat i la incipient formació professional
El canvi de mentalitat de moltes famílies de nivells econòmics mitjans i bai-
xos, sobretot en medis urbans, respecte als estudis com a camí de superació 
de la seva condició social, les impel·lí a oferir als seus fills unes oportunitats, 
que a molts d’ells havia tallat la guerra.

Amb l’objectiu de generalitzar els estudis secundaris, es redactaren 
dues lleis que afectaren l’estructura de l’ensenyament secundari, la d’Or-
denación de la Enseñanza Media, del 1953, i la de Formación Profesional 
Industrial, del 1955. La primera fou defensada a les Corts pel ministre Ruiz-
Giménez, amb aquests arguments: 

[…] no cabe olvidar que lo que se llama Enseñanza Media es realmente un producto 
de la edad contemporánea, una consecuencia de la importancia de las llamadas 
«clases medias» en la vida social de nuestro tiempo. Es más: cabría pensar que el 
aumento del alumnado en la Enseñanza Media podría ser signo de «desproleta-
rización» si, naturalmente, va ligado este aumento a dos condiciones: la de un 
abaratamiento de estas enseñanzas e implantación de un sistema adecuado de 
protección escolar para hacer posible que cursen esos estudios todos los jóvenes 
con capacidad natural para ello; y, en segundo término, la de que se dé a la En-
señanza Media una serie de salidas por enlace o convalidación con Enseñanzas 
profesionales, verbigracia Grados Medios de la Ingeniería o de la Técnica. Es más, 
en muchos países se va hacia una cierta obligatoriedad de la enseñanza media en 
alguna de sus formas.10 

La llei del 1953 posà fi als set anys de durada del batxillerat i l’examen d’estat 
prescriptiu, i establí una nova titulació de batxillerat elemental, assolible a 
partir d’un cicle de quatre anys i una prova de revàlida. Amb dos anys més 
d’estudis i una nova revàlida, s’obtenia el títol de batxillerat superior, i, per 
matricular-se a la universitat calia, a més, cursar el curs preuniversitari i fer 
unes proves de maduresa. Aquest model no es va veure gaire modificat per la 
reforma del pla d’estudis del 1957, que afectà sobretot la reducció de matèries 
d’estudi.11 

10. Intervenció a les Corts de Joaquín Ruiz-Giménez en defensa del projecte de llei del 1953, a Lorenzo 
Vicente, La enseñanza media…
11. Leoncio Vega Gil, «Aproximación a la enseñanza secundaria durante el franquismo (1938-1967)», 
 Historia de la Educación, 8 (1989), pàg. 29-44.

De cara a la formació professional, les grans empreses supliren la manca  
d’oferta del sector públic. Escola d’aprenents de la SEAT, s/d. AHCOAC

1951-1957. Contra la penúria educativa



156 157Cèlia Cañellas i Rosa Toran

com en el cas dels salesians. Tot i això, aquesta branca de l’ensenyament 
secundari no gaudí ni de gaire reconeixement social ni d’una gran valora-
ció per part de les famílies, mentre que sí que es multiplicava la demanda 
del batxillerat.

Malgrat aquest creixement de l’alumnat de secundària, s’estava encara 
molt lluny dels països europeus més avançats.12 

A Barcelona, la regulació dels nous ensenyaments de formació pro-
fessional incidí en els centres de formació especialitzada de la Diputació, 
com l’Escola del Treball, i en les escoles municipals d’arts i oficis, trans-
formades en centres de formació professional, amb l’oferta de les especiali-
tats de torner, ajustador, fresador, electricista i delineant, que requeriren la 
instal·lació de nous tallers a les escoles ja existents. En aquests anys estaven 
en funcionament l’escola Serrat i Bonastre, al carrer del Marquès de Santa 
Ana, a Gràcia; la Narcís Monturiol, al carrer de Torres i Amat, núm. 2, 
del Raval; la Fernando Tallada, a l’edifici del rellotge de la plaça d’Espanya; 
la Juan Manuel Zafra, al carrer de Rogent, núm. 51, de Sant Martí, re-
modelada el 1952, i l’escola Esteve Terrades, al carrer de Grau i Torres, 
núm. 23, a la Barceloneta, també remodelada el 1953. A més, a la dècada 
dels seixanta s’inauguraren els centres Juan de la Cierva, al carrer de Sant 
Ot, núm. 71, el 1961; Lope de Vega, als baixos d’una escola de primària al 
carrer de Pujades, núm. 270, el 1962, i Juan Antonio Parera, a la Verneda, 
el 1963.13

L’orientació política de l’obra escolar a l’Ajuntament 
El pes de la Falange en els organismes responsables d’educació
Un dels efectes de la mobilització social arran de la vaga de tramvies del 
1951 fou la destitució de l’alcalde, Josep M. Albert Despujol, baró de 
 Terrades, i la seva substitució per l’advocat falangista Antonio M.ª Simarro. 
A banda del reforçament dels vincles de la ciutat amb el Règim, escenificats 
a través de les diverses visites del cap de l’Estat i amb les celebracions del 
Congreso Eucarístico de l’any 1952, el nou alcalde potencià els intents de 
la Falange per inserir-se en els organismes culturals de la ciutat i designà 
successivament els seus correligionaris José Maluquer Cueto14 (1951-1955), 

12. Agustín Escolano Benito, La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización 
y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
13. AMCB, Educació, caixa 67175, Reglamento de las escuelas municipales de Formación Professional 
Industrial, s/d.
14. José Maluquer Cueto, enginyer industrial amb càrrecs en el sindicat d’indústries químiques, funda-
dor de les JONS a Barcelona i excombatent, fou ponent de cultura de la Diputació Provincial i procu-
rador a les Corts el 1946. Tinent d’alcalde delegat de Cultura des del 1951 fins al 1955, en va reprendre 

Ministerio pagava les despeses i designava un director, professor numerari 
d’institut. I, des del 1963, també s’obriren seccions delegades dels instituts, 
centres més petits, amb professors numeraris de l’escalafó oficial.

L’extensió de l’educació secundària també es va veure facilitada per la 
creació dels estudis nocturns, pel decret de 22 de setembre del 1955, adre-
çats a joves ja incorporats al món del treball, i amb programes i horaris més 
reduïts. A Barcelona, l’institut Maragall fou un dels pioners a impartir-los.

La llei de formació professional del 1955 també establí cicles d’es-
tudis —el «Preaprendizaje», l'«Oficialía» i la «Maestría». Les especialitats 
més tradicionals del batxillerat laboral —agrícola, ramadera, minera, ma-
ritimopesquera…—, fixades per la llei del 1949, promoguda des del Minis-
terio de Trabajo pel falangista Juan Antonio Girón, foren substituïdes per 
d’altres de més relacionades amb els sectors econòmics emergents —metall, 
automoció, electricitat, química, construcció, arts gràfiques, alimentació, 
banca, comerç… Tot i això, el Ministerio de Educación no s’implicà gaire 
en el desenvolupament d’aquest nivell educatiu, i delegà la creació de cen-
tres al Ministerio de Trabajo a partir dels sindicats, o els posà sota el pa-
trocini de grans empreses, com la SEAT o la Pegaso, que preparaven el seus 
propis obrers des de les escoles d’aprenents. També alguns ordes religiosos 
es decantaren per la formació professional, i gairebé s’hi especialitzaren, 

Font: M.ª José sirera oliaG, Condicionamientos socioeconómicos de las enseñanzas  
secundarias en España, 1939-1960 (tesi doctoral), Universitat de Barcelona, 1967
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culturals als suburbis i barriades obreres, a més de fomentar la FEN i la 
formació física i artística per part del Frente de Juventudes i la Sección 
Femenina. L’ofensiva falangista també reclamava una major implicació de 
l’Organización Sindical en les institucions culturals i educatives municipals, 
a través de la participació en un nou Patronat Escolar Municipal. Una prova 
de les bones relacions entre l’Ajuntament i la Falange fou la inauguració, el 
1957, de l’escola Carme Tronchoni a la barriada de Tres Pins a Montjuïc, 
pagada per l’Ajuntament, però gestionada pel Patronato del Frente de 
Juventudes.

Igual que en els pressupostos ministerials, l’assignació municipal a 
Cultura anà en augment, i bona part de la quantitat destinada al Nego-
ciat d’Ensenyament es destinà a sufragar les despeses de dotació, reparació 
i restauració de mobiliari; de neteja i calefacció de les escoles públiques; 
de material docent i esportiu, i d’organització de competicions esportives 
i gimnàstiques. També hi havia una dotació específica per a les escoles de 
formació professional i d’alumnat amb deficiències, i per a serveis comple-
mentaris a l’escola, com les cantines, l’organització del repartiment de llet 
i els ajuts a les famílies necessitades.19

L’any 1957, després de la caiguda en dissort de Simarro arran del 
segon conflicte dels tramvies, Josep M. de Porcioles, notari gironí proper 
a la Lliga Catalana abans del 1939, fou situat a l’alcaldia amb el suport de 
Laureano López Rodó, home significat del Govern opusdeista.20 El canvi, 
però, no disminuí el predomini falangista a Cultura, i José Pascual Graneri 
continuà en el seu càrrec fins al 1959.

La creació de l’Instituto Municipal de Educación 
La dimensió de la ciutat exigia un organisme de gestió específic, i, el 1952, es 
plantejà la creació d’un nou Patronat Escolar Municipal de Barcelona,21 un 
organisme que actués com a delegació del Ministerio i que pogués conèixer 
millor les necessitats de la ciutat: 

«Es necesario el Patronato en Barcelona, pero llevado a efecto con cautela por los 
problemas específicos que presenta esta ciudad y las características de la región, bus-
cando el apoyo del Ayuntamiento para evitar anomalías que pudieran originarse […]. 

19. AMCB, Educació, caixa 67167, Memòria 1957-62, Notas sobre actividades del Negociado de Enseñanza, 
1958-1959.
20. Martí Marín, Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep Maria de Porcioles, Barcelona, Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, 2000.
21. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 12 de gener del 1952.

Eugenio Fuentes Martín15 (1955-1956) i José Pascual Graneri16 (1956-1959) 
per ocupar la Ponència de Cultura.

Amb l’augment de la influència falangista s’incrementà la pressió per 
assimilar les escoles municipals a la xarxa de l’Estat, tot i la voluntat de 
mantenir una identitat pròpia per a les institucions educatives barcelonines, 
a través de la creació de l’IME. Des d’un punt de vista social, paternalista 
i populista, es denuncià la manca d’iniciativa de les autoritats municipals 
per afrontar les necessitats de la població i, en especial, els dèficits educatius 
dels sectors humils.

El document «Problemas de la acción educacional en Barcelona», sorgit 
de cercles falangistes, contraposava la bona atenció dels col·legis religiosos 
i particulars amb la precarietat de les escoles nacionals, sobretot als suburbis, 
on la situació s’agreujava, dia a dia, per l’emigració. No deixava d’advertir del 
perill de comparar la realitat del moment amb l’obra escolar republicana, per 
part dels mestres i famílies que n’havien gaudit: 

[…] la labor en estos centros oficiales de enseñanza primaria es urgente e inapla-
zable, ante todo, por el propio decoro del Estado, pues el contraste con la atención 
que en materia escolar dedicó la Generalidad, se presta a comparaciones ingratas 
y que constituyen un fermento de separatismo en el ánimo de los maestros que 
conocieron aquella época.17 

Un altre informe del 1953 sobre l’ensenyament primari i laboral a la ciutat, 
presentat al governador civil i a l’alcalde Simarro,18 amb el vistiplau de la 
Junta de Mandos de la Organización Sindical, apuntava la necessitat de crear 
una xarxa d’escoles de formació professional i d’escoles «del hogar», d’or-
ganitzar l’Instituto Municipal de Educación, i d’obrir biblioteques i centres 

les responsabilitats el 1959. Les seves relacions amb els directors dels grups escolars no van ser bones, 
ni tampoc amb la inspecció.
15. Eugenio Fuentes Martín, professor de ciències a la Universitat de Barcelona, falangista des de primera hora 
i excaptiu, des del 1939 ocupà càrrecs a la Delegación Provincial del Frente de Juventudes, dirigí la revista 
Laye i fou delegat provincial d’Educación Nacional. De la seva estada a l’Ajuntament cal destacar-ne la creació 
de l’Instituto Municipal de Educación (IME), i l’impuls al zoo i als menjadors escolars.
16. José Pascual Graneri Ferrara, advocat, falangista i excaptiu, va ser cap del sindicat provincial tèxtil des 
del 1950. Ocupà la Tinença d’Alcaldia de Cultura des del 1956 fins al 1959. Des del 1962 ocupà càrrecs a la 
junta directiva de l’Ateneu Barcelonès i en fou vicepresident el 1974.
17. «Memorándum acerca de la situación creada en Barcelona en relación a los centros de enseñanza», s/d, 

citat dins José Manuel Alfonso Sánchez, Eulalia Torrubia Balagué, Laura Sánchez Blanco, «Sociedad, 
política y educación en Barcelona a comienzos de los años cincuenta», VII Encuentro de investigadores sobre el 
franquismo, Santiago de Compostel·la, 2009.
18. La Vanguardia Española, 24/V/1953.
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Martorell, des de l’IME,26 exercí una lloable labor de coordinació de l’en-
senyament primari públic de la ciutat, i d’actualització de la formació dels 
mestres, alhora que intentà preservar la identitat específica de l’escola barce-
lonina, però la seva oposició oberta a la desaparició del caràcter especial de 
les escoles municipals l’enemistà amb les autoritats i acabà desplaçant-lo del 

26. Sobre la creació de l’IME i les seves activitats, vegeu AMCB, Educació, caixes 67178, 67180,67181, 67182, 
67184, 67185, 67186, Actividades IME i Pla de treball, cursos 1954-1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961; Memoria 1955-1965; IME, Resumen de actividades desde 1960; Formación de docentes; Correspon-
dencia, 1953-1961/1963/1967-1969; Instituto Municipal de Educación, juliol del 1974.

Es necesario, debe abarcar todas las escuelas, y el Ayuntamiento debe jugar un papel 
importante, así como la Iglesia, la Familia, el Estado y los organismos y personas que 
tengan relación y experiencia en el campo educativo, coincidiendo también en que en 
el Ayuntamiento de Barcelona podría hallarse la persona que fuera alma y guía del 
Patronato.22

Aquesta persona era, amb molta probabilitat, Artur Martorell, el qual in-
fluí, sens dubte, en el fet que l’organisme finalment creat, l’IME,23 tingués 
sobretot un caràcter de dinamitzador de tota l’escola pública de la ciutat, 
i fos exclusivament municipal. Martorell fou proposat com a director de 
l’IME per Eugenio Fuentes Martín, el regidor ponent de Cultura, que, 
alhora que denunciava la deficient situació de l’escola pública, exercia un 
embat continuat contra el règim especial del qual seguien gaudint les escoles 
municipals.

L’IME, inaugurat el 3 de juliol del 1955, situà les seves dependències 
a l’edifici del rellotge de la plaça d’Espanya (antic hotel 1), que aixoplugava 
també l’Oficina de Matrícules, la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, 
l’Hogar del Maestro, la delegació a Barcelona de l’Instituto San José de 
Calasanz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas amb la seva bi-
blioteca, i el Servei d’Higiene Escolar. El nou institut naixia amb la voluntat 
d’unir els esforços de tots els organismes pedagògics de Barcelona i els instava 
«para que, con plena autonomía y sin pérdida de personalidad propia, puedan 
laborar aunando esfuerzos en lugar de trabajar como hasta ahora desconec-
tados y dispersos»,24 i, a part de l’Oficina de Matrícules i el Servei d’Higiene 
Escolar, ja en funcionament abans del 1939, incorporava la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria, la Biblioteca de Pedagogía i el Laboratorio de Psico-
logía Escolar, un servei creat el 1954-1955 i dirigit per Jesús Ayuda Morales, 
que tenia cura de la revisió psicològica dels alumnes, el tractament dels casos 
difícils mitjançant tests i diagnosi, i la recerca en reeducació dels trastorns que 
poguessin interferir en l’escolaritat normal.

L’estructura de l’IME queda ben reflectida en l’esquema conservat a 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, signat per Artur Martorell.25 

22. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 3 de juny del 1952.
23. AMCB, Educació, 67178, 67180,67181, 67182, 67184, 67185, 67186, informes mensuals o anuals 
de l’IME.
24. AMCB, Educació, caixa 67176, Relacions amb organismes i entitats, Nota informativa acerca de la política 
escolar del Ayuntamiento 1953-54, Apertura del curso escolar 1953-54.
25. AMCB, Educació, caixa 67182, Estructura orgànica IME, Organigrama IME, 1962.

Artur Martorell, ànima de l’IME, s’esmerçà a oferir activitats per actualitzar la 
formació dels mestres. Fulletó de propaganda del III Curset per a mestres, 1969. 
Fotografia: Pep Parer. AMCB
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i Pere Font Puig, i la preparació d’itineraris de cara a futures visites escolars, 
que obtingueren molt bona acollida. Per exemple, el 1953, el curs d’Intro-
ducción a la Psicopedagogía, en cooperació amb l’Instituto Psicotécnico de 
la Diputación Provincial, rebé tantes sol·licituds que calgué duplicar les qua-
ranta places previstes.28 I, el curs següent, fou necessari organitzar dos torns de 
cinquanta mestres cadascun per dur a terme un curset sobre els museus 
de Barcelona, que incloïa visites a les excavacions del barri Gòtic i les esglé-
sies visigòtiques de Terrassa, sota el guiatge de Josep Oriol Martorell. Les 
novetats didàctiques aterraren gràcies a reconeguts professionals de l’estran-
ger, com el professor londinenc Caleb Gattegno, especialitzat en el mètode 
Cuisenaire d’aprenentatge de l’aritmètica; el doctor Henri Joubrel, presi-
dent de l’Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés, 
i M. Mayer, director de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 
l’Enfance, que dissertaren sobre els problemes dels nens inadaptats. El 1958 
fou el torn de la didàctica de la geografia, amb la participació de professors 
de la talla de Lluís Solé Sabarís, Pierre Deffontaines, Carme Virgili, Salvador 
Llobet, Joan Vilà Valentí i el mateix Artur Martorell, complementada amb 
una exposició de material didàctic. També es feren classes pràctiques de di-
dàctica i psicologia escolar, a càrrec de la doctora Concepción Sainz-Amor, 
directora del grup escolar Sant Raimon de Penyafort als anys republicans, 
la qual, a partir del 1939, en ser suspesa d’«empleo y sueldo e inhabilitada 
para el desempeño de cargos directivos», es dedicà a investigar sobre el test 
de Rorschach i a fer el doctorat, que presentà el 1945, per acabar impartint 
classes a la Universitat de Barcelona des del 1954.

L’IME feu difusió internacional de l’obra escolar barcelonina mitjan-
çant la participació en congressos, com el celebrat el 1958 a Lisboa per ini-
ciativa de la Bureau International Catholique de l’Enfant (BICE).29 Pel que 
fa a la mateixa ciutat, s’organitzaren actes i exposicions, amb la presència de 
les autoritats i de les famílies, i, des del 1962, s’obrí estand propi al Saló de la 
Infància. També es van organitzar exposicions monogràfiques sobre diversos 
temes, tractats des d’una perspectiva comparada entre el que es feia a la ciutat 
i a l’estranger (quaderns escolars de vacances, premsa infantil i juvenil, dibuix 
infantil, material didàctic per a l’ensenyament de la geografia…). La profusió 
de material gràfic i didàctic que generaven totes les activitats fins i tot va fer 
pensar en la possibilitat de crear un futur museu escolar.

28. AMCB, Educació, caixa 67176, Relacions amb organismes i entitats, Nota informativa acerca de la 
política escolar del Ayuntamiento, 1953-54, Apertura del curso escolar.
29. AMCB, Educació, caixa 67167, Memòria 1957-62, Notas sobre actividades del Negociado de Ense-
ñanza, 1958.

càrrec. Sota el seu impuls, i per imprimir un segell de qualitat a les escoles 
barcelonines, es prioritzà la formació dels seus mestres, ja que se’ls posà a 
l’abast les novetats en psicologia i pedagogia d’arreu; al mateix temps, es po-
tencià el coneixement del medi, de cara a preparar sortides amb els infants; 
es dugueren a terme activitats per als escolars que els dotessin del sentit de 
pertinença al col·lectiu d’alumnes de les escoles públiques, i s’assessorà en 
les aplicacions de les novetats psicològiques en els alumnes amb dificultats.

L’IME presentava periòdicament informes sobre les seves activitats, 
posava de manifest noves necessitats i potenciava la difusió dels seus serveis, 
a través de col·laboracions en congressos i de la publicació d’articles a les 
revistes Planas i Enlace. També rebia sovint visites de delegats de cultura 
d’altres ajuntaments, de professors i d’alumnes de diverses escoles normals 
i personalitats del món de la pedagogia.

La Biblioteca de Pedagogía va ser un dels serveis més importants. 
Creada amb un primer fons de 1.032 llibres, procedents de la Comissió 
de Cultura, sota custòdia municipal des del 1939, se n’hi afegiren 1.124 
d’adquirits, editats després del 1930, i 372 obres sobre educació deixades 
en dipòsit per l’Institut Britànic. Al llarg dels anys augmentà el fons i el 
volum de lectors, i la seva secció hemerogràfica disposava de subscripcions 
a nombroses revistes professionals, més de la meitat de les quals editades a 
l’estranger.

L’IME organitzà activitats per a escolars, com les audicions de con-
certs al Palau de la Música, en col·laboració amb Eduard Toldrà, i les 
emissions de programes culturals des de Radio Barcelona (1954-1957),27 
a partir dels quals es plantejaven concursos i es feien exposicions amb els 
treballs infantils que hi concorrien. També es potenciaren intercanvis amb 
alumnes d’altres ciutats de l’Estat, iniciats el 1954 amb un viatge a Valèn-
cia en col·laboració amb Radio Valencia, i continuats posteriorment, du-
rant força anys, amb escoles de Madrid. El Servicio de Audiovisuales oferí, 
des del 1956, la projecció de documentals d’art, d’història i de geografia, 
i de diapositives en color; dirigit per Francisco de Asís Ravetti Heredia, 
actuà en col·laboració amb el Centro de Documentación y Orientación 
Didáctica y Pedagógica de la Dirección General de Enseñanza Primaria, 
i posteriorment amb l’Escuela Municipal de Medios Audiovisuales, creada 
el 1970.

Tanmateix, fou notable la tasca adreçada als mestres, amb cursos i 
conferències, per posar-los al dia de les novetats pedagògiques o didàctiques, 
en què col·laboraren, entre d’altres, Jaume Ministral, Víctor García Hoz 

27. AMCB, Educació, caixa 67176, Emissions radioescolars, 1946-1950.
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inaugurat fins al 1954. Un altre cas similar es donà quan, arran de la celebra-
ció del Congreso Eucarístico Internacional, es projectà el grup escolar Pius XII 
(avui La Mar Bella), finançat per l’Estat, en un solar de propietat municipal al 
Poblenou (entre el carrer de Galceran Marquet i el final del carrer Wad-Ras),31 
la primera pedra del qual es col·locà l’estiu del 1952, però no s’inaugurà fins 
al 14 de juny del 1956.

Les inauguracions d’uns quants edificis, com els grups escolars Verge 
del Mar, a la Barceloneta (1951); Agustina d’Aragó, a la via Júlia (1954); 
Lepanto, al passeig General Acedo —avui, passeig Marítim— (1959), i el 

31. AMCB, Educació, caixa 67180, Resumen de actividades del Negociado de Enseñanza y creación del 
IME, 1954.

L’escolarització, un problema social a Barcelona 
L’atonia oficial dels anys cinquanta
Els inicis dels anys cinquanta es caracteritzaren per l’atonia municipal quant 
a l’impuls a l’ensenyament públic i, malgrat el discurs falangista dels seus 
responsables, des de l’alcaldia i la Comissió de Cultura no es van emprendre 
gaires iniciatives per compensar les deficiències. De fet, la signatura d’un 
conveni amb el Ministerio de Educación Nacional per dur a terme el Plan 
de Construcciones Escolares, segons la llei de 22 de desembre del 1953, 
malgrat establir el compromís municipal de sufragar la meitat de les despe-
ses i de proporcionar solars per a escoles, no va tenir gaires repercussions. 
La tònica va continuar sent la manca de seguiment de les previsions i l’ús 
propagandístic de les inauguracions oficials o les col·locacions de primeres 
pedres, fent-les coincidir amb començaments oficials de curs o amb visites 
de les jerarquies del Règim a la ciutat.

Malgrat el progressiu augment de la despesa municipal en matèria 
de cultura i ensenyament, bona part del pressupost quedava absorbit pel 
manteniment dels edificis de les escoles nacionals, i pel funcionament de les 
municipals, una situació que irritava els responsables falangistes, partidaris 
de la seva integració a la xarxa de l’Estat, fins al punt de començar a reta-
llar-ne les assignacions. En canvi, des de la mirada paternalista de sectors 
de la Falange, la problemàtica social dels suburbis els empenyé a actuar, 
per tal d’atenuar els efectes desestabilitzadors de la immigració, amb l’im-
puls d’una tasca escolar de caire assistencial als barris perifèrics, que fins 
aleshores s’havia deixat en mans de diferents patronats: Sagrado Corazón, 
Caja de Pensiones, Mutualidades Laborales, Frente de Juventudes, Sección 
Femenina i escoles parroquials.

En definitiva, foren ben poques, les escoles públiques inaugurades a 
Barcelona en la dècada dels cinquanta, malgrat la multiplicació de la despesa 
pública, únic argument exhibit per l’Ajuntament en defensa de les seves actu-
acions. Sovint, actes de caràcter propagandístic, com la col·locació de primeres 
pedres i inauguracions oficials, no es corresponien ni amb l’inici de les obres 
ni amb la posada en marxa dels centres. A tall d’exemple, el grup escolar Rius 
i Taulet, a la plaça de la Creu (actualment, plaça de Lesseps, núm. 19), previst 
des dels anys quaranta, va ser objecte d’una primera inauguració el setem-
bre del 1953,30 i reinaugurat el 1957; també l’any 1953 es col·locà la primera 
pedra del grup escolar La Trinidad (avui, escola Ramon y Cajal, al carrer de 
la Mare de Déu de Lorda, núm. 25), previst des del 1947, però que no quedà 

30. AMCB, Educació, caixa 67176, Relacions amb organismes i entitats, Apertura del curso escolar 1953-1954, 
Nota informativa acerca de la política escolar del Ayuntamiento.

Situat a la via Júlia, el grup escolar Agustina d'Aragó s’emmarcava en el feble intent de pal·liar 
les greus deficiències escolars als barris populars. Inauguració del grup escolar Agustina d'Aragó, 
26 de gener del 1954. Fotografia: autor desconegut. Àlbum 57, AMDNB
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provenien de l’Institut Municipal d’Estadística, que feia estimacions cal-
culant que la població d’entre tres i catorze anys constituïa d’un 17 % a un 
18 % del total del cens. En canvi, a partir del 1959, la Jefatura Provincial 
del Sindicato Español de Magisterio (SEM) demanà a l’Ajuntament que es 
posessin al padró determinades dades que havien de facilitar el recompte 
més real del cens escolar. Per conèixer millor la geografia de les necessitats, 
es van intensificar la recollida i el tractament de dades a partir de les infor-
macions de l’Oficina de Matrícules i es va reprendre el Servei d’Estadística 
Escolar des de l’IME.

La funció de suplència de l’escola privada
La desproporció entre el ritme de creixement de places escolars públiques 
i les necessitats socials assegurà el manteniment d’una àmplia clientela per 
a les escoles privades de tota mena. Les grans congregacions religioses man-
tingueren el pes en l’educació dels sectors benestants i d’una part de les 
classes mitjanes barcelonines i seguiren tenint un paper preponderant en 
l’ensenyament secundari. D’altra banda, el mateix Ministerio de Educación 
Nacional subvencionava directament les escoles primàries parroquials o de 
congregacions religioses situades en barris populars,34 que desenvolupaven 
la seva activitat docent des d’un prisma més proper a la beneficència que 
a la formació.

De tota manera, la demanda educativa dels sectors populars po-
tencià la multiplicació de petites escoles de pis o acadèmies, concebudes 
bàsicament com un negoci abans que un servei, amb un nivell acadèmic 
força limitat i unes condicions materials precàries, les quals oferien, so-
vint, estudis primaris i de comerç. Molts nois i noies barcelonins cursa-
ren estudis en aquests establiments, que prosperaven sobretot als barris 
amb més mancances escolars, des de Ciutat Vella fins a les noves zones 
 d’immigració.

Enric Larreula, antic alumne de l’escola Baixeras, ofereix una visió 
panoràmica del seu itinerari per escoles de Ciutat Vella: 

Al barri hi havia acadèmies de pis, jo mateix hi vaig anar uns mesos quan encara 
no tenia catorze anys i no podia posar-me a treballar: l’acadèmia Trilla, tocant a 
Santa Maria del Mar; l’acadèmia Lara, muntada pel futur director de Planeta quan 
va arribar a Barcelona; l’acadèmia Fernández, al carrer de la Princesa; l’acadèmia 
Álvarez, al costat del parvulari on vaig anar, al final del carrer Princesa, on hi havia 
una botiga de les galetes Artiach […]. La meva germana va anar al Pere Vila perquè 

34. «Escuelas subvencionadas», Boletín de Inspección, 2/XI/1959, pàg. 13; 11/XI/1960, i 19/X/1961.

Castilla, a la plaça de Castella (1959),32 no minoraven el greu problema del 
dèficit escolar, un autèntic flagell, tal com corroboren les dades estadístiques 
del 1956.

Hom suposava que dels 91.811 nens i nenes d’entre tres i quinze anys 
no comptabilitzats a les matriculacions, uns 47.000 d’entre catorze i quinze 
anys ja no estaven a l’escola i potser treballaven, i uns 17.000 aproximada-
ment, d’entre deu i tretze anys, estaven escolaritzats en aules de secundària, 
batxillerat o comerç. Per tant, hom considerava raonable situar el dèficit 
en uns 30.000 nens sense escola, xifra que es convertirà en recurrent i que 
servirà de base en les diverses reunions dels organismes responsables de 
l’educació a la ciutat.33

Davant aquesta realitat s’imposava la necessitat d’una planificació a 
mitjà i llarg termini. Fins aleshores, les dades sobre escolarització i dèficit 

32. AMCB, Educació, caixa 67167, Negociado de Enseñanza, Memoria 1957-1962, i caixa 7369, Nota para 
la prensa, Construcciones escolares realizadas desde el año 1940 hasta la fecha, 1970.
33. Ayuntamiento de Barcelona, Plan general de construcciones escolares para la enseñanza primaria en 
Barcelona, 1957.

Font: Ayuntamiento de Barcelona. Plan General de Construcciones Escolares  
para la enseñanza primaria de Barcelona. 1957

Relació escola pública – escola privada i dèficit escolar  
(1956)

Escoles 
 municipals: 

 3.738 
alummnes

Escoles 
 nacionals: 

 31.484 
alummnes

Dèficit: 
 91.811 

alummnes

Escolaritzats: 
 147.124 

alummnes
Escola privada: 

 111.902 
alummnes

Escola  
 pública: 
35.222 

alummnes

Cens escolar:  238.935 alummnes (3-15 anys)
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de la coeducación»,38 l’anomalia es mantingué per l’absoluta manca de con-
trol oficial sobre aquests centres, molts dels quals treballaven quasi en la 
semiclandestinitat i declaraven només les seves activitats com a classes de 
cultura general.39 

Des del sector privat també s’exerciren resistències al model educatiu 
del Règim, amb el vistiplau dels pares. De fet, en acabar la guerra no tot-
hom havia acceptat l’escola franquista i algunes famílies optaren per dur els 
seus fills a centres d’adscripció estrangera, com el Liceu Francès, l’Escola 
Alemanya o les escoles de monges alemanyes o franceses. També quedaren 
desvinculades del projecte nacionalcatòlic unes poques escoles privades re-
sistents, com la Isabel de Villena o l’institut tècnic Eulàlia, on s’educaren els 
fills de les famílies liberals relacionades amb les elits culturals catalanistes 
reticents a l’escola confessional.

Avançats els anys seixanta, la proposta de resistència cultural des de 
l’escola engrescarà nuclis de la classe mitjana culta, que donaran suport a 
les petites escoles actives, situades en edificis, en general, precaris, i ani-
mades per mestres de gran vocació i amb convenciment en la seva tasca. 
Aquests mestres renovadors s’agruparan a l’entorn de Coordinació Escolar 
i de la institució pedagògica Rosa Sensat, creada l’any 1965, on tindrà un 
paper destacat Marta Mata Garriga, filla d’Àngels Garriga, mestra formada 
a l’Escola Normal de la Mancomunitat, que va exercir primer en una escola 
unitària de nenes de la Gran Via, i als grups escolars Baixeras i Pere Vila, 
durant la República.

L’escola privada de petites dimensions quedà associada a la Federación 
de Centros de Enseñanza Primaria y Comercial No Estatal, englobada en el 
SEM, i exercí un paper de defensa corporativa de cara a denunciar els casos 
d’intrusisme en centres clandestins o els abusos dels petits empresaris que, 
amb un escàs nombre de titulats, cobrien les activitats de diverses acadèmies. 
El control oficial, en mans de la inspecció, es limitava a comprovar que els 
centres acomplissin la legislació, però des que començà a generalitzar-se el cer-
tificat d’estudis primaris, es delimitaren les diferències entre els centres reco-
neguts i els només autoritzats, que no podien expedir els títols. La reclamació 
de les escoles privades per posar fi a aquesta diferenciació, atès l’alt nombre de 
col·legis tan sols autoritzats, estava en consonància amb la seva defensa corpo-
rativa davant dels ensenyaments impartits fora de la legalitat: 

38. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 4 de desembre del 1950.
39. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 15 de desembre del 1950.

hi havia anat una cosina […]. Després, durant un temps, va a anar a una acadèmia 
de pis; en té bon record, era més a prop de casa […].35

Josep M. Brucart, que va cursar el batxillerat superior a l’institut Joan 
d’Àustria, feu els estudis del batxillerat elemental a la nova barriada de 
 Verdum, i així ho rememora: 

Estudio en una acadèmia privada, l’acadèmia Avellaneda, que tenia diversos centres 
al barri. Allà és on faig el batxillerat elemental. L’acadèmia Avellaneda havia estat 
fundada per un mestre andalús de La Sierra de Los Filabres que va ser alumne del 
Padre Manjón. Aquest home tenia dues filles que eren mestres i, juntament amb 
elles, munta les acadèmies al barri. Els mestres procedien de les mateixes regions 
espanyoles que en aquells temps alimentaven la immigració cap a Barcelona. En 
general, eren de tarannà autoritari. Les acadèmies de barri tenien únicament mes-
tres (no hi havia llicenciats), i, a vegades, ni tan sols arribaven a tenir la titulació 
de mestre, sinó que eren educadors que havien obtingut en els primers anys de 
la postguerra un certificat que els permetia fer classes tot garantint la proximitat 
ideològica al règim franquista. Recordo que a l’acadèmia Avellaneda hi havia vuit 
classes i als cursos superiors n’hi havia tres de comerç i només una de batxillerat 
elemental, que aplegava els estudiants dels quatre cursos. En total, devíem ser uns 
35 alumnes de batxillerat davant d’un centenar de comerç.36

Atès que eren del tot necessàries per satisfer la demanda, les escoles privades 
van obtenir subvencions estatals per acollir nens amb matrícula gratuïta,37 
però, tot i això, les dificultats de control de la inspecció sobre el seu funci-
onament feien possible que algunes transgredissin la normativa en aspectes 
cabdals dins les requisitòries del Règim: la convivència de nens i nenes a 
les aules, quasi obligada per la migradesa dels espais; l’absència de classes 
de religió, o i el manteniment de l’ús del català en algunes activitats. Les 
autoritats, ben coneixedores que alguns dels mestres represaliats s’havien 
vist obligats a crear centres per garantir-se la subsistència, mostraven preo-
cupació per qualsevol signe de dissidència. Efectivament, les acadèmies de 
pisos i barris, autèntic minifundisme escolar, facilitaren el negoci dels seus 
impulsors, però també oferiren oportunitats a docents depurats. I, malgrat 
les instruccions urgents de la inspecció per «cercenar todo posible rebrote 

35. Entrevista de l’abril del 2011.
36. Entrevista del 4 de juliol del 2013.
37. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessions del 21 de gener del 1942, del 21 de febrer i del 18 de novembre del 1952, i del 5 de març del 1953.
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aportaven mà d’obra barata al desenvolupament industrial. Des de la dè-
cada dels quaranta, nombroses famílies, procedents de Múrcia, Andalusia 
i Extremadura, s’havien instal·lat a Barcelona, en situacions d’infraha-
bitatge, rellogament i barraquisme d’autoconstrucció a les barriades de 
Montjuïc, Can Tunis, el Carmel, Verdum-Trinitat i el Somorrostro. Per 
reubicar-les, calgué urbanitzar terrenys perifèrics, fins aleshores d’ocupació 
agrícola i fabril, on grans polígons, de no gaire bona qualitat constructiva, 
donaren pas a la naixença de nous barris —construïts per l’Obra Sindical 
del Hogar o per entitats privades, com les caixes d’estalvi—: des dels més 
antics, com el de Bon Pastor i Baró de Viver, fins als més recents de la 
zona de Llevant (Sant Martí, la Verneda o el Besòs). Aquestes zones van 
ser considerades oficialment suburbis, qualificació que compartien amb les 
barriades de Sants, la Torrassa, la Bordeta i Collblanc, per la seva manca 
de serveis.

A diferència dels barris més tradicionals, on l’edificació estava obstacu-
litzada per la manca de solars i es patia una elevada densitat d’alumnat a les 
aules, a la nova perifèria era relativament fàcil trobar-hi espais que possibili-
tessin l’emplaçament de centres públics. Així, les primeres escoles construïdes 
pel Patronato de Suburbios des del 1955 s’ubicaren a Can Clos (carrer del Foc, 
a Montjuïc), a Pi i Molist (Orduña, Nou Barris) i a la Verneda,45 i es projectà 
un centre al carrer de Balboa, a la Barceloneta.46 Les carències de les famílies 
impulsaren la inspecció a negociar amb l’Ajuntament la instal·lació de men-
jadors, i el 1955 començaren les obres d’adaptació als grups José Antonio, 
Cristóbal Colón i Bernardo Boil.47 

El Govern Civil també s’implicà en els problemes d’escolarització 
de la perifèria urbana, ja que valorava que la manca de places podia de-
rivar en problemes d’ordre públic, i considerava necessària «la construc-
ción de 30 grupos de escuelas con viviendas para los maestros y recoger 
16.000 niños que carecen de escuela».48 El mateix 1955, la necessitat de 
solucions ràpides per als nens que romanien al carrer sense escola dugué a 
la instal·lació de pavellons prefabricats del Frente de Juventudes —cedits 
per la Jefatura Superior del Movimiento, al Polvorí, Verdum, Baró de Viver 

45. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 8 de febrer del 1955.
46. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 20 de maig del 1955.
47. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
 sessions del 20 d’octubre del 1954 i del 20 de maig del 1955.
48. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, Actas, sessió del 30 de setembre 
del 1955.

Porque, si solamente lo pueden expedir los colegios reconocidos, ninguno de los 
800, religiosos y seglares, de la provincia podrá expedirlo, pues están legalizados con el 
carácter de autorizados y, en tal caso, en poca cosa se distinguirían de los clandesti-
nos, de la enseñanza domiciliaria y de la ejercida por oficinistas, telegrafistas, etc., que 
«enseñan» en sus horas libres, cuyos alumnos estarían, ante el tribunal examinador en 
igualdad de consideración legal que los de los colegios legalizados o los de los maestros 
titulados.40

Així, com que hi havia serioses dificultats per al control de la qualitat de 
l’ensenyament de la petita escola privada, era molt difícil conèixer-ne l’abast 
real de la matrícula, ja que en els seus registres només hi constaven els cen-
tres que cotitzaven al SEM. Malgrat que la inspecció anava recomanant que 
la majoria d’escoles intentessin ser reconegudes, aquest procés es dilatà al 
llarg dels anys i no s’accelerà fins a la posada en marxa de les mesures per 
implantar la Ley General de Educación (LGE).41 

El Patronato de Suburbios
Per la seva especificitat, cal atorgar rellevància a l’obra endegada des del Pa-
tronato de Suburbios, creat el 1951, que va fer possible construir escoles en 
barris perifèrics, amb finançament total per part de l’Estat.42 Fins aleshores, 
la imatge de Barcelona era encara l’espai limitat pel Pla Cerdà i els pobles 
agregats, però l’aparició de noves barriades de creixement desordenat modi-
ficà el territori i el paisatge, precisament allà on la ciutat canviava de nom, 
tal com va escriure Paco Candel, l’any 1957, i que també va analitzar Oriol 
Bohigas, pocs anys després, el 1963.43

Aquestes àrees suburbanes, habitades per «humildes gentes desprovis-
tas de toda promoción humana elemental»44 procedents de la  immigració, 

40. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
Aspiraciones de la masa docente privada de Barcelona, fulls solts. Correspon a la sessió del 31 de març 
del 1950.
41. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 29 de novembre del 1950, del 2 d’octubre del 1953, del 24 d’octubre del 1957 i del 30 d’abril del 1960; 
ADEGC, Visita a colegios no legalizados, instando a la legalización, sessions del 17 d’abril del 1968, de l’11 
d’abril i 5 de novembre del 1969 i de l’1 d’abril del 1970.
42. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 31 de març del 1951; AMCB, caixa 67168, carpeta 66, subcarpeta Patronato de Suburbios, Negociat 
d’Ensenyament – IME, Programa de actuación en los próximos tres años, 1960.
43. Francisco Candel, Donde la ciudad cambia su nombre, Barcelona, José Janés, 1957; Oriol Bohigas, 
Barcelona: entre el pla Cerdà i el barraquisme, Barcelona, Edicions 62, 1963.
44. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
del 13 d’abril del 1953.

1951-1957. Contra la penúria educativa



172 173Cèlia Cañellas i Rosa Toran

la Junta Municipal de Enseñanza Primaria destinà dos mestres per a la 
«población del Estadio», fins que els barraquistes van ser reallotjats a Sant 
Cosme, del Prat de Llobregat; la Mina, de Sant Adrià de Besòs, i el grup 
La Pau, de la Verneda.51

Si per a les autoritats franquistes el fet de tenir els nens al carrer a 
les barriades perifèriques constituïa, bàsicament, un tema d’ordre públic, 
l’Església hi veia un greu problema social, com s’havia posat de manifest 
en diverses intervencions fetes a la Semana del Suburbio organitzada el 
1957 per entitats catòliques, com l’Instituto Católico de Estudios So-
ciales de Barcelona, Cáritas o Juventud Obrera Femenina de Acción 
 Católica, amb el beneplàcit del bisbat. Els ponents hi destacaven el paper 
que hi havia de tenir l’ensenyament com a base elemental de convivència 
 civilitzada: 

La escuela primaria adquiere un relieve particular en los suburbios, porque debe 
cumplir más ampliamente las deficiencias de formación humana que los niños pue-
dan recibir de sus padres, particularmente por el absentismo del hogar por parte 
de la madre obrera […]. Más que en ninguna otra parte, el maestro de escuela de 
suburbios debe atender a la «educación» aparte de la «instrucción» de su alumnado. 
Sin la escuela se hace casi imposible toda ascensión humana, base de la vida social, 
económica, cívica y religiosa […]. Una mejora profesional realizada por la Iglesia 
comportaría un magnífico y eficaz elemento de apostolado, facilitación de medios 
económicos de defensa de los habitantes del suburbio, su promoción social y una 
cooperación a la elevación del nivel de vida del país. Por otra parte, una red de escue-
las del hogar, adaptadas en sus enseñanzas prácticas a las necesidades y condiciones 
de vida de la mujer en el suburbio, podría constituir un factor importantísimo para 
incrementar la vida familiar.52 

Aquesta consciència social, que emanava del compromís de molts dels sacer-
dots de les parròquies perifèriques, ajudà l’Església a impulsar la creació 
de centres educatius de primària i de formació professional com un deu-
re apostòlic. La necessitat d’escoles i la tendència institucional a delegar 
responsabilitats educatives en l’Església van portar a la creació del règim 
de Protección Escolar —al qual es van acollir diverses escoles parroquials 
per aconseguir el pagament dels seus mestres per part de l’Estat—, que 

51. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, Actas, sessió del 5 de maig 
del 1964.
52. AMCB, Educació, caixa 67176, Serveis i Benestar Social, Congressos, conferències i jornades. «Semana 
del Suburbio, Los suburbios, 1957: compendio de las ponencias y coloquios desarrollados durante la “Semana”», 
Barcelona, Gráficas Levante, 1957.

i Trinitat est i oest.49 Foren mesures d’urgència limitades, que no posaren 
fi al problema, de manera que, el 1963, s’instal·laren nous barracons a 
les Planes, com succeí també l’any següent a Torre Baró,50

 alhora que, 
almenys teòricament, començaven els tràmits per a la creació de nous edi-
ficis. La peremptorietat del problema exigí l’adquisició de més barracons 
que s’ubicaren a la carretera de Santa Coloma, a la Verneda, a la carretera 
de Badalona, al Polvorí, a la Trinitat Alta, a Montjuïc, a la barriada de 
Verdum, a Nostra Senyora de la Mercè (Esplugues) i al Carmel; escoles 
que, inicialment, estaven pensades per quedar sota el control directe de la 
Jefatura Provincial del Movimiento.

A Montjuïc la situació es complicà quan, l’any 1964, una tempesta 
destruí part de les barraques del Somorrostro, i l’Ajuntament decidí utilit-
zar l’estadi per ubicar-hi temporalment els seus estadants, per la qual cosa 

49. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, 
sessió del 30 de setembre del 1955.
50. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, Actas, sessions del 27 de juny 
del 1963 i del 7 d’abril del 1964.

La vessant de treball social practicada per alguns sectors de l’Església determinà iniciatives per 
afrontar la greu problemàtica dels barris que acollien la immigració. Publicació sobre la Semana 
del Suburbio, 1957. Fotografia: Pep Parer. AMCB
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1957-1970
Desenvolupament i noves necessitats formatives

Els límits del model tecnocràtic 
Les recomanacions internacionals i els ministeris opusdeistes
La incorporació d’Espanya al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial, 
el 1958, va accelerar el procés de modernització i obligà a repensar la política 
educativa per adequar-la a les necessitats de l’economia en creixement. A la 
dècada dels seixanta, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmics (OCDE), acabada de crear, considerava la formació com un dels pi-
lars del desenvolupament, i, en el seu Project Régional Méditerranée, del 1961, 
posava l’èmfasi en la distància existent entre la realitat espanyola i la dels altres 
països del mateix entorn, tant pel que feia a la relació entre el sector públic i el 
privat com per la proporció d’estudiants de secundària.

Aquesta diagnosi va contribuir a la presa de consciència dels governs 
franquistes de la necessitat de potenciar el «capital humà», des del convenciment 
que la formació era un element fonamental per a l’augment de la productivitat, 
i que l’educació era un factor d’anivellament social i econòmic formidable. 
Amb aquesta orientació, a partir del mandat de Manuel Lora-Tamayo es van 
redefinir les directrius del Ministerio, rebatejat com d’Educación y Ciencia, en 
un intent simbòlic de plasmar l’impuls als projectes tecnòcrates, elaborats pels 
sectors propers a l’Opus Dei.

L’educació començà a considerar-se una variable econòmica, inclosa en 
els projectes de planificació, i tant en els plans quinquennals de construccions, 
des del 1957, com en els de desenvolupament, encetats el 1964, es fixaren uns 
objectius d’expansió quantitativa, que només s’acompliren parcialment, per la 
desviació cap al sector privat de part dels fons de finançament, d’una banda, 
i, de l’altra, per la manca de voluntat política de l’Ajuntament.

L’incipient creixement econòmic comportà la modernització social, amb 
un canvi de mentalitat entre les classes mitjanes i baixes, entre les quals s’anà 
impregnant la creença en els títols acadèmics com un camí d’ascens social. En 
efecte, a Barcelona, l’augment de la demanda de secundària ja va ser reconegut 
a les Jornadas sobre Educación Primaria, organitzades pel SEM i els centres 
d’estudis locals de cada districte, amb la supervisió de la Jefatura Provincial del 
Movimiento, i celebrades el novembre del 1959, que incidiren en la necessitat 
que l’educació «no constituya un problema económico para las familias de 
reducidas posibilidades».1 

1. La Vanguardia Española, 24/XI/1959.

explica la seva peculiar denominació d’«escuelas parroquiales nacionales». 
Des del 1952 se n’havien organitzat a diversos barris, però, a poc a poc 
anaren quedant com a institucions residuals, fins al punt que, el curs 1966-
1967,  arribaren a cobrir tan sols 1.687 places, més de la meitat de les quals 
eren de nenes.53 

53. Als anys cinquanta funcionaven les de les parròquies de Santa Maria; San Medir, a Hostafrancs; San 
Vicente de Sarrià; el Sagrado Corazón, al carrer de Milà i Fontanals, i San Severo. A finals de la dècada dels 
seixanta, havien deixat de funcionar les de les parròquies de San Vicente de Sarrià, Nuestra Señora de la Bona-
nova, Santo Tomás de Aquino, María Medianera, Santa Teresita del Niño Jesús, Nuestra Señora de Mont-
serrat, San Carlos Borromeo, San Pancracio, Santísima Trinidad, San Francisco de Sales, Nuestra Señora del 
Pilar, Purísima Concepción, San Francisco de Paula, San Antonio de Padua i Santa Inés, que s’havien anat 
creant al llarg dels anys. Es mantenien les de les parròquies de barris humils, com San Cucufate, a Ciutat 
Vella; Nuestra Señora del Puerto, Santa Juliana i Semproniana, a Sant Adrià de Besòs; Santo Ángel Custodio, 
a Hostafrancs; San Pío X, al Congrés, i els Indians, però també Santa Teresita del Niño Jesús, a Sarrià («Las 
escuelas de Barcelona», Boletín de Inspección, II [novembre 1959], pàg. 13; ADEGC, Junta de Inspección de 
Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions del 17 de juny i del 18 de novembre 
del 1952, i del 29 de març i 24 d’abril del 1954; AMCB, Educació, caixes 67167, Memoria Negociado de 
Enseñanza, Relación de las escuelas de enseñanza primaria con expresión de alumnos matriculados durante 
el curso 1966-1967), 1966.
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mestria el 71 %. De fet, molts alumnes de primer cicle de formació professional 
abandonaven els estudis sense acabar, un cop trobaven un lloc de feina, a partir 
dels setze anys. No pot menystenir-se, en aquest aspecte, el fet que la formació 
professional seguia essent un reducte pràcticament aliè als projectes educatius 
familiars, i que la majoria social mantenia la creença en el batxillerat com a via 
preferent d’ascens acadèmic o laboral.

Per apropar-se als models europeus, des del Govern espanyol s’intentà 
propiciar la generalització de l’ensenyament primari i la seva extensió fins als 
catorze anys amb la Ley de Enseñanza Primaria, del 1965, que comportà una 
redefinició dels continguts amb nous qüestionaris, un control més rigorós dels 
coneixements adquirits a través de proves per a la promoció de curs, i una 
major exigència de preparació dels mestres, als quals es requerí el batxillerat 
superior per ingressar a les escoles normals. Mentrestant, els experts del Minis-
terio analitzaven les dades del rendiment escolar per fer una diagnosi sobre els 
problemes del sistema vigent, de cara a una futura llei general d’educació, final-
ment promulgada el 1970.

L’augment de la durada de l’estada a les aules, fos a les escoles primàries o 
als instituts, exigia, però, alternatives en el sistema públic per a les famílies que 
no volien dependre de l’escola privada per raons ideològiques o per qüestions 
econòmiques. Però, en contrast amb les tendències a Europa, l’impuls gover-
namental a la creació de centres va ser totalment insuficient i es mantingueren 
les àmplies quotes de matriculació als centres privats, sobretot a secundària. 
De fet, el curs 1965-1966, al conjunt de l’Estat, un 21,51 % dels alumnes de 
batxillerat estaven matriculats en centres oficials, un 43,96 % ho estaven en 
centres privats i un 34,51 % cursaven els estudis per lliure.5 

Paral·lelament, la gasiveria ministerial generà un creixement anòmal de 
la ràtio professor/alumne a les aules dels instituts, i la necessitat de contrac-
tar més professorat sense augmentar els pressupostos incentivà la contractació 
d’interins, que acabaren essent la categoria majoritària en els claustres de molts 
centres.

L’autocrítica oficial del sistema vigent, promocionada en l’anomenat 
Libro blanco. La educación en España. Bases para una política educativa, del 1969, 
denunciava el seu caràcter discriminador i indagava les causes del fracàs es-
colar. Sense entrar en el seu origen classista, des del Ministerio es reconeixia 
la discriminació que suposava dividir els alumnes des dels deu anys, a par-
tir de la decisió de seguir estudiant secundària, i també incidia en l’escassa 

5. Xifres del MEC, Libro blanco de la educación, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1969; Agustín 
Escolano Benito, La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas 
pedagógicas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

En el mateix sentit, Artur Martorell reconeixia que 

no es simplemente el crecimiento de la población de Barcelona el que repercute en el 
aumento del alumnado en todos los tipos de enseñanza superior. Es principalmente, 
el progreso de la técnica, la evolución de la cultura, el crecimiento de necesidades, que 
desde hace ya años, ha aumentado enormemente el número de alumnos que concurre 
a Institutos, escuelas especiales y técnicas, Facultades, Escuelas profesionales, etc.

El prurito de los padres de que sus hijos alcancen un nivel de cultura y riqueza 
superior al suyo; las necesidades cada día más apremiantes de técnicos para los puestos 
directivos de las industrias y de obreros calificados y especializados para las mismas; 
las exigencias de títulos especulativos o profesionales para ocupar toda clase de cargos, 
administrativos o técnicos, etc…, […] han traído como consecuencia la avalancha de 
alumnado a las escuelas superiores, que antes eran casi reservadas a los hijos de las 
clases acomodadas y que ahora tienen abiertas sus puertas a todas las inteligencias, 
sean de la clase que sean, que encuentran por parte de los organismos estatales, de las 
empresas y de los particulares más facilidades cada día para elevar su nivel cultural, 
a pesar de las condiciones económicas familiares.2

Aquest afany de titulacions repercutí en un increment importantíssim d’es-
tudiants de batxillerat, que, en el conjunt de l’Estat, passaren de 381.967 el 
curs 1956-1957 a 984.810 el 1966-1967, mentre que els alumnes universita-
ris passaren de 67.763 a 141.408 en el mateix període, un creixement no aliè 
a la presència femenina a les aules.3 Malgrat això, no hi hagué una relació 
directa amb l’augment de les titulacions, ja que també anaren incremen-
tant-se les repeticions de cursos, els abandonaments i la compaginació de la 
feina amb estudis nocturns. Era una situació de feblesa reconeguda pel ma-
teix Ministerio, que acceptava que de cada 100 alumnes de primària, només 
27 continuaven estudis de batxillerat, dels quals 18 n’aprovaven l’elemental, 
10 seguien el superior, i d’aquests, sols 5 arribaven a preuniversitari, i 3 a la 
universitat.4 

El rendiment era encara escandalosament més baix en el primer cicle 
de la formació professional: el curs 1965-1966, al conjunt de l’Estat sols apro-
vava una mitjana del 24 %, mentre que, en el segon cicle, obtenien el títol de 

2. AMCB, Educació, caixa 67178, Actes protocolaris i relacions externes, Correspondència IME. Notes 
 d’Artur Martorell, Repercusión del crecimiento de Barcelona en orden a la enseñanza universitaria, escuelas 
especiales, de 2.ª enseñanza y talleres profesionales, Estimación económica de esta repercusión, 1959.
3. Agustín Escolano Benito, «Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo (1951-
1964)», dins Cincuenta años de educación en España, Revista Española de Pedagogía, L-192 (1992), pàg. 289-310.
4. Ministerio de Educación y Ciencia, La educación en España. Bases para una política educativa, Madrid, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1969.
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possibilitat d’accés als estudis superiors dels fills de famílies més senzilles, que 
nodrien les escoles públiques. En definitiva, el sistema educatiu no funcionava 
com a instrument de mobilitat social, ja que condicionava l’accés als nivells 
acadèmics més alts sobretot a les possibilitats econòmiques familiars, sense 
tenir en compte l’aptitud individual per a l’estudi.

L’informe del Ministerio de Educación y Ciencia també qüestionava els 
programes vigents fins aleshores; els mètodes d’aprenentatge, bàsicament me-
moritzadors i sense atenció a la didàctica; la manca de preparació pedagògica 
del professorat; l’absència de coordinació i de treball en equip, amb el predo-
mini dels mètodes expositius i verbalistes sobre les matèries específiques, i una 
falta gairebé total de relació amb les famílies i d’orientació individualitzada 
dels alumnes.

La continuïtat del paternalisme falangista a la Barcelona de Porcioles
L’Ajuntament de Barcelona no va ser aliè a les tensions entre les diferents 
« famílies» polítiques del franquisme, amb diferències entre la Falange, fidel als 
seus principis i amb por de perdre la seva hegemonia, i els sectors conservadors, 
molt més vinculats a la societat catalana, que no dubtaren a anar-se situant 
prop del poder. L’augment d’influència en el Govern de l’almirall Luis Carrero 
Blanco convertí els membres de l’Opus Dei en l’alternativa catòlica prepon-
derant; un canvi que, tal com hem apuntat abans, es feu notar el 1957 en el 
Govern de Barcelona, amb el nomenament del notari Josep M. de Porcioles 
per a l’alcaldia.

Porcioles tenia el suport de López Rodó, home significat del Govern 
opusdeista, i la seva trajectòria a partir de la fi de la guerra, encetada amb una 
adhesió primerenca a la Falange a Lleida, es pot considerar representativa de 
l’oportunisme dels vells catalanistes conservadors, que se saberen situar en els 
cercles franquistes.6 Des dels inicis del seu llarg mandat, el nou alcalde va saber 
conjuminar la fidelitat al Règim amb una estratègia marcadament barcelonina, 
encobridora de l’escamoteig oficial al reconeixement de la cultura catalana, que 
començava a despuntar de nou, sota el guiatge de sectors de la societat civil.

Amb Porcioles, Barcelona tornà a assumir aires de capitalitat gràcies 
a una nova eina de gestió, un Régimen Especial Municipal de Barcelona, en 
vigència des del 1961. Entre altres potestats, l’anomenada Carta Municipal 
facilità el nomenament directe per part de l’alcaldia dels delegats de serveis, 
responsables d’una àrea, escollits, en principi, pels seus coneixements tècnics, 
sense ser regidors.

6. Joan M. Thomàs, Falange, guerra civil i franquisme, F.E.T y de las J.O.N.S de Barcelona en els primers anys 
de règim franquista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pàg. 54, notes 29 i 31.

Des de l’alcaldia de Josep M. de Porcioles s’emmascarà amb folklorisme la manca d’una política 
de defensa i potenciació de la cultura catalana. Mentrestant, la ciutat vivia transformacions 
accelerades a partir de grans projectes urbanístics, sovint lligats a negocis especulatius.
Fotografia superior: Dia de la sardana, 26 de setembre de 1964. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB
Fotografia inferior: Visita de l’alcalde Josep M. Porcioles als habitages construïts pel Patronato 
Municipal de la Vivienda, al polígon sud-oest del Besòs, c. 1960. Fotografia: Brangulí. AFB
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d’assegurances i president de la Caja Filatélica de Ahorro,10 que es va mantenir 
en el càrrec fins al 1975. 

Cap d’ells no va destacar per la seva empremta en l’obra educativa mu-
nicipal; en canvi, les veus falangistes se seguiren sentint des de la Junta Muni-
cipal de Enseñanza Primaria, des de la qual denunciaven els dèficits de l’escola 
pública des d’una perspectiva paternalista. Un dels seus presidents, Joaquín Ji-
ménez de Anta, falangista i militar,11 en el debat sobre el pressupost municipal 
del 1962, defensà una escola pública més digna per a les famílies desfavorides, 
i denuncià la situació en uns termes no gaire diferents dels d’inicis de segle: 

Hay escuelas unitarias, colocadas en un cuarto piso, al que se llega a través de una 
desvencijada escalera, sin protección alguna y después de haber atravesado un lóbrego 
pasillo, de un metro de ancho y veinte metros de largo […]. Ante este estado de cosas, 
no podemos defraudar a los maestros ni a los padres, que por ser económicamente 
débiles no tienen otro remedio que llevar a sus hijos a alguno de estos centros de 
enseñanza. Yo invito a meditar a los que por tener una economía más fuerte, pueden 
llevar a sus hijos a los centros de enseñanza privada, con aulas bien soleadas y con 
locales donde pueden tener el recreo necesario, que no olviden como he dicho antes 
que el ambiente escolar queda grabado para siempre en la mente del individuo con 
las posibles consecuencias que todos pueden deducir. Hay que crear nuevos grupos 
pero ateniéndose a un censo escolar, no donde nos regalen un solar. Es el censo el que 
manda y no el solar.12 

Jiménez fou substituït a la Junta per Marcel·lí Moreta i Amat, antic secretari 
de les Joventuts de la Lliga Catalana i regidor pel terç sindical des del 1961, a 
qui rellevà, el 1963, Montserrat Tey Planas.13 Delegada de la Sección Femenina 

10. Aquesta entitat, de la qual era vicepresident Fernando Chinchilla Ballesta, fill del catedràtic de l’institut 
Balmes, de filiació falangista, va ser motiu d’escàndol per estafa el 1988 (La Vanguardia Española, 11/I/1967 
i 12/IV/1972).
11. Organitzador de la cinquena columna a Madrid i empresonat a Barcelona poc abans de l’entrada dels 
rebels, fou un dels fugitius que escaparen de la matança del santuari del Collell. Després del seu pas per la 
División Azul, acabà els estudis de Medicina a Barcelona, on exercí de ginecòleg, tasca que compaginà amb 
responsabilitats polítiques a l’Ajuntament i la Diputació. 
12. AMCB, Educació, caixa 67173, Intervención de Joaquín Jiménez de Anta, presidente de la Junta Muni-
cipal de Enseñanza Primaria, al Plenario Municipal, 22 de febrer del 1962.
13. Nascuda a Barcelona el 1924, Montserrat Tey era filla de Manuel Tey Enrich, industrial químic, molt 
actiu en el món dels esports i fundador del Real Club Tenis Barcelona i del Tenis Cataluña, amb càrrecs a la 
Federación Española de Tenis i a la secció d’esquí del Centre Excursionista de Catalunya. Sense estudis uni-
versitaris, es dedicà de ple a la política des de la seva afiliació primerenca a la Falange, militància compartida 
per la seva germana, l’escultora Marifé. Tey va ser una de les poques dones amb responsabilitats polítiques 
rellevants en el tardofranquisme, ja que el 1971 fou nomenada directament per Franco procuradora a 
Corts i membre del Consejo Nacional del Movimiento, on ocupà la vicepresidència de la secció Formación 
y Promoción de la Juventud. Des de la cambra franquista, es preocupà pels augments de coeficient dels 

La barreja de personalisme i tecnocràcia, que caracteritzà el seu mandat, 
s’aplicà amb especial interès a grans projectes de reformes urbanes, no exempts 
de relacions especulatives amb grups financers i immobiliaris, que modificaren 
la fesomia de la ciutat.7 I, pel que fa a la cultura, a més de l’exaltació folklorista, 
se seguiren incentivant projectes que tornaven a reviscolar l’imaginari barce-
loní lligat a la capitalitat històrica de la vella Corona d’Aragó, mentre la febre 
constructiva permetia la destrucció d’elements significatius del passat urbà, 
com el patrimoni arquitectònic modernista. Aquestes actuacions enorgullien 
els cercles benestants barcelonins, com comentà irònicament l’escriptor Miquel 
Llor al seu nebot en una carta del novembre del 1959: «Fa dies de sol, a la Rambla 
hi ha flors a desdir, la premsa és optimista, els cinemes són plens, cada dia hi ha 
més palaus gòtics i noves muralles romanes. ¿Què més podem demanar, pobres 
de nosaltres?».8

Però el pols de la ciutat es manifestava en iniciatives privades, que posa-
ven de manifest la seva voluntat de tornar a obrir-se al cosmopolitisme, sense 
renunciar a la catalanitat. El contrast amb la política oficial es feu evident en 
contraposar la inauguració del Museu Picasso, el 1963, amb l’erecció de l’es-
tàtua eqüestre de Franco a Montjuïc, aprofitant la cessió dels terrenys militars 
a la ciutat, i amb la inauguració del monument a José Antonio, a l’avinguda 
d’Infanta Carlota (avui, de Josep Tarradellas), l’any següent, dins els fasts ofi-
cials de la celebració dels «25 años de paz».

En matèria educativa, el canvi a l’alcaldia no disminuí el predomini 
falangista, i José Pascual Graneri continuà al capdavant de la Comissió de Cul-
tura fins al 1959, quan el substituí Josep Maluquer Cueto, falangista de «la ve-
lla guàrdia», subcap provincial del Movimiento i «consejero nacional». Malgrat 
que alguns dels delegats de serveis fossin nomenats per les seves qualificacions 
tècniques, els responsables d’educació eren personatges aliens al món escolar 
i pedagògic. Juan Marino García-Marquina Rodrigo, catedràtic de Química 
Orgànica a la Facultat de Farmàcia i degà entre el 1955 i el 1957, vocal de 
la junta de l’Ateneu Barcelonès, vicerector de la Universitat des del 19609 i 
proper als cercles acadèmics del ministre Lora-Tamayo, amb qui compartia 
especialitat i activitat a l’Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
va ser delegat de Servicios de Educación des del 1962 fins al 1967, quan va ser 
substituït per l’advocat José Luis Sicart Quer, assessor de diverses companyies 

7. Josep M. Alibés et al., La Barcelona de Porcioles, Barcelona, Laia, 1975.
8. Elias Valverde i Llor, Evocació biogràfica de Miquel Llor, Barcelona, Pòrtic, 1983, pàg. 102-103.
9. Joaquim Sales i Cabré, La Química a la Universitat de Barcelona, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
Facultat de Química, 2011; Luis Enrique Otero Carvajal (dir.), La Universidad nacionalcatólica. La reacción 
antimoderna, Madrid, Universidad Carlos III, 2014.
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L’absorció de les escoles municipals i l’esllanguiment de l’IME
La relativa autonomia de les escoles municipals es trobava, des de bon comen-
çament, en el punt de mira dels responsables falangistes de cultura, contra la 
qual emprengueren atacs successius. I, a partir del 1957, José Pascual Graneri 
començà a posar entrebancs al seu funcionament amb el regateig de material 
didàctic o de mobiliari específic, al mateix temps que s’encetava una campanya 
difamatòria, amb la intervenció de José Manuel Alonso, cap provincial del 
SEM i visitador oficial de les escoles municipals. 

Artur Martorell, aleshores director de l’IME, se’n va doldre en una sen-
tida carta, adreçada a José Pascual Graneri l’1 de març del 1957, en la qual 
feia una defensa del model de les escoles municipals i reivindicava la necessitat 
de mantenir i actualitzar el model, creant-ne de noves. La missiva començava 
amb aquesta contundent frase: «¿Cómo puede pedirse responsabilidad a unas 
escuelas y a unos maestros, que desde hace años se les viene desnaturalizando 
su carácter y obstaculizando su labor?», i posava en dubte els interessos dels qui 
volien posar fi a les escoles municipals, als quals qualificava de «desafectos a la 
escuela municipal, quienes en cambio quisieran apoderarse de ella». 

Considerava necessari revisar la quota de matrícula de cadascuna i no 
obrir noves vacants fins que s’estabilitzés la situació, ja que s’abusava de la capa-
citat dels centres: 

[…] la escuela Montessori de la calle Aribau, con una capacidad de solo 150 alumnos, 
tiene 309; la escuela Montessori de la calle Ataulfo, con una capacidad de 150, tiene 
258; la antigua escuela del Mar, con una capacidad de 220, tiene 397; la escuela 26 de 
enero, con una capacidad de 240 tiene 303… 

A més, insistia que moltes places s’obtenien a partir de recomanacions dels 
cercles municipals, sense atenir-se a l’ordre de sol·licitud de l’Oficina de Matrí-
cules; també es queixava de la manca de personal, atès que no es cobrien les 
vacants, i proposava cobrir-les amb mestres municipals d’altres grups escolars 
i becar futurs mestres perquè fessin les pràctiques a les escoles municipals, per 
tal d’evitar «el trasiego de maestras a escuelas donde no hacían falta, ni habían 
solicitado, y no por destinarlas a determinados o convenientes servicios sino 
solo por atender a intereses personales».

La carta també es feia ressò de les queixes de les escoles per les restric-
cions en el subministrament de material específic, fet que dificultava l’apli-
cació dels seus mètodes de treball i proposava «dotarlas del material que les 
haga falta. Que la de aire libre dispongan de material ligero transportable, […] 
y proporcionarles el material fungible necesario y adecuado a cada escuela», en 
atenció al seu caràcter d’«escuelas de experimentación, bien distintas de las es-
cuelas tradicionales y corrientes; escuelas piloto que sirvan de tipo para futuras 

a Barcelona des del 1956 i regidora el 1963 pel terç corporatiu, a proposta de 
l’escola de Magisteri Santa Teresa de Jesús, va ser la quarta dona que ocupava 
un càrrec municipal a la ciutat i es mantingué en el Consistori fins a l’any 1970. 
Deixà un singular record a la ciutat per la seva empenta i durada en el càrrec.

Tan bon punt prengué possessió de l’escó, en una entrevista de Manuel 
del Arco a La Vanguardia, Tey afirmava que volia canviar els aspectes de la 
ciutat que menys li agradaven, com «la zona suburbial de Montjuïc, la falta de 
transportes de extrarradio; la falta de nuevas escuelas y la escasez de viviendas 
para gente trabajadora»,14 i mostrava un interès preferent per les escoles, tema 
que li havia merescut atenció des de la seva responsabilitat a la Sección Feme-
nina. En efecte, la seva actuació municipal respongué a la línia falangista de 
caire més social; com manifestà en unes declaracions anys després, a la Junta es 
treballava «para que los ideales de la igualdad de oportunidades, cimentados en 
la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, pudieran ser cada vez más una 
realidad en nuestra ciudad».15 

Montserrat Tey va viure els intensos canvis del darrer franquisme des 
de la Junta, i, sense renunciar en cap moment al seu ideari falangista, intentà 
adaptar-se a les noves exigències socials. Així, acceptà, per exemple, l’ensenya-
ment del català, i proposà l’estudi del tema per part del Patronato Municipal de 
Barcelona.16 Una de les seves fites fou l’equiparació dels salaris dels mestres mu-
nicipals i nacionals, i no deixà de contemplar amb satisfacció les noves perspec-
tives obertes pel Libro Blanco de Educación, sobretot quant a la participació 
municipal en les escoles nacionals. La nova regulació de les juntes municipals 
posà fi a la presidència de Montserrat Tey, i, per aquest motiu, s’edità el fulletó 

La labor realizada por el ayuntamiento en los últimos 7 años (desde el 1 de diciem-
bre de 1963 al 31 de noviembre de 1970), síntesi de les actuacions municipals, 
també promocionades des de l’octubre del 1965, en la revista Barcelona Escolar. 
Boletín Informativo de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria.

sous, pel pagament puntual als mestres estatals i per l’increment de la percepció del complement per casa 
habitació; protestà pel descompte sobre els sous que quedava en mans dels habilitats —els professionals que 
s’ocupaven del pagament de les nòmines als mestres—, i impulsà la Mutualidad Nacional de Enseñanza 
Primaria. Es mantingué en el seu escó fins a la dissolució de les darreres Corts franquistes, amb diverses 
intervencions en el debat sobre la Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y Otras Leyes Fun-
damentales, a la qual donà el seu vot favorable (La Vanguardia Española, 26/V/1956). Vegeu Montserrat 
Duch Plana, Dones públiques: política i gènere a l’Espanya del segle xx, Tarragona, Arola, 2006, i Gloria 
Nielfa (coord.), Mujeres en los gobiernos locales. Alcaldesas y concejalas en la España contemporánea, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2015.
14. La Vanguardia Española, 7/XI/1963.
15. «Conferencia al Curso de instructores elementales del Frente de Juventudes», La Vanguardia Española, 
31/VII/1979.
16. J. Pedret Muntañola, «En octubre, enseñanza del catalán en diez escuelas municipales», La Vanguardia 
Española, 4/III/1967.
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d’aplicar la llei del 1945, amb la consegüent absorció per part de l’Estat de les 
escoles municipals i la seva conversió en escoles nacionals. 

L’enfrontament del pedagog Martorell amb l’Ajuntament pel seu desa-
cord amb aquesta decisió li costà l’allunyament de la direcció de l’IME i el seu 
trasllat al Negociat de Cementiris, l’any 1961, on es jubilà al cap de dos anys. 
Tot i que les línies de l’IME ja estaven consolidades, a partir de la seva destitució 
les activitats seguiren amb una certa inèrcia, i a partir del 1969, en ocupar la pla-
ça de director l’advocat Eduardo de Robles Vinyoli, el servei va ser reorganitzat 
i es donà prioritat a les activitats culturals per damunt del servei a les escoles.18 

Les institucions municipals de cultura, definitivament arrabassades a la 
gestió municipal, foren assimilades per l’Estat, al mateix temps que l’Ajunta-
ment perdia la facultat de crear centres nous i de nomenar mestres, tal com va 
denunciar a la premsa Joaquim Ventalló,19 regidor de la Comissió de Cultura 
en els anys republicans. Així, quedaren transformades en «escuelas nacionales 
del Consejo Escolar Primario del Patronato Municipal», tant les velles escoles a 
l’aire lliure del Bosc de Montjuïc i del parc del Guinardó, la Ignasi Iglésias, les 
de formació domèstica del carrer del Marquès de Santa Ana, les Escoles Casas, 
els parvularis Montessori del carrer d’Ataülf i la Casa dels Nens del carrer d’Ari-
bau, com les creades per l’Ajuntament a partir del 1939 (l’escola 26 de Gener, 
la nova escola del Mar i l’escola de formació domèstica Teresa de Jesús). La seva 
gestió passà a mans del nou Patronato Escolar Municipal de Barcelona, creat 
unilateralment des del Ministerio el maig del 1961.20 El seu òrgan de govern 
era el Consell Escolar Primari,21 integrat per representants municipals, a més de 
l’inspector provincial d’ensenyament primari, un sacerdot nomenat pel bisbat, 
el cap provincial del SEM, els delegats provincials del Frente de Juventudes 
i de la Sección Femenina, el visitador de les escoles municipals i un director i 
una directora de les escoles municipals. No fou aquest l’únic patronat escolar 
en funcionament a la ciutat. Altres centres de caràcter públic gaudiren d’un 
sistema de gestió especial, també denominat «de patronat», com el de les escoles 
de suburbis, les dependents d’organismes econòmics com «la Caixa», o les de-
pendents directament dels organismes falangistes, que, en modificar-se el règim 
dels patronats, hagueren de cedir tots els edificis a l’Ajuntament, com ho feu, 
per exemple, la Delegació de Sindicats amb el grup escolar La Pau, l’any 1970.22

18. AMCB, Educació, caixa 67180, Actuacions i organització dels anys 60, Resumen actividades del 
IME, 1974.
19. Joaquim Ventalló, Les escoles populars, ahir i avui, Barcelona, Nova Terra, 1968.
20. Boletín de Inspección, 19 (octubre 1961).
21. La Vanguardia Española, 14/VI/1961.
22. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, Acta, sessió del 4 de novembre 
del 1970.

realizaciones». Segons aquesta concepció, l’Ajuntament havia de defensar-les 
i prescindir 

de las desgraciadas y tendenciosas disposiciones provisionales de la Ley de Educación 
[…] y defender el derecho del Ayuntamiento a tener escuelas propias, sin Patronato 
extraño de ninguna clase, ya que el mejor Patronato que puede tener es el propio 
Ayuntamiento que las ha creado, que las sostiene y que las alienta.

Per a l’experimentat pedagog, els mestres eren el pilar bàsic de l’obra escolar 
i les reduïdes escoles municipals 

podrían ser el hogar donde se forjaran los futuros directores de otras escuelas […]. 
La escuela no es el edificio, sino el maestro […] el personal no se improvisa ni puede 
formarse al azar, ni todo debe hacerlo el ayuntamiento […]. Creo que este debe reser-
varse para los casos nuevos y excepcionales, y para ello ha de tener absoluta libertad 
de movimiento tanto para el tipo de escuela como para la elección y designación de 
maestros. Si esta facultad la tiene concedida todo ciudadano español y todo organismo 
privado, no hay razón para que se niegue a los ayuntamientos y menos a un ayunta-
miento que cuenta con la ejecutoria del de Barcelona.

I concloïa amb una apassionada defensa de les escoles municipals, quant a 
gestió i potencial innovador i modèlic: 

A mi entender las escuelas municipales no deben ser escuelas de tipo corriente. Hacer una 
escuela más, para tapar una laguna en el ancho solar barcelonés y suplir una deficiencia 
del estado, no es justamente lo que deba hacer el ayuntamiento. A este fin, aporta ya su 
colaboración al estado con la construcción de edificios escolares, cesión de terrenos, gastos 
de entretenimiento, etc. Además, la iniciativa privada, las escuelas parroquiales, el patro-
nato de suburbios, las escuelas confesionales, etc., ya van cumpliendo este sentido […]. 
Estimo que el ayuntamiento debe seguir la línea que se había trazado, de llevar a nuestra 
ciudad las nuevas corrientes universales educativas e impulsar y proteger el ensayo y adap-
tación de escuelas nuevas, de escuelas tipo, de escuelas piloto (el nombre no hace la cosa), 
que puedan servir más tarde de orientación y modelo para las escuelas barcelonesas.17

Però les expectatives de Martorell ben aviat quedaren frustrades. En contradic-
ció amb el barcelonisme del qual es vantava, el 1960 Josep M. de Porcioles es 
doblegà a l’ofensiva falangista i acceptà la proposta de Josep Maluquer Cueto 

17. AMCB, Educació, caixa 67178, Actes protocolaris i relacions externes, Correspondència IME, «Carta de 
Artur Martorell a José Pascual Graneri», 1 de març del 1957.
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Senyora del Port no hi havia cap escola oficial, només l’escola parroquial i al-
gunes de privades, i era necessari construir-hi un grup a càrrec del Patronato 
de Suburbios. A les cases barates i a la barriada de Can Tunis, hi havia un grup 
a cadascuna, a més de les escoles construïdes a Can Clos i al Polvorí per part 
del Patronato de Suburbios.

Aquesta situació es mantingué fins que la Ley General de Educación, 
del 1970, va reconèixer a les entitats públiques el dret de promoure i sostenir 
centres docents i d’establir concerts amb l’Estat, fet que va permetre a l’Ajun-
tament recuperar la titularitat de les escoles municipals i el control sobre el seu 
personal, a partir d’un acord amb el Ministerio de Educación y Ciencia, signat 
el 3 de juny del 1972. 

La resposta a les demandes educatives
L’acció de l’Estat 
La creació de nous centres públics a la ciutat va veure’s estimulada, a partir del 
1957, pels plans quinquennals de la Junta Central de Construccions Escolars. 
Nous convenis obligaren l’Ajuntament a reservar partides en els pressupostos 
ordinaris municipals; el ratificat pel decret de 18 d’octubre del 1957 assignava 
una reserva de 7.000.000 de pessetes per a l’any en curs, i de 10.000.000 de 
pessetes per a construccions des del 1958 fins al 1971, a més de 3.000.000 per 
a assignació de solars. La memòria que l’acompanyava, el Pla General de Cons-
truccions Escolars per a l’Ensenyança Primària de Barcelona, tot i partir del 
concepte que l’escola pública sols havia de cobrir el 50 % de l’oferta educativa, 
aportava un visió de conjunt de les necessitats de la ciutat i de cada districte, 
amb la previsió de solars per a futures escoles i la indicació de l’organisme 
que podria construir-los (Patronato de Suburbios, Ministerio de la Vivienda, 
 Comisión de Urbanismo…). 

L’informe reflectia la desigualtat geogràfica de la relació pública-privada, 
amb una proporció del sector privat superior a la mitjana de la ciutat als dis-
trictes més benestants (Sarrià, Eixample Esquerre i Gràcia) i del públic als més 
populars (Sants, Barceloneta, Eixample Dret, Raval i el futur Nou Barris). 
El dèficit no era negligible a la resta de la ciutat i es reconeixien carències més 
marcades als districtes 2, 4, 8, 9 i 10. 

En el pla de construccions s’hi detallaven propostes de noves construccions 
per districtes, algunes ja previstes des d’abans per la Comisión de Urbanismo, 
amb càrrec a subvencions de l’Instituto Nacional de la Vivienda. 

Al Districte 1, en el sector del barri antic, el problema detectat no era la 
manca d’escoles, sinó les males condicions de les que ja hi havia, sobretot les 
dels carrers de Marlet, d’Escudellers Blancs i del Vidre. En canvi, al sector de 
la Barceloneta hi havia dèficit, que es podia pal·liar amb la construcció d’un 
centre de la congregació dels Germans de la Doctrina Cristiana, per a 400 
nens, a més de preveure un grup doble (nens i nenes) al passeig Marítim, i una 
possible escola al carrer de l’Almirall Cervera.

Al Districte 2, al sector del Poble Sec no hi havia cap grup escolar; calia 
construir-ne un a la part baixa de Montjuïc. Als voltants de la plaça d’Espanya, 
les necessitats quedaven cobertes; en canvi, a les barriades Plus Ultra i Nostra 

* El 1949, els districtes de la ciutat de Barcelona passen de deu a dotze. 
Font: ayuntamiento de barcelona, Plan general de construcciones escolares para  
la enseñanza primaria en Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1957

Alumnes matriculats i dèficit de places  
(1957)

Districtes* Nacio-
nals

Munici-
pals

Total 
pública Privada Total Dèficit 

Districte 1 2.997 235
3.232  

(25,5 %)
9.430  

(74,5 %)
12.662 6.668

Districte 2 2.383 612
2.995  

(26,9 %)
8.156  

(73,1 %)
11.151 9.236

Districte 3 1.228 247
1.475  

(12,4 %)
10.405  
(87,6 %)

11.880 2.235

Districte 4 3.776 –
3.776  

(29,3 %)
9.101  

(70,7 %)
12.877 8.239

Districte 5 3.933 141
4.074  

(29,2 %)
9.856  

(70,8 %)
13.930 5.997

Districte 6 832 300
1.132  

(10,8 %)
9.309  

(89,2 %)
10.441 6.997

Districte 7 5.707 –
5.707  

(41,2 %)
8.135  

(58,8 %)
13.842 5.592

Districte 8 1.423 295
1.718  

(16,7 %)
8.591  

(83,3 %)
10.309 11.554

Districte 9 5.138 570
5.708  

(39,4 %)
8.791  

(60,6 %)
14.499 11.385

Districte 10 1.237 270
1.507  

(13,1 %)
9.968  

(86,9 %)
11.475 8.978

Districte 11 1.418 300
1.718  

(15,2 %)
9.551  

(84,8 %)
11.269 4.519

Districte 12 1.412 768
2.180  
(17 %)

10. 611  
(83 %)

12.791 8.506

TOTAL 31.484 3.738
35.222  

(23,9 %)
111.904  
(76,1 %)

147.126 89.906
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subhastes.23 En definitiva, l’Ajuntament continuava tenint una despesa anual 
d’un milió de pessetes en lloguers de locals en unes condicions deficients.24 

L’aprovació d’un crèdit extraordinari per part del Govern, l’abril del 
1959,25 permeté encetar l’aplicació d’un pla de construccions que comprenia des 
de primària fins a l’ensenyament superior, amb els projectes de la nova escola de 
Magisteri i els edificis per a facultats a la nova zona universitària. La majoria 
de les noves escoles s’ubicaren al districte 9, un dels que acollia més població 

23. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió 
de l’1 de febrer del 1958.
24. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessions 
del 30 d’abril i del 29 de setembre del 1957.
25. La Vanguardia Española, 15/IV/1959 i 30/XI/1962.

El Districte 3 (Sarrià, Bonanova) no era deficitari, i molts dels seus 
alumnes anaven a instituts de batxillerat des dels deu anys. A les escoles con-
fessionals i seglars d’ensenyament hi assistien nens i nenes de tota la ciutat.

El Districte 4 (dreta de Eixample, passeig de Sant Joan – Marina, part 
alta del barri antic) tampoc no era deficitari, ja que hi havia nombroses escoles 
privades (Jesuïtes de Casp, Escolapis de Diputació, Salesians, Mares de Jesús 
Maria, Nostra Senyora de Loreto, Sagrat Cor, Cluny, Mercedaries), i l’institut 
Balmes.

El Districte 5 (Raval) era molt deficitari, i es proposava una nova escola 
a la ronda de Sant Pau, i dues més a l’avinguda de García-Morato i a la plaça 
de Castella.

El Districte 6 (esquerra de l’Eixample) no era deficitari, ja que, a més de 
les escoles privades i públiques, hi havia l’institut Maragall.

El Districte 7 (Sants, la Bordeta, les Corts) tenia suficient oferta escolar 
a la part de l’Eixample i les Corts, mentre que a Sants, l’escola parroquial de 
Sant Medir i el grup Gayarre cobrien part de la demanda; però el Consistori 
considerava necessari construir un grup nou al carrer de la Infanta Carlota i un 
altre a la Bordeta.

Al Districte 8 hi mancaven places. A Gràcia s’havia inaugurat el grup de 
la plaça de la Creu, però en faltaven al Coll i al Carmel, a Vallcarca, a Penitents 
i a la part alta del carrer de Bailèn, on les privades suplien la manca de places 
públiques.

El Districte 9, extens i dens, tenia molt dèficit. Calien nous grups a la 
Sagrera, Sant Andreu, Santa Eulàlia de Vilapicina, Horta, Turó de la Peira, 
Roquetes, Torre Llobeta, Urbanització Meridiana, ronda de Sant Martí i la 
Trinitat, on el Patronato de Suburbios havia instal·lat barracons.

El Districte 10 (Poblenou, Clot), molt dens i deficitari, necessitava nous 
grups al sectors de Bogatell, Poblenou, la Llacuna, el Clot i la Verneda, on hi 
havia un pavelló construït pel Patronato de Suburbios.

El Districte 11 tenia poc dèficit, excepte a Collblanc, on, com que no 
hi havia cap centre públic, els nens eren atesos a l’escola parroquial de Sant 
Ramon. 

El Districte 12 era deficitari a la zona de la Sagrada Família i l’Hospital 
de Sant Pau, on calien un o dos grups, i un altre a Horta. 

La diagnosi mostrava que els vells problemes de principi de segle es re-
petien. Per començar a construir només es disposava de tres solars municipals, 
al carrer de l’Almirall Cervera (a la Barceloneta), a la ronda de Sant Pau i al 
Turó de la Peira. A més, malgrat que les prioritats exigien la substitució de les 
escoles en mal estat, la incorporació d’unitàries als grups escolars i la dotació 
de parvularis, tan sols es va endegar la construcció d’alguns dels centres previs-
tos, mentre que la d’altres no s’inicià, ja que quedaren desertes algunes de les 

El creixement dels barris perifèrics fou desordenat i mancat de planificació, amb una forta 
aglomeració d’habitatges i una falta total de serveis. Vista general del barri de Roquetes, 1960. AHRNB
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d’Aragó, Joan d’Àustria, Juan Boscán i Ausiàs March, i les remodelacions dels 
instituts Maragall, Montserrat i Menéndez Pelayo, entre el 1962 i el 1968.26 

Aquesta onada constructiva fou emprada, una vegada més, com a ele-
ment propagandístic governamental. El novembre del 1961, en inaugurar-se la 
nova seu de l’institut Milà i Fontanals, el ministre d’Educación, Jesús Rubio, 
de visita a la ciutat, no es deixà perdre l’ocasió de recordar els esforços del  Règim 
per millorar l’oferta educativa a Barcelona: 

26. Adell, des del Servicio de Arquitectura Escolar del MEC, projectà nombrosos edificis per a instituts, 
entre els quals els de Sabadell (1962), Terrassa (1965), la Seu d’Urgell (1964), Tarragona (1968), Badalona 
(1965), Vilanova i la Geltrú (1966), Santa Coloma de Gramenet (1965) o l’Hospitalet (1965), a Catalunya, 
i d’altres de dispersos per tota la geografia espanyola, i també nombrosos edificis per a seccions delegades 
d’instituts i col·legis lliures adoptats per diverses congregacions religioses. (Informació facilitada per la seva, 
filla Lola Adell.)

emigrada, i algunes d’elles, com la Timbaler del Bruch, al carrer d’Emilio Roca; 
la Ramiro Ledesma, al carrer d’Aiguablava, i l’Onésimo Redondo, al carrer de 
l’Artesania, es caracteritzaren per l’ús d’un nou llenguatge arquitectònic en els 
projectes d’Oriol Bohigas i Josep M. Martorell, aleshores arquitectes del servei 
tècnic de l’Ajuntament. L’altre districte beneficiari de les noves construccions 
fou el Districte 5, un dels sectors tradicionals més massificats, on s’aixecaren els 
edificis dels centres García-Morato (més endavant escola Drasssanes) i Castilla 
a la plaça del mateix nom, d’estil més convencional. 

També es planejaren nous instituts, amb els quals hom pretenia absor-
bir la creixent demanda de matrícula en àrees tradicionalment mancades de 
serveis educatius, com el Raval i Sants, i aprofitar les possibilitats d’aconseguir 
terrenys, ja fos en polígons de la nova perifèria urbana o prop de la ciutat uni-
versitària, als límits del parc de Cervantes.

Francesc de Paula Adell Ferré, delegat de la Junta de Construcciones 
Civiles del Ministerio de Educación Nacional a Barcelona, fou l’autor d’alguns 
dels projectes, als quals aportà modernitat i funcionalisme. Aquest arquitecte 
(Riudecanyes, 1909 – Madrid, 1979) havia projectat diversos edificis públics a 
la província de Tarragona i havia contribuït a la recuperació del poble de  Siurana. 
Especialitzat en arquitectura escolar, dissenyà els nous edificis de les escoles 
oficials d’idiomes i d’arts aplicades i oficis de Barcelona, i els dels instituts de 
batxillerat dels anys seixanta Milà i Fontanals, Emperador Carles, Infanta Isabel 

L’arquitecte Francesc de Paula Adell Ferré, per encàrrec del Ministerio de Educación Nacional, 
projectà al barri de Sants un dels nous edificis escolars de batxillerat ubicats a la ciutat. 
Institut Emperador Carles, 1962. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

Les escoles projectades per Oriol Bohigas i Josep Martorell mostraven un nou llenguatge 
arquitectònic més funcional i racionalista. Grup escolar Timbaler del Bruc, anys seixanta. 
Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

1957-1970. Desenvolupament i noves necessitats formatives



192 193Cèlia Cañellas i Rosa Toran

A la acción del Ministerio, debe Barcelona contar con un conjunto universitario 
 espléndido y útil como el de la avenida del Generalísimo, construido, amueblado y 
dotado con el rotundo y decidido propósito de que por lo menos se equipare con la 
Ciudad Universitaria de Madrid. […] en el curso venidero Barcelona dispondrá de 
cinco nuevos Institutos con que hacer frente al fausto y grato aluvión de personas 
de todas las condiciones y edades que por variadísimas razones desean tener la cultura 
propia del grado de bachiller.27

Foren cinc els instituts inaugurats entre el 1960 i el 1965. L’any 1961 va obrir 
les portes el Milà i Fontanals, a la plaça de la Reina Amàlia, al solar de l’antiga 
presó de dones; el 1962 foren tres, el Joan d’Àustria i l’Infanta Isabel d’Aragó 
—destinat a noies—, ambdós als carrers del Concili de Trento i la Selva de 
Mar, al polígon de Sant Martí, a la Verneda, i l’Emperador Carles, al carrer 
de Witardo (Sants), proper a la nova Normal de Magisteri i la seva escola 
annexa, en funcionament des del 1967 amb el nom de Fra Ramon Pané. El 
1964 ja funcionava el Sant Josep de Calassanç (avui, Moisès Broggi), al carrer 
de Sant Quintí.

Si bé l’oferta pública de batxillerat es multiplicà, encara resultava insu-
ficient, com reconeixia, fins i tot, Félix Álvarez, director general d’Enseñanza 
Media, en afirmar que a Barcelona eren necessaris un total de trenta centres de 
batxillerat.28 El diari La Vanguardia feia aquesta síntesi de la situació: 

La última estadística oficial, curso 1957-58, señalaba 40.873 estudiantes de bachille-
rato, 29.139 varones y 11.734 muchachas. Actualmente hay en Barcelona, capital 7 
( Institutos de Enseñanza Media), 4 masculinos y 3 femeninos; 3 con estudios noctur-
nos; 4 filiales; centros del Patronato, 2 en Hospitalet y Mataró. Colegios reconocidos: 
de grado superior, 49 en la capital y 9 en la provincia; de grado elemental, 6 en la 
capital y otros tantos en la provincia Colegios autorizados: grado superior, 17 en la ca-
pital y 5 en la provincia; elemental, 21 y 4; enseñanza libre, 7 y 3, respectivamente […].

El mayor porcentaje de alumnos proceden de las clases media y acomodada, aun-
que la realidad señala que asisten a las aulas todos los muchachos que tienen el domi-
cilio paterno situado en las proximidades del centro. Una exacta y justa distribución de 
los Institutos en las zonas más habitadas contribuirá al incremento de los bachilleres.29 

L’ambició dels projectes no escapà a l’habitual capitalització propagandística, 
que culminà amb una exposició sobre l’obra constructiva del Ministerio en un 

27. La Vanguardia Española, 26/XI/1961.
28. La Vanguardia Española, 2/XII/1962.
29. La Vanguardia Española 7/III/1962.

L’anacronisme de les escoles unitàries i el dèficit de places en determinats districtes queda reflectit en 
aquesta previsió municipal de creació de nous grups escolars. La enseñanza primaria en Barcelona, 1962. 
Fotografia: Pep Parer. AMCB, caixa 67034
Plànol superior (transcripció llegenda): Emplazamiento provisional de los nuevos grupos escolares 
en los barrios de viviendas de protección estatal
Plànol inferior (transcripció llegenda): Zonas para emplazar los grupos escolares que deben sustituir 
a las escuelas unitarias que se supriman. Hi consten també les escoles unitàries ( ) i graduades ( ) 
existents
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Aquesta creixent preocupació per la construcció d’edificis escolars pú-
blics responia als canvis en la demanda social que reclamava la dotació de més 
places, tant a primària com a l’ensenyament secundari i superior, com posa en 
relleu l’Estadística Municipal del 1963, que en radiografia la situació.33 

Al batxillerat, s’havia passat d’aproximadament 17.000 alumnes matri-
culats el 1956 a 63.041 al grau elemental de batxillerat el 1963, amb gairebé el 
doble de nois que de noies. D’aquests, només una minoria estudiava en centres 
públics en règim oficial, mentre que adquiria una dimensió extraordinària la 
matrícula lliure i la col·legiada, que emmascaraven la cobertura de la privada. 
En el cicle superior hi havia menys de la meitat de matriculats que en el cicle 
elemental, i la majoria seguia estudis en centres privats col·legiats. 

L’ensenyament superior encara mantenia l’elitisme tradicional, amb 
9.868 matriculats a les facultats universitàries, la majoria nois i en règim ofici-
al, i 11.120 a les escoles tècniques, on encara era més acusada la matrícula 
masculina. 

33. Ayuntamiento de Barcelona, Gaceta Municipal de Barcelona, Estadística Municipal, Resumen del 
año 1963.

pavelló a la 29a Fira de Mostres, el 1961.30 Aquest triomfalisme contrastava 
amb la visió crítica de sectors de Falange, tal com palesaven les campanyes de 
denúncia de les mancances escolars al diari Solidaridad Nacional, i les declara-
cions dels seus vocals a la Junta Municipal o des del SEU. 

Les necessitats no resoltes impel·liren l’Ajuntament a sol·licitar la pròr-
roga del conveni del 1959 amb el Ministerio, vigent fins al 31 de desembre del 
1961, per a cinc anys més, justificant l’incompliment de la construcció dels 49 
nous centres previstos amb l’argument que els edificis barcelonins afegien als 
requeriments oficials espais per a parvularis, sala d’actes, biblioteca, sala de 
treballs manuals i habitatge del conserge, de manera que la subvenció ministe-
rial del 50 % de les obres cobria en realitat només el 33 % del cost, igual com 
passava amb la dotació de mobiliari. 

L’Ajuntament es comprometia a aportar els solars necessaris, amb una 
reserva substancial de numerari en els pressupostos ordinaris municipals del 
1962 al 1966. Tanmateix, a causa de la prohibició ministerial d’augments pres-
supostaris, l’Ajuntament havia de discórrer entre la disjuntiva d’endegar cons-
truccions escolars en solars ja disponibles o atendre les obligacions ineludibles, 
com la neteja ordinària de les escoles, el subministrament de material o les nò-
mines de personal, a banda de la satisfacció de bona part del material fungible, 
malgrat que correspongués a l’Estat, que significava un cost d’unes 800.000 
pessetes, a les quals se n’havien d’afegir 250.000 en material esportiu, i unes 
50.000 per invertir en decoració a cada grup escolar.31 La pròrroga concedida 
quedà reflectida en l’ordre ministerial de 8 de maig del 1961, i les possibilitats 
d’ajuts estatals foren ampliades pel conveni amb el Ministerio de la Vivienda, 
concretat en el decret de 22 de juliol del 1961.

Algunes de les escoles construïdes en aquests anys foren costejades a partir 
d’aquests convenis amb el Ministerio de Educación, però d’altres ho foren amb 
ajuts del Ministerio de la Vivienda, gestionats a través de la Comisión de Urba-
nismo o del Patronato de Suburbios, sobretot els edificats en barris d’habitatges de 
protecció estatal, amb costos que oscil·laren entre els 4.000.000 i els 7.500.000 
de pessetes cadascun. El 196332 l’Ajuntament seguia proposant-se destinar par-
tides per a nous edificis, ampliar o reformar els ja existents i, sobretot, intentar 
suprimir les escoles unitàries que funcionaven en edificis sense condicions.

30. ADEGC, Junta Inspección Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, Sessió 31 
maig 1961.
31. AMCB, Educació, IME, caixa 7369, Plan fundamental de actuación que se estima necesario en el Nego-
ciado de Enseñanza en los tres próximos años, 25 de juliol del 1960; IME, Nota de la labor más sobresaliente 
realizada desde el año 1957 hasta la fecha.
32. AMCB, Educació, IME, caixa 67034, La enseñanza primaria en el ayuntamiento de Barcelona», comissió 
executiva del 19 de febrer del 1963.

Font: ayuntamiento de barcelona. Estadística Municipal. Resumen del año 1963
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populars, i reconeixia la urgència de nous parvularis, malgrat que aquest nivell 
educatiu no fos obligatori. Aquestes previsions foren minimitzades per Josep 
Batlle, des de l’IME, que limitava les necessitats a quinze nous grups escolars 
que s’havien de construir en els propers dos anys,36 tenint en compte la tendèn-
cia a l’augment dels nens que deixaven l’escola als deu anys per matricular-se 
als instituts. Respecte al batxillerat, es confiava en l’oferta privada i, en cas 
d’augment de la demanda a la pública, la inspecció preveia les possibilitats de 
la matrícula lliure, els estudis a distància per ràdio i televisió i, en cas necessari, 
l’establiment de dos torns als instituts. Tots els organismes especialitzats coin-
cidien en la necessitat de reorientar la matrícula del batxillerat cap a les escoles 
professionals, a partir de les recomanacions dels mestres als seus alumnes sobre 
la seva qualitat. 

Les necessitats de places seguien essent heterogènies al conjunt de la ciu-
tat i s’intensificaven amb la permanent instal·lació dels immigrants als barris. 
La pressió de la demanda també era diferent segons els barris, amb densificació 
molt alta als edificis del Patronato de Suburbios, en contrast amb altres escoles 
on no s’arribaven a cobrir les places ofertes. L’emplaçament de les noves cons-
truccions i dels projectes dibuixava amb nitidesa el mapa de les carències del 
cinturó obrer barceloní —el sud-oest del Besòs, la Pau, Roquetes, Verdum, 
Trinitat Nova, Fabra i Puig, Maresme— i de les perifèries del nucli tradi-
cional —Poble Sec, Sant Andreu i Sant Martí—, àrees on anaren adreçades 
les construccions escolars de manera preferent. Quan Joaquín Tena Artigas, 
aleshores director general d’Enseñanza Primaria, visità Barcelona el 1966, la 
majoria dels nous grups en construcció se situaven a la perifèria, a excepció del 
Rubén Darío, aixecat a l’indret de l’edifici vuitcentista de l’escola de la ronda 
de Sant Pau, i el Virrei Amat, al carrer del Perú, al Poblenou, que substituïa el 
Pare Manjón.37 La disponibilitat de solars i locals a les noves barriades també 
va motivar el trasllat a Roquetes38 de l’escola Carmen Tronchoni, de la Sección 
Femenina, mentre que el Centro Municipal Fonoaudiológico passà a ocupar 
el seu edifici a Montjuïc. 

Els efectes del pla del 1964 es poden copsar comparant les dades dels 
cursos 1961-1962 i 1966-1967. En el sector públic, els parvularis municipals 
augmentaren. De fet, el 1965 s’inaugurà el parvulari Platero (carrer de Saragossa, 
núm. 29) a Sant Gervasi, i el 1966, s’inauguraren el Patufet (a la Gran Via), 

36. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, acta de les sessions del 10 i 19 
de juny del 1964.
37. La Vanguardia Española, 18/XII/1966.
38. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 3 de juny del 
1970.

La selecció es reforçava amb les proves per accedir a la universitat, cada 
vegada més restrictives, a mesura que augmentava el nombre de matriculats. 
Si el curs 1958-1959, d’un total de 2.263 inscrits, n’aprovaren 1.655 (73 %), 
el curs 1965-1966, set anys més tard, foren 4.080 els inscrits i sols 1.859 els 
aprovats (45,6 %).34

Les repercussions de la llei del 1965 a la ciutat
L’aplicació de la llei de 21 de desembre del 1965, que allargava l’edat escolar 
obligatòria fins als catorze anys, exigí una posada al dia de les places disponi-
bles, tant a les escoles privades, fins aleshores poc controlades per les instituci-
ons, com a les públiques. 

Davant de les noves exigències, la Junta Municipal de Enseñanza Pri-
maria, el 1964, a través de la seva presidenta, Montserrat Tey, s’afanyà a pro-
mocionar un nou pla35 que preveia construir fins al 1968 els 49 grups escolars 
previstos anteriorment, comptant amb els ajuts del Ministerio per cobrir-ne un 
80 % del cost, més els aconseguits del Ministerio de la Vivienda per a barris 

34. AHUB, 22/2/8/12 i 22/2/8/14.
35. La Vanguardia Española, 17/IV/1964.

Font: ayuntamiento de barcelona. Estadística Municipal. Resumen del año 1963
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que reclamaven que s’acceleressin els projectes previstos.43 De fet, els barracons 
seguiren usant-se fins i tot després de la inauguració de l’edifici definitiu del 
nou col·legi nacional Francisco Franco, el 1968, que resultava insuficient per 
absorbir el gran nombre de població infantil del barri. 

La resposta de l’Ajuntament a les reivindicacions veïnals palesava la ig-
norància dels responsables d’educació respecte al canvi produït en la conscien-
ciació de les famílies pel que feia a l’escola pública, amb el refús manifest a la 
instal·lació de barracons a Ciutat Meridiana i la Guineueta i a la ubicació del 
centenar de nens sense escola del sector de la Font del Gos, de Trinitat Vella, 
en un barracó cedit pel Patronato de Suburbios a unes monges.44 

A Torre Baró – Ciutat Meridiana, el 1966, s’encetà una singular experi-
ència, amb l’habilitació per a ús escolar de dotze vagons cedits per la companyia 
de tramvies de Barcelona, quan aquest transport públic estava essent substituït 
per autobusos. Emplaçats al costat del berenador de la Font dels Eucaliptus, 
cada tramvia tenia cabuda per a 30 alumnes i el conjunt, amb una capacitat 
per a 400 infants, va ser denominat grup escolar Sant Joan. Posteriorment, els 
alumnes de la zona van ser reubicats a les escoles Elisenda de Montcada i Font 
dels Eucaliptus.45 Fou també a Torre Baró, Roquetes i Vallbona on els veïns va 
reclamar subvencions a l’Ajuntament, als anys setanta, per a l’organització de 
colònies a les mateixes escoles.

El recel respecte a la qualitat de les instal·lacions escolars també es va 
donar al barri del Besòs, on es produïren atacs contra els barracons instal·lats.46 
La reivindicació educativa va unir, entre el 1968 i el 1970, els centres socials 
del Besòs i del Camp de la Bota amb les associacions de veïns del Maresme, 
la Pau i la Catalana, que encetaren la campanya «Aprender es un problema» 
i col·laboraren en l’estudi sobre els dèficits escolars a la zona, que serví de base 
per a exposicions sobre el tema. 

Al costat de la cohesió social per a la qual treballaven les associacions 
de veïns, no es podien amagar problemes de convivència per part de minori-
es poc integrades, reflectits en l’àmbit escolar amb actes vandàlics contra els 

43. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 14 de febrer 
i del 10 de març del 1965.
44. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 3 de març 
del 1964.
45. AMCB, Educació, caixa 67176, La labor realizada por el ayuntamiento en los últimos siete años, de 
diciem bre de 1963 a noviembre de 1970, Ayuntamiento de Barcelona.
46. «Vecinos del Barrio Besós expresan su disgusto por la instalación de un barracón», La Vanguardia 
Española, 11/IX/1966; Ivan Bordetas, «De la supervivència a la resistència: la gestació del moviment veïnal 
a la Catalunya franquista», dins Carme Molinero i Pere Ysàs (coord.), Construint la ciutat democràtica. 
El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icària – Memorial Democràtic; Bellaterra, 
UAB, 2010, pàg. 35-112.

l’Ardilla (carrer de Bascònia), Caperucita Roja (carrer de l’Orden, núm. 146), 
Walt Disney (carrer del Pare Secchi), Dumbo (carrer de la Sagrera, núm. 99), 
Pinocho (carrer de Sant Andreu, núm. 122), Pulgarcito (carrer de Coroleu, 
núm. 66) i Bambi (carrer Sant Marià, núm. 6), gairebé tots a Sant Andreu.39 
També es crearen més escoles graduades i les escoles unitàries acabaren dis-
minuint, sobretot per l’aplicació del decret de 22 de febrer del 1962, que feia 
incorporar els seus mestres i alumnes a les agrupacions escolars acabades de 
néixer, amb els diferents graus de primària en edificis diversos.40

Tot i aquestes inauguracions, el dèficit era una realitat sagnant. De cara 
a ajustar-se als nous requeriments d’allargament de l’escolaritat, el 1967 s’actu-
alitzà el cens escolar amb la inclusió dels aproximadament 45.000 nens i nenes 
d’entre dotze i catorze anys, per tal d’abordar un nou pla de construccions 
escolars. El mateix Ajuntament reconeixia un dèficit en ensenyament primari 
de 25.000 places.41 

La crisi del paternalisme als suburbis i els primers  
moviments reivindicatius
La caracterització de les escoles del Patronato de Suburbios es va mantenir, i el 
curs 1966-1967 seguien en funcionament un centre al sud-oest del Besòs, dos 
a la Trinitat Nova (Sant Josep Oriol i Sant Jordi), dos a Montjuïc (El Polvorí 
i Can Clos) i dos més a Nou Barris (Pi i Molist i Sant Antoni Maria Claret), 
a les quals assistien 3.654 alumnes. La novetat va consistir en l’organització 
de mobilitzacions veïnals des del moment que les famílies deixaren d’acceptar 
l’escola pública per a pobres com a única alternativa possible als seus barris i 
passaren a reclamar, no sols la creació de places, sinó unes condicions dignes 
en edificis i dotacions. 

Quan els suburbis començaren a esdevenir barris, les mobilitzacions 
veïnals anaren creixent i foren especialment destacades al Districte 9, sobretot 
a la Guineueta, Vallbona i Torre Baró, zona considerada per la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria «un ejemplo típico del aluvión de gente sobrevenida a 
Barcelona creándole problemas de toda índole».42 A la Guineueta, la inaugu-
ració de l’escola Francisco Franco, el 1965, en un estatge provisional, només 
atenuà les mancances i es feren sentir les queixes de les famílies a la premsa, 

39. AMCB, Educació, caixa 7369, Nota para la prensa. Construcciones escolares realizadas desde el año 1940 
hasta la fecha, 1970.
40. AMC, Educació, caixa 67034, Conversión de 48 escuelas nacionales unitarias en 8 grupos escolares, 1963.
41. José Luis Sicart Quer, «Programa de actuación municipal», La Vanguardia Española, 4/III/1967; 
La Vanguardia Española, 18/XI/1967. 
42. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 3 de març 
del 1964.
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1970-1979 
Transformació del sistema educatiu, 
exigències socials i canvi polític

Els efectes de la Ley General de Educación, del 1970,  
i les mobilitzacions reivindicatives
El nou concepte de l’ensenyament obligatori i les prospeccions 
 municipals per a l’aplicació de la llei
Dues de les grans novetats de la Ley General de Educación (LGE), aprovada 
sota el ministeri de Villar Palasí el 4 d’agost del 1970, foren l’establiment d’una 
via única d’escolarització obligatòria per a tothom fins als catorze anys, i el 
reconeixement de la responsabilitat de l’Estat de garantir-la. 

L’ensenyament primari es reestructurà en vuit cursos, amb una primera 
etapa, dels sis als onze anys, i una segona, dels dotze als catorze, que substituïa 
els cursos superiors de l’antiga ensenyança primària, el batxillerat elemental 
i el preaprenentatge de la formació professional. L’accés a la secundària quedà 
condicionat a l’assoliment del títol de graduat escolar en finalitzar l’Educación 
General Básica (EGB), obligatori per cursar el nou batxillerat i no requerit 
per al primer cicle de formació professional, al qual accedia bona part dels 
alumnes de perfil acadèmic baix fins als setze anys, inici legal de l’edat laboral. 

Altres novetats foren la regulació amb criteris educatius de les etapes 
preescolars abans dels sis anys, dividides en llars d’infants (dos i tres anys) 
i parvularis (quatre i cinc), sense considerar-les obligatòries; l’acceptació de la 
validesa pedagògica de la coeducació, i, en el marc de l’enfortiment del ca-
ràcter nacional de la lluita antifranquista a Catalunya i al País Basc, la tímida 
introducció de les llengües no oficials a les aules. Aquests canvis no estalviaren 
l’obligació d’hissar i arriar la bandera nacional a totes les escoles estatals.1 

La modernització educativa suposà la substitució dels tradicionals exà-
mens per treballs en fitxes i en equip, l’avaluació continuada i els informes que 
reflectien els progressos de l’alumne. Eren uns canvis que, units al tractament 
d’algunes matèries, com la matemàtica moderna o la gramàtica estructural, 
suposaren esforços d’adaptació als mestres, impel·lits a fer cursos de reciclatge 
per convertir-se en mestres d’EGB. 

Per a una preparació més bona dels futurs docents, els estudis de Magis-
teri adquiriren categoria universitària, i foren impartits a les noves escoles 

1. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 20 de desembre 
del 1971.

edificis i les instal·lacions. Davant les queixes dels directors, alguns dels quals 
reclamaven que fossin aïllats els patis amb murs per evitar robatoris i danys, 
l’Ajuntament considerava que no es podien convertir les escoles en fortaleses i 
que el problema era d’ordre públic. En canvi, els mestres tenien clar que calia 
millorar les condicions dels serveis escolars per fer-los més atractius a les famí-
lies, amb la instal·lació de cuines per als menjadors o la pavimentació dels patis, 
només coberts de graveta; ara bé, eren actuacions que les autoritats municipals 
consideraven no directament relacionades amb l’ensenyament. Finalment, el 
1970 es pressupostaren 15.000.000 de pessetes per aixecar tanques a les escoles 
«para evitar las posibles salidas de los alumnos del recinto escolar».47 

Tanmateix, la integració escolar de tota la població infantil fins als 
 catorze anys, a les perifèries, després d’anys de descurança, era un repte que 
requeria mesures més contundents que la simple inauguració d’edificis, sovint 
a mig acabar, i les autoritats educatives es dolien de la manca de resposta 
de les famílies, que no acudien a les noves escoles, mentre seguien proliferant 
les privades. A tall d’exemple, el grup escolar Ciutat Comtal, a Vallbona, no-
més omplia 370 places de les 800 de capacitat, i el grup Tibidabo, amb la 
mateixa capacitat, només acollia 340 alumnes el 1969.48 Els pares, i sobretot 
les mares, que treballaven llargues jornades fora de casa, tenien clar que els 
edificis no acomplien les seves necessitats, ja que no disposaven de menjador 
ni oferien places de pàrvuls, queixes que feien arribar a l’Ajuntament a través 
dels directors. 

47. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 10 de juliol del 
1968 i del 3 de juny del 1970.
48. AMCB, Educació, caixa 67173, Junta Municipal Enseñanza Primaria, acta de la sessió del 5 de novembre 
del 1969.
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Segons els informes de l’Ajuntament, la impossibilitat d’adaptació de 
molts dels petits centres privats podia quedar en part compensada per les re-
conversions de les seccions filials i delegades dels instituts, que sols impartien 
fins aleshores el batxillerat elemental. Es preveia que, per decisió dels ordes 
religiosos que regentaven bastants d’aquests centres, aquests centrarien l’oferta 
en places d’EGB i farien disminuir molt la pressió de la demanda en molts 
barris. Una altra de les consideracions era que la major mobilitat dels alumnes 
de batxillerat superior en permetria el desplaçament, de manera que alguns 
instituts del centre es podrien aprofitar per a la instal·lació d’escoles.

de formació del professorat. La possibilitat que els alumnes amb millors 
qualificacions accedissin directament a places públiques ajudà a incorporar 
a les aules joves titulats, que contribuïren a modificar, a poc a poc, l’ambient 
de les escoles públiques catalanes. També es vetllà per la formació didàctica 
dels docents de secundària, a partir dels cursos d’aptitud pedagògica (CAP), 
impartits des dels nous instituts de Ciències de l’Educació, dependents de 
les universitats. 

Completava la reforma del sistema educatiu la substitució de l’antic 
batxillerat per un nou pla d’estudis, que no quedà definitivament articulat 
fins al decret de 23 de gener del 1975. El batxillerat unificat polivalent (BUP) 
s’estructurà amb un currículum molt academicista, desenvolupat en tres anys 
i amb la separació tradicional entre lletres i ciències a tercer curs, i s’establí el 
curs d’orientació universitària (COU) per a l’accés a la universitat. 

Davant l’aplicació de l’LGE, Barcelona s’enfrontava al repte d’escolarit-
zar tota la població fins als catorze anys, amb un cens escolar que no parava de 
créixer i que es calculava que podia augmentar en 50.000 nens més fins a l’any 
1974, quan es preveia que la població total superés els dos milions d’habitants. 
Hom temia que es produís «un déficit de plazas escolares, que la absorción del 
déficit escolar lograda en los años pasados y que se consideraba como un paso 
decisivo para conseguir cotas más satisfactorias, puede verse superada y obligar 
a un nuevo esfuerzo en el plano de las construcciones escolares».2

La magnitud del repte suscità diversos estudis estadístics sobre les ne-
cessitats, fets des d’instàncies oficials o a partir d’iniciatives de l’Església o 
privades,3 que abordaren la realitat escolar amb l’objectiu de mesurar els efec-
tes de la nova llei d’educació i adequar la planificació de les construccions en 
els diferents districtes i barris de la ciutat. El dèficit escolar ja no s’entenia 
només com el recompte de nens sense escola —situació que es considerava 
superada l’any 1970—, sinó que es parlava del dèficit estadístic, resultant de 
preveure la disminució del nombre de places existents, ofertes, en bona part, 
des del sector privat, ja que no s’adequava a les noves exigències de la llei. 

Les normes fixades exigien als edificis escolars elements anteriorment 
no obligatoris (laboratoris, biblioteques, àrees d’espais especials…), i obligaven 
a disposar de patis i camps de esport, novetat que significava, en general, la 
reducció del nombre d’aules en benefici dels nous espais i el requeriment de 
solars amb majors dimensions. 

2. Ayuntamiento de Barcelona, La enseñanza en Barcelona (1969-70), Barcelona Informa, suplemento de 
la Gaceta Municipal, 1972.
3. José García-Durán de Lara, «Cinco notas sobre la oferta de plazas escolares», Cuadernos de Arquitectura 
y Urbanismo, 88 (1972), pàg. 12-15.

L’estudi de l’Ajuntament estava orientat a diagnosticar la situació escolar de 
la ciutat i a fer les previsions de cara a l’aplicació de la Ley General de Educación. 
Portada del fullet La enseñanza en Barcelona (1968-1969). Fotografia: Pep Parer. AMCB
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tradicionals del Raval, Sants, Gràcia i el futur Nou Barris, mentre que es man-
tenia la implantació preferent del sector privat a Sarrià i a l’Eixample.

Les informacions de l’estudi «Barcelona ante la Ley General de Educa-
ción, 1968-1975»4 ressaltaven també la incidència del creixement demogràfic. 

4. AMCB, Educació, caixa 67170, Educació, Informes, Barcelona ante la Ley General de Educación, 1968-1975. 

Els estudis referents al dèficit escolar s’atenien als conceptes presents en 
el Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, i diferenciaven entre el 
dèficit físic, és a dir, els infants sense escolaritzar, i el dèficit funcional, referit 
a les aules amb més de trenta alumnes, considerats mal escolaritzats, a més de 
tenir en compte l’obsolescència de les places dels col·legis amb menys de cent 
alumnes, un autèntic minifundisme escolar.

La geografia de les necessitats apareix reflectida en successives anàlisis 
fetes des de l’Ajuntament. Vegem, en primer lloc, l’estudi publicat el 1968, 
coetani de les prospeccions ministerials reflectides en el Libro Blanco, en què 
s’exposava la distribució de l’oferta educativa en els diferents nivells i reiterava 
el desequilibri entre els sectors, públic, religiós i privat.

El mateix treball analitzava la situació a cadascun dels dotze districtes 
i en radiografiava la diversitat. 

La distribució geogràfica de la població escolar reafirmava la diversifi-
cació escolar i social al territori. Dos districtes, per raons ben diferents, con-
centraven la part més important de la població escolar. Al Districte 3 (Sarrià), 
els centres elitistes hi actuaven com a punt d’atracció per a alumnes de tota la 
ciutat, mentre que al Districte 9 (el futur Nou Barris), la causa del sobredimen-
sionament era el creixement desmesurat dels seus barris. En comparació amb 
les dades del 1957, l’estudi reflectia l’augment de la proporció de la matricu-
lació en el sector públic al conjunt de la ciutat, sobretot als districtes populars 

Font: ayuntamiento de barcelona, La enseñanza en Barcelona (1968-1969) y perspectivas para 1974. 
Documento para su estudio y corrección, 1968. Dades reelaborades a partir de la suma de les xifres 
d’alumnes de sis a tretze anys, i de deu a tretze anys, que en la publicació se segmentaven

Distribució de la població escolar (6-13 anys) per districtes

Districte

Tipus d’escola

Total %  
Pública

%  
PrivadaPública

Privada

Confes-
sional

No 
confes-
sional

Total 
privada

1 (Barceloneta) 3.068 2.356 2.995 5.351 8.419 36,44 63,56

2  (Poble Sec, el 
Port, Can Tunis) 4.699 2.495 5.376 7.871 12.570 37,38 62,62

3 (Sarrià) 3.278 9.339 8.265 17.604 20.882 15,70 84,30

4 (Dreta Eixample) 4.488 5.131 3.211 8.342 12.830 34,98 65,02

5 (Raval) 4.907 2.096 1.216 3.312 8.219 59,70 40,30

6  (Esquerra 
Eixample)

2.052 2.163 2.528 4.691 6.743 30,43 69,57

7 (Sants – les Corts) 6.055 1.663 6.468 8.131 14.186 42,68 57,32

8  (Gràcia, el Coll,  
Carmel i Peni-
tents)

3.673 4.161 7.290 11.451 15.124 24,29 75,71

9  (Sagrera, Sant 
Andreu, Horta, 
futur Nou Barris)

19.326 6.850 20.345 27.195 46.521 41,54 58,46

10  (Poblenou,  
Bogatell, Llacu-
na, el Clot)

7.843 1.165 9.018 10.183 18.026 43,51 56,49

11 (Collblanc) 1.428 3.123 1.917 5.040 6.468 22,08 77,92

12  (Sagrada 
Família  
i Sant Pau)

6.358 6.864 11.553 18.417 24.775 25,66 74,34

TOTAL 67.175 47.406 80.182 127.588 194.763 34,49 65,51

Font: ayuntamiento de barcelona, La enseñanza en Barcelona (1968-1969) y perspectivas para 1974. 
Documento para su estudio y corrección, 1968. Dades reelaborades

Primària (6-9 anys) Secundària (10-13 anys) Batxillerat superior (14-16 anys)
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(1968) 

 Centres públics
 Centres confessionals 
 Centres no confessionals
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calia mesurar les possibles reaccions del sector privat, que durant tantes dèca-
des havia subministrat places escolars. S’emfasitzava que aquest sector, davant 
el temor pel control i la incertesa sobre la quantia de les inversions, no faria 
cap esforç per assumir una part important de la població escolar, a causa de 
les noves exigències legals d’estàndards mínims en els edificis i de titulació dels 
docents per tal d’obtenir subvencions, i pel control dels nombre d’alumnes per 
aula. L’aplicació de la llei havia de comportar la disminució dràstica del que 
es denominava «minifundisme escolar», amb la desaparició de places en escoles 
que no havien sabut reestructurar-se o fusionar-se per tenir un mínim de les 8 
aules i 320 alumnes que requeria la llei, i es pensava que molts dels centres privats 
centrarien els seus esforços en el batxillerat.

Tot plegat apuntava a un increment de la demanda de places públiques, 
fins i tot en districtes relativament rics. En conseqüència, el sistema públic 
havia d’intentar millorar costos i terminis de construcció, classificar i trans-
formar els actuals centres segons els criteris precisats en l’ordre de 19 de juny 
del 1971, i afinar les localitzacions. En definitiva, es tractava d’absorbir tant 
la demanda de les capes populars urbanes, que nodrien el grup d’infants mal 
escolaritzats, receptors de la beneficència religiosa i usuaris de les acadèmies 
de pis, com la de les classes mitjanes urbanes, que cada vegada valoraven més 
les possibilitats de l’escola pública per als seus fills.

Hom calculava que el curs 1970-1971 desapareixerien 12.691 places 
per la reducció a zero del nombre d’alumnes escolaritzats en centres de més de 
40 alumnes per aula; 15.000 places més, a causa de la desaparició d’uns 225 
petits col·legis, propis del minifundisme escolar, i 15.000 per la reconversió 
dels instituts d’ensenyança mitjana. De les xifres se’n desprenia que calia es-
merçar esforços en construccions escolars per assumir aquests més de 40.000 
alumnes en el sector públic. 

La pregunta clau era si aquest repte es podia escometre amb els parà-
metres clàssics, ja que, malgrat la importància de les inversions rebudes des 
del Ministerio de Educación y Ciencia, els resultats quedaven llastrats per 
l’estranya estructura de competències entre el Ministerio, l’Ajuntament i les 
empreses constructores, que impedien poder aplicar amb propietat la progra-
mació i el control. Els grups escolars sense barrar, els centres ja acabats sense 
professors assignats, les obres eternitzades… eren situacions airejades sovint a 
la premsa, i, de fet, es constatava una mitjana de tres a quatre anys des de la 
inclusió de l’obra en un pla fins a la seva realització, amb els pertinents costos. 
Tot això implicava que, sovint, el 90 % de la futura inversió educativa estigués 
ja condicionat per la programació d’anys anteriors.

Bona part de les dificultats s’atribuïa a l’especificitat de l’Administració 
pública espanyola, la qual, a diferència d’altres del món occidental, no preveia 
la investigació i el desenvolupament del producte. Per reduir els efectes del 

Era un fet que el nombre de naixements anuals no havia parat d’augmentar, 
ja que dels 17.000 del 1951 s’havia arribat als 30.000 el 1964; la tendència es 
mantenia i només podia capgirar-se si es produïen emigracions a la corona 
barcelonina. 

Al creixement natural calia afegir-hi els efectes de la reconversió, unida 
a la llei per detallar les necessitats de places escolars. Tot i les dificultats de 
quantificació, a causa d’escoles no reconegudes i del solapament de dos nivells 
d’ensenyament paral·lels a partir dels deu anys —els graus superiors de pri-
mària i els primers cursos de batxillerat—, a l’hora de concretar les previsions, 

Els nous requeriments arquitectònics i de professorat determinaren la desaparició 
de centres privats, expressió del minifundisme escolar present a tota la ciutat. 
Academia Trinidad, anys setanta. Fotografia: Kim Manresa. AHRNB
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millors condicions, també econòmiques a l'hora d'accedir-hi, que bona part 
de la privada.

Pel que fa al nombre de nens per aula, els càlculs advertien d’un aug-
ment a les aules públiques dels districtes 4, 7, 8, 9 i 12, que havien passat 
d’una mitjana de 37,6 alumnes per aula, el 1969-1970, a 40,8 el 1970-1971, 
a conseqüència de la disminució del dèficit físic (nens al carrer). En canvi, 
aquest indicador en el sector privat i en els mateixos anys, passà de 32,5 
alumnes a l’aula a 29,5, disminució que afectava gairebé tots els districtes; 
només a les escoles de l’Església, en especial a les dels districtes 4 i 10, la 
variació de la ràtio d’alumnes per professor (de 38,5 i de 38) mostrava poca 
diferència.

centralisme, s’advocava per endegar consorcis locals per fer encàrrecs massius 
a constructores o a empreses de materials, atès que 

mientras el Centro del Sistema controle la retribución del último funcionario y el 
pago de la última bombilla, difícilmente tendrá la creatividad suficiente para realizar 
tareas de investigación y desarrollo y control del funcionamiento del sistema. En este 
sentido es de esperar que la Administración española siga el ejemplo de descentraliza-
ción de las grandes empresas internacionales, de la administración pública occidental 
y de los sistemas de planificación de tipo soviético. No sería de extrañar entonces una 
devolución de competencias a la administración local una vez reestructurado todo el 
sistema educativo, convirtiéndose el MEC en centro de investigación, asesoramiento, 
inspección y control.5 

De fet, era una proposta similar a la iniciada amb els estatuts d’autonomia de 
les universitats.

La crítica al llast administratiu precedia el detall de la planificació per 
establir criteris d’assignació geogràfica. El curs 1970-1971 havia disminuït el 
dèficit en tots els districtes de la ciutat, i en sis el nombre d’alumnes escolarit-
zats era superior a la població per escolaritzar, fenomen que seguia essent sig-
nificatiu als districtes 3 i 4. Al Districte 3 s’hi concentraven els grans col·legis 
de l’Església, internats i nous col·legis privats, per l’oferta de torres i avantatges 
ambientals que satisfeien els usuaris amb alts nivells de renda de via Augusta, 
Tres Torres i Pedralbes, mentre que al 4, que corresponia a l’Eixample, el su-
peràvit es devia, deixant de banda l’existència de col·legis religiosos, al procés 
de terciarització i envelliment de la població, amb la consegüent oferta de pisos 
grans, que, pel seu caràcter cèntric, havien atret algunes acadèmies.

Quant als districtes deficitaris, el Districte 2 en presentava una alta xifra, 
però amb una distribució interior desigual; de fet, el procés d’eliminació del 
barraquisme havia suposat la marxa de moltes famílies, mentre que la pobla-
ció havia augmentat al peu de la muntanya de Montjuïc, cosa que implicava 
l’escolarització dels nens al Districte 5. No obstant això, els dèficits més nota-
bles seguien constatant-se en els districtes 9, 10 i 12, corresponents als barris 
extrems, fet que suposava un important desplaçament d’alumnes cap a altres 
districtes amb superàvit de places.

En general, a tots els districtes disminuïa el nombre de nens mal es-
colaritzats, fet que els autors de l’informe explicaven per la preferència per 
l’escola pública, que feia notar cada cop més la seva presència, ja que oferia 

5. AMCB, Educació, caixa 67170, Educació, Informes, Barcelona ante la Ley General de Educación, 
1968-1975, pàg. 11.

Els convenis entre l’Ajuntament i el Ministerio, a finals dels anys seixanta 
i principis dels anys setanta, potenciaren un increment de la construcció 
escolar que no va resoldre el problema de la manca de places, a causa 
de l’augment de població. Portada de la revista Barcelona Informa, 1972.  
Fotografia: Pep Parer. AMCB
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19.577 per al mateix 1971-1972, amb un augment de fins a 23.370, l’any 1974. 
Existia una absoluta coincidència en la localització geogràfica de les mancan-
ces, situada als districtes 9, 10 i 12, tant de parvularis com de guarderies.

Aquestes previsions diferien de les del Tercer Plan de Desarrollo (1972-
1975), que atribuïa 7.000 places d’educació preescolar a la ciutat, però, com en 
altres aspectes educatius, els estudis prospectius no tingueren una plasmació 
real, ja que no es disposava de partides en el Programa d’Actuació Municipal, 
per manca de diners.

La dificultosa implantació de l’EGB 
El mes de setembre del 1971 començaren el primer curs d’EGB tots els nens 
que feien sis anys dins d’aquell any natural, però des del curs anterior diverses 
escoles de la ciutat, entre les quals les privades Talitha i Costa i Llobera, i les 
públiques Escoles Casas, 26 de Enero i parc del Guinardó, sol·licitaren auto-
rització per avançar-se en la implantació de l’EGB, i impartir el cinquè curs 
amb caràcter experimental per possibilitar als alumnes l’accés a la titulació de 

Les previsions de cara al 1974 estimaven la xifra de 111.862 places ne-
cessàries a la ciutat, i, si bé els districtes 2, 4 i 5 tenien una oferta superior a 
la demanda, els districtes 9, 10 i 12 concentraven el 66,7 % de les places a crear, 
de les quals 40.313 corresponien al Districte 9; 19.741, al 12, i 14.585, al 10. 
En aquestes zones, que concentraven un 44 % de la població de la ciutat, a més 
de la manca d’equipaments escolars, hi havia un gran creixement poblacional, 
baixes rendes per habitant i un alt nombre de llicències d’edificació.

Aquestes dades, exponents de la realitat i les necessitats, coincidien amb 
les subministrades per la inspecció d’ensenyament primari en el seu document 
«Necesidades más urgentes de Barcelona», de 5 de juliol del 1971, basades en el 
coneixement del terreny. Però, a més del nombre de places, la inspecció apunta-
va vers la definició de criteris per a la localització dels nous centres, amb l’objec-
tiu de prioritzar l’educació de l’alumne a la zona on vivia i estalviar en transport, 
arguments totalment contradictoris amb la concentració d’escoles al Districte 3. 

Es considerava que per a la tria del solar calia tenir en compte la proximi-
tat d’altres escoles i el seu grau d’ocupació, el creixement del nombre d’alumnes 
a la zona adjacent i la informació sobre projectes de construcció d’habitatges, 
seguint l’exemple del coeficient elaborat per l’Administració francesa, que rela-
cionava la necessitat de places escolars amb el nombre d’habitatges construïts, 
un indicador fàcil de calcular mitjançant eines informàtiques, atès que les 
llicències d’obres estaven mecanitzades des del 1968.

La magnitud del problema escolar i la incapacitat municipal per re-
soldre’l foren objecte reiterat de reportatges en el diari falangista Solidaridad 
Nacional, que feien de contrapès als escrits més oficialistes, publicats des de 
l’Ajuntament.6

Pel que fa a l’educació preescolar el Gabinet de Programació Municipal 
n’elaborà un estudi7 que obria la possibilitat de crear una xarxa de centres 
públics amb caràcter experimental per donar una alternativa a la situació en 
què l’oferta estava majoritàriament en mans del sector privat. Hi havia 9.630 
places per a alumnes de dos-tres anys, distribuïdes en 321 aules, de les quals 
8 corresponien a centres públics, 90 a l’Església i 223 a establiments privats; 
oferta totalment insuficient per a les previsions demogràfiques de cara al curs 
1971-1972, en què mancarien 55.640 places. L’oferta de parvulari per a nens 
de quatre-cinc anys era de 41.900 places, 10.270 en centres públics, 12.187 en 
centres de l’Església i 19.443 al sector privat. També es preveia un dèficit de 

6. AMCB, Educació, caixa 67176, 1971-1972, «La labor barcelonesa en educación», Cataluña, suplement 
regional de Solidaridad Nacional, s/d, i Barcelona Informa, suplement de la Gaceta Municipal, 0, febrer 1972, 
monogràfic «Las escuelas».
7. AMC, IMEB 66-70, caixa 67168, Delegación de Servicios de Cultura, «Programa de actuación municipal», 
1972, carpeta 6714. 

Programa d’actuació municipal (1969-1970). Catàleg de l’exposició Barcelona 1974  
a les Drassanes editat per l’Ajuntament. Fotografia: Pep Parer. AMCB, caixa 67176

Grupos escolares existentes
Grupos en construcción o ejecución inmediata (hasta 1971)
Grupos programados hasta 1974
Escuelas para subnormales 
Escuelas para sordomudos
Escuelas de formación profesional
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estabilitzat gràcies a les subvencions, però matisava que cada vegada més «la 
demanda social se dirige en la actualidad con mayor intensidad a los centros 
estatales, y es previsible que esta tendencia continuará en los próximos años».

A part de les conegudes necessitats als barris de Sants, les Corts, Poble-
nou, Sant Martí, Sagrada Família i els districtes 9 i 12, l’informe destacava 
sobretot els desajustos territorials. Així, al Districte 2 sobraven places a les 
escoles de suburbis Isaac Peral, a Can Clos, i Sant Raimon de Penyafort, a la 
barriada Eduard Aunós, mentre que en faltaven a la Zona Franca i a Sant An-
toni. El mateix passava al Districte 9, on les escoles del Patronato de Suburbios 
Sant Josep Oriol, Ciutat Comtal, Font dels Eucaliptus i Cristóbal Colón no 
s’omplien, mentre que el creixement dels diferents barris obligava a construir 
molts nous centres, «tanto más cuanto se trata de población de nivel obrero y 
medio que reclama puestos estatales gratuitos». A Sarrià i a Gràcia gairebé no 
hi havia centres estatals, i a l’Eixample, malgrat que no ho reflectissin les dades 
estadístiques, també hi havia zones deficitàries.

Dels diferents estudis, projectes i convenis, en resultaren un bon nom-
bre de nous grups escolars construïts entre el 1964 i el 1970,13 la majoria dels 
quals foren ubicats al Districte 9. Es tractava dels col·legis nacionals Juan 
XXIII, al carrer de las Azores; els pavellons de la Guineueta; Francisco Franco, 
a la rambla dels Caçadors, o l’Elisenda de Montcada, al carrer de la Font d’en 
Magues, inaugurats abans del 1969. Des del 1969 entraren en funcionament el 
col·legi nacional Ciudad Condal, al carrer de Pujalt, a Torre Baró – Vallbona; 
el Calderón de la Barca, al carrer d’Orduña, i el col·legi nacional Tibidabo, 
al carrer de Joaquín Valls, i des del 1970, el col·legi nacional Font dels Euca-
liptus, a Torre Baró; el Víctor Català, al carrer de Santa Engràcia; el Roger de 
Flor, al carrer de Pedrosa, a Trinitat; el Mío Cid, al carrer de Casals Cubero, 
i el col·legi nacional Madrid, a Fabra i Puig – Aneto.

Els districtes 4, 6, 7 i 11 quedaren al marge d’aquesta onada construc-
tiva i a la resta no se’n construïren tants. Al Districte 2, es donà la reforma del 
Sant Raimon de Penyafort, al carrer de Tortosa, a la barriada Eduard Aunós, 
i el col·legi nacional Isaac Peral, a Can Clos. Al Districte 3, es traslladà el col-
legi nacional Uruguay al carrer de Vallirana; al Districte 5, el col·legi nacio-
nal Rubén Darío a la ronda de Sant Pau, núm. 38, al solar de l’antiga escola 
del segle xix; al Districte 8, el Virgen de Montserrat, al camí de Sant Genís 
dels Agudells; al Districte 10, el CN Eduardo Marquina al carrer de Jaume 
Huguet, al Sud-oest Besòs; el Ramón Menéndez Pidal, al carrer de Cantàbria; 
el Virrei Amat, al carrer del Perú, núm. 139, i el Concepción Arenal, al carrer 

13. AMCB, Educació, caixa 66; Ayuntamiento de Barcelona, La labor realizada por el Ayuntamiento en los 
últimos siete años (desde el 1 de diciembre de 1963 al 31 de noviembre de 1970).

graduat escolar. També començaren, sota el control de l’Institut de Ciències 
de l’Educació (ICE), assajos de bilingüisme a les escoles privades Aula i Icària; 
d’ensenyament individualitzat als centres públics Reis Catòlics, Lope de Vega 
i Sant Pius X, i es començaren a fer classes mixtes a l’escola del Mar, la 26 de 
Enero o la del Bosc de Montjuïc, entre d’altres. La incorporació del català, sol-
licitada per diverses escoles, requerí una autorització explícita de la inspecció.8 

La major pressió social per a una millor escola pública i les expectati-
ves obertes pels canvis de l’LGE acabaren situant el tema de l’escolarització a 
l’agenda municipal, i, per fer front als requeriments de la nova llei, la corporació 
local va preveure la construcció de 57 nous grups escolars en el període 1969-
1974 per crear 46.000 places públiques.9 L’actuació era molt més limitada que 
l’ajustada en les directrius del Tercer Plan de Desarrollo, endegat el 1972,10 
que feia ascendir a 120 grups escolars de 16 unitats per a 77.000 alumnes les 
necessitats fins a l’any 1980. Aquestes consideracions que eren comunicades de 
manera reiterada per la Delegación del Ministerio a l’Ajuntament; però, tot i ser 
acceptades, eren objectius difícils d’abordar des dels programes municipals.

De moment, el projecte municipal es concretà en el Plan de Urgencia, 
del 23 de març del 1972, refermat pel conveni subscrit amb el Ministerio de 
Educación, que preveia la construcció de només 55 grups escolars, 26 dels 
quals s’edificarien entre el 1974 i el 1978. Un nou conveni, signat el 26 de 
setembre del 1973, concretava l’adaptació a l’EGB de 60 centres dels 128 exis-
tents, ja que la resta eren edificis arrendats, o no permetien ampliació, o bé es 
trobaven en estat ruïnós o en procés d’enderroc.11

Coneixem un altre informe, presentat per la Inspección de Enseñan-
za Primaria el 1974, que repassava minuciosament les mancances existents.12 
El document insistia en la necessitat de planificar tenint en compte la mobi-
litat dins la mateixa ciutat, ja que alguns districtes, com el 4 i el 3 (Eixample 
Dret i Sarrià), rebien nens de tota la ciutat a les grans escoles religioses, i, en 
canvi, famílies de baix nivell econòmic establertes allà tenien dificultats per 
trobar lloc a les escasses escoles públiques. Segons l’estudi, el sector privat 
seguia acollint el 73,8 % dels escolars d’entre sis i tretze anys i es mantenia 

8. ADEGC, Junta de Inspección de Enseñanza Primaria de la Provincia de Barcelona, Libro de actas, sessió del 
16 de novembre del 1970.
9. Ayuntamiento de Barcelona, La enseñanza en Barcelona (1968-1969).
10. AMCB, Educació, caixa 67168, carpeta 67/4, Delegación de Servicios de Cultura, Unidad Operativa de 
Educación, Estudios y proyectos solicitados por el Gabinete de Programación, desembre del 1972.
11. AMCB, Educació, caixa 67175, Esborranys del Libro Blanco de Cultura. Pla d’urgència per poder aplicar 
la LGE…, 1974.
12. AMCB, Educació, caixa 67175, Consejo de Inspección, Informe de la Delegación del MEC sobre necesidad 
de centros de EGB en Barcelona y posible emplazamiento de los mismos por distritos, 17 de juny del 1974.
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Davant del triomfalisme oficial, les dades teòriques elaborades per tècnics fo-
ren emprades per a la denúncia de les deficiències educatives a la ciutat des de 
l’oposició antifranquista,16 i complementaren el treball de camp de les asso-
ciacions veïnals per detectar-ne les mancances i reivindicar els equipaments 
necessaris de guarderies, escoles i instituts barri a barri. La consigna «Más 
escuelas y menos policías» reflectia els nous temps. A més, la demanda de su-
ficients places escolars gratuïtes esdevenia uns dels cavalls de batalla del movi-
ment veïnal barceloní i un dels motors del seu enfortiment. De fet, la recollida 
d’informació sobre la situació de l’ensenyament fou motiu de la primerenca 
coordinació entre associacions, ja que constituïa una problemàtica transversal 
que afectava tot tipus de barris, tant els històrics com els nous.17

Les lluites veïnals iniciades als barris més perifèrics demanant una es-
cola pública digna, com una reacció al tractament diferencial que els atorgava 
l’Administració en oferir-los places sense qualitat, es convertiren en un movi-
ment generalitzat, articulat des de les vocalies d’ensenyament de les diverses 
associacions. I, des del moment en què es coordinaren en l’àmbit de ciutat, 
les reivindicacions adoptaren objectius més generals, que incidien críticament 
en el sistema vigent i l’atacaven, amb les seves demandes de gratuïtat real de 
l’ensenyament, l’augment del nombre de centres públics de tots els nivells 
educatius, incloent-hi les guarderies, i amb les reclamacions de catalanització 
de l’escola.18

La visió de conjunt d’una nova escola pública gratuïta i catalana, de-
fensada de manera coordinada des de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona (FAVB), s’assolí després de nombroses campanyes, barri a barri, de 
denúncia de les deficiències concretes i de propostes de canvi, influenciades ideo-
lògicament pels nuclis polítics antifranquistes i amb el suport del moviment 
d’ensenyants, com feu palès el lema «Ni un nen sense escola, ni un mestre sense 
feina».19 Seria difícil enumerar la gran diversitat d’actuacions: des d’ocupacions 
simbòliques de terrenys, reclamant-ne l’ús per a serveis, com passà el 1973 al 
carrer de Lourdes, al barri de la Trinitat Vella, fins a enquestes i estudis a peu 
de carrer, que serviren de base per a les futures campanyes de denúncia, com 
l’encetada per la Comissió de Barri de Poblenou des del 1973.

16. Diversos autors, La gran Barcelona, Barcelona, Alberto Corazón, 1972, pàg. 114-116.
17. Marc Andreu Acebal, Barris, veïns i democràcia: el moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona 
(1968-1986), Barcelona, L’Avenç, 2015; Xavier Domènech, «La reconstrucció de la raó democràtica. Del suburbi 
a la ciutat», dins Molinero i Ysàs (coord.), Construint la ciutat…, pàg. 113-155.
18. Iván Bordetas i Anna Sánchez, «El moviment veïnal en (la) transició, 1974-1979», dins Molinero 
i Ysàs (coord.), Construint la ciutat…, pàg. 246-261.
19. Ramón Flecha, Catalina Lloret i José Miquel García, Transformemos la escuela, Barcelona, Vicente 
Álvarez Editor, 1977.

de Cristóbal de Moura, al Sud-oest Besòs. Finalment al Districte 12, el 1965 
s’instal·laren els pavellons prefabricats a la Font del Gos i posteriorment es cons-
truí el col·legi nacional San José de Calasanz al carrer Indústria, núm. 255.

Els noms de les escoles permeten constatar els trets persistents de l’ide-
ari del Règim, ja que no es dubta a denominar una escola Francisco Franco 
l’any 1968, alhora que apunten nous aires, amb noms més propis de la cultura 
catalana, com Elisenda de Montcada, Roger de Flor o Víctor Català.

Malgrat aquestes inauguracions, la magnitud de les necessitats seguí 
empenyent les mobilitzacions populars per una escola pública digna a tots 
els barris.

Les lluites veïnals per una escola pública digna 
Els efectes de la implantació de l’LGE coincidiren amb uns anys de gran efer-
vescència social. Barcelona assistia al final del llarg mandat de l’alcalde Porci-
oles, mentre es vivien importants episodis de lluites populars, emmarcades en 
la reivindicació de canvi polític.

L’Ajuntament de Porcioles exhibí els seus objectius de creixement en 
l’exposició «Barcelona 74, la ciudad que todos estamos construyendo», cele-
brada a les Drassanes el 1969,14 en la qual es detallaven els projectes escolars 
fins a l’any 1975, bona part dels quals estaven associats a renovacions urba-
nes de gran transcendència, com el Pla de la Ribera, l’obertura de l’avinguda 
García-Morato i les urbanitzacions de Torre Baró – Vallbona i Trinitat, una 
àrea que havia de concentrar gairebé 270.000 barcelonins. Justament aquestes 
actuacions, considerades prioritàries, foren molt controvertides i esperonaren 
les protestes veïnals i professionals, fins al punt d’accelerar la fi de l’alcaldia de 
Josep M. de Porcioles, el maig del 1973.

La relegació en els pressupostos municipals de les inversions educatives 
davant de les de caràcter urbanístic, pròpia del porciolisme, fou objecte de 
reiterades denúncies a la premsa, com les que formularen els periodistes Fran-
cisco Martí i Eduardo Moreno: 

En el proyecto de inversión del Ayuntamiento para 1969-1974 se destina a «cultura», 
nombre bajo el que se esconden cosas tan varias como un parvulario o el Palacete Albéniz, 
el 5,64 % del mismo. Para vialidad se destina el 24,98 %. Se han gastado más millones en 
pavimentación que en enseñanza primaria, asistencia social, salubridad y asistencia médi-
ca juntos. Parece que algunos prefieren un coche circulando que un niño pensando.15

14. AMCB, Educació, caixa 67176, Barcelona 74, Cultura, Programa de actuación municipal, 1969-1970.
15. Francisco Martí Jusmet i Eduardo Moreno Ibáñez, Barcelona ¿a dónde vas?, Barcelona, Dirosa, 1974, 
pàg. 96-97.
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El moviment d’ensenyants
La indignació per les subvencions a l’escola privada i la inquietud per l’aplica-
ció de l’LGE foren elements detonants del moviment d’ensenyants dels anys 
setanta. Als instituts, el malestar provenia de l’escassa atenció del Ministerio 
a les infraestructures i al material, i de la saturació dels centres i de les aules, 
amb elevades ràtios professors-alumnes, a causa de la dotació insuficient de 
professorat, la majoria dels quals amb caràcter interí. La situació s’agreujà 
amb els acomiadaments consegüents a la desaparició progressiva del batxille-
rat elemental, que generà un excedent de docents, i desembocà en una vaga 
de professors no numeraris el 1971. Les seves reivindicacions anaven des de la 
demanda de contractes laborals fins al debat sobre oposicions restringides o 
altres formes d’accés a la funció pública.

Per la seva banda, els mestres també s’inquietaren, temorosos que els lli-
cenciats impartissin el segon cicle d’EGB o bé que els professors d’EGB acabats 
de titular els desplacessin; a més, estaven queixosos de la manca de dotació de 
places definitives, mentre les escoles s’omplien d’interins. Al malestar professio-
nal s’hi afegí el laboral, covat des que la Ley de la Función Pública de 28 de maig 
del 1965 els assignà un coeficient baix per multiplicar el sou base de funcionaris. 
Així, des del 1970, començaren a fer-se aturades tècniques a les escoles, encara 
promogudes des del SEM, el sindicat vertical. Aquestes accions aconseguiren 
la promesa d’esglaonar gradualment augments en el coeficient fins a l’any 1975.

El retard a aplicar aquest acord, sumat a les dificultats quotidianes 
de la posada en pràctica de l’EGB, esperonà una nova protesta, el març del 
1972, seguida per una onada de vagues entre el febrer i el març del 1973, que 
aconseguiren la solidaritat de les famílies mitjançant assemblees als barris, 
promogudes per les organitzacions de zona dels ensenyants i per les associ-
acions de pares i les veïnals. Les reivindicacions mantenien relació amb el 
malestar, tant de l’ensenyament públic com del privat. S’exigia l’ensenyament 
gratuït immediat; l’augment de sou dels ensenyants del sector privat per part 
de l’Estat, a partir de complements que igualessin el salari amb el del públic; 
la congelació de les mensualitats satisfetes per les famílies i l’eliminació de les 
permanències a la pública; l’inici immediat de la construcció de centres per 
zones per assolir l’escolarització total, i l’absoluta llibertat d’associació i reunió 
per a pares i ensenyants.21 A la vaga s’hi afegí el professorat no numerari d’ins-
tituts, que protestava per la congelació dels salaris des del 1965 i per l’exclusió 
dels significatius augments que el MEC havia establert per als numeraris.

Noves onades de vagues, el 1976 i el 1978, acabaren assolint algunes de 
les reivindicacions, com la reducció de l’edat de jubilació, una certa estabilitat 

21. AHCONC (Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya), caixa CTD, Cat AHCO-0010.

La urgència per a la consecució de places públiques derivava, en bona 
part, del tancament de les petites acadèmies de barri, que hagueren de reori-
entar la seva activitat; en canvi, les grans escoles, especialment les de les con-
gregacions religioses, saberen acomodar-se a les novetats i negociaren amb els 
governs substancioses subvencions per aplicar la gratuïtat a l’EGB i al primer 
cicle de formació professional. Les negociacions dels representants de l’escola 
privada confessional, a través de la Federación Española de Religiosos de la 
Enseñanza, amb els governs donaren el seu fruit, i les subvencions no tan sols 
es mantingueren, sinó que augmentaren substancialment: dels 750.000.000 
de pessetes, el 1973, als 6.806.000.000, dos anys després, amb gairebé una 
duplicació de la subvenció per aula, i a 14.149.000.000, el 1978.20 Aquesta 
política, que anava en detriment de l’escola pública, incrementà el malestar de 
moltes famílies, que pugnaven per aconseguir la plena escolarització amb ga-
ranties de qualitat i gratuïtat per als seus fills, i estimulà vagues dels ensenyants 
per veure satisfetes les seves reivindicacions laborals i professionals.

20. Xavier Bonal, «El balance público-privado en el sistema de enseñanza español: evolución y efectos sobre 
las desigualdades educativas», Educar, 29 (2002), pàg. 15.

En el marc de les lluites veïnals, la demanda d’escoles i guarderies esdevingué una reivindicació 
fonamental ateses les mancances de serveis, sobretot a Nou Barris. Manifestació a la plaça 
de Sant Jaume, 1976. Fotografia: Brangulí. AFB
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La protesta ciutadana contra els regidors del «no» va fer necessària la 
mediació del governador civil, Rodolfo Martín Villa, que aconsellà invalidar 
el plenari i permetre l’aprovació parcial de la proposició de Soler Padró per 
part de l’alcaldia. Paradoxalment, aquesta actitud negativa dels regidors ajudà 
a incrementar les demandes populars de catalanització i de representativitat 
dels consistoris, a partir de la campanya empresa des de la FAVB amb el lema 
«Volem els ajuntaments i l’escola catalans i democràtics». La situació del català 
a l’escola era complexa.23 En molts centres es feien classes de català imparti-
des per professors d’Òmnium Cultural, mentre que bona part de les escoles 
privades actives ja feien ensenyament en català. Des de l’IME s’organitzaren 
cursos de català per als mestres, es facilità professorat de català a diverses es-
coles municipals i se subvencionà el Programa de Llengua i Cultura Catalana 
per a Docents, i els ajuts, «de los que al parecer, el Ayuntamiento no tenía 

23. Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 15 (març-abril 1975).

dels interins i un augment de sou als mestres per la dedicació exclusiva a l’es-
cola pública, sense augmentar l’horari de classes, a canvi de posar fi definiti-
vament a les permanències.

L’embranzida del moviment de mestres i professors ajudà a conscienciar 
el col·lectiu docent d’una problemàtica comuna, expressada a partir de la rei-
vindicació d’un cos únic d’ensenyants, paraula que intentava fer desaparèixer 
les tradicionals diferències entre mestres i professors i les categories dins els 
instituts. Alhora, el moviment mostrava la seva significació política en recla-
mar la democratització del funcionament dels centres i la creació d’un sindicat 
propi. Com que exigia canvis en les estructures de gestió i administració dels 
centres públics, el professorat es feia ressò, en el seu àmbit, de les demandes 
d’igualitarisme i participació democràtica que es deixaven sentir en la societat.

Les demandes populars de catalanització 
L’any 1973, a banda de la conflictivitat docent i laboral, la ciutat va ser escenari 
de les campanyes de les associacions de veïns, que reclamaven més participació 
en les decisions institucionals per tal de donar resposta a les inquietuds i neces-
sitats dels barris. Aquestes mobilitzacions facilitaren el suport a les reivindica-
cions de llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia, proposades per l’Assemblea 
de Catalunya des del 1971, i empenyeren l’oposició antifranquista a plante-
jar-se com afrontar, en un futur context de canvi polític, els aspectes educatius 
mal solucionats a l’Estatut del 1932, el bilingüisme i l’existència d’una doble 
xarxa escolar pública.

Mentrestant, l’Ajuntament seguia tancat a la participació democràtica, 
i els intents d’accedir al Consistori des de fora del Règim quedaven absolutament 
vetats, com posà de manifest el refús oficial, al·legant problemes burocràtics, a la 
presa de possessió del candidat electe pel terç familiar pel Districte 9, Fernando 
Rodríguez Ocaña, president de l’Associació de Veïns de Trinitat Nova, el 1973.

En canvi, el desgast que suposà per a l’alcalde Porcioles l’ofensiva veïnal 
contra els macroplans especulatius de transformació urbanística va suscitar 
la seva substitució per l’enginyer i industrial Enric Masó, el mes de maig del 
1973. Durant el seu mandat, el divorci entre la societat barcelonina i els seus 
representants legals, tot i que no legítims, quedà escenificat en el plenari del 
4 març del 1975, quan divuit regidors es negaren a aprovar una proposta de 
l’edil Jacint Soler Padró per incloure una partida al pressupost municipal per 
subvencionar classes de català; una activitat, d’altra banda, ja inclosa en la ma-
teixa actuació municipal, ja que des del curs 1967-1968 es feien classes de cata-
là a les escoles municipals, demanades sobretot pels fills de pares no catalans.22

22. «En octubre, enseñanza del catalán en las escuelas municipales», La Vanguardia Española, 12/IX/1967.

La campanya del 1968 per impulsar l’ensenyament del català a l’escola contribuí que 
fos incorporat a la nova llei d’educació de 1970. Adhesiu amb el lema «Català a l’escola».  
CRAI-Biblioteca del Pavelló de la República. Universitat de Barcelona
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A inicis del curs 1975-1976, l’arribada a la nova secundària de la pri-
mera promoció d’alumnes que havien fet sencera l’EGB coincidí amb la mort 
de Franco i la intensificació de les mobilitzacions socials, de manera que la 
demanda de places públiques, sobretot de batxillerat, va ser un objectiu rei-
vindicatiu de la lluita urbana, coetània de les protestes estudiantils contra la 
selectivitat, i de les del professorat no numerari d’instituts i universitats. La 
protesta ja no era exclusiva dels barris extrems, atès que el dèficit afectava tota 
la ciutat, en la mesura que les famílies de classe mitjana que havien gaudit de la 
gratuïtat durant l’EGB també reclamaven plaça pública als instituts.

La primavera del 1975, des de les associacions veïnals de Sants, Sant 
 Antoni, Nou Barris, Sagrada Família i Sant Andreu, s’emprengué una campa-
nya amb el lema «Què faran els nostres fills després de l’EGB?», per denunciar 
la manca de previsió de places del Ministerio i la inoperància de l’Ajuntament, 
que obligaria la majoria de famílies a fer-se càrrec de les despeses dels estu-
dis dels fills en centres privats, i per palesar l’absència del català dels plans 
d’estudis de batxillerat. L’estudi fet per les entitats assenyalava els terrenys 
susceptibles de ser qualificats com a zones escolars a cada barri, i apuntava la 
possibilitat d’habilitar-hi barracons per a l’inici del curs següent.

conocimiento cuando se discutió el problema en el pleno de 1975»,24 passaren 
de 25 milions el 1975 a 60 milions dos anys després.

La manca de mesures oficials per afavorir l’ensenyament en i del català 
va ser denunciada en un document signat el 22 maig del 1975 pel Col·legi de 
Llicenciats, exalumnes de l’Escola Normal, l’Associació de Mestres Rosa Sen-
sat, la Federació Diocesana de Pares de Família i la FAVB. El manifest també 
criticava la improvisació en l’aplicació de l’LGE i proposava «democratitza-
ció que vol dir: ensenyament al servei de tothom i participació en la planificació 
educativa de totes les institucions i entitats representatives dels ensenyants i de 
la població».25 

El quid de la qüestió era econòmic i de competències institucionals, 
i raïa a precisar qui s’havia de fer càrrec de finançar el professorat de català 
dels centres públics. La problemàtica es perllongà fins al 1977 i motivà 
una vaga d’aquests docents d’un mes de durada, suscitada per la percepció 
que «a quinze dies de les eleccions, els organismes oficials es desentenen de 
nosaltres».26

Els anys de la Transició i el camí vers la gestió autonòmica
La manca de previsió davant el nou batxillerat 
Si la incapacitat de l’Administració per fer front a les necessitats derivades de 
l’aplicació de l’LGE en posar-se en marxa l’EGB esperonaren el malestar en 
la demanda de places escolars a partir del 1975, la preocupació es decantarà 
vers les places als instituts, davant la imminent posada en funcionament del 
nou BUP.

24. AMCB, Educació, caixa 67181, exp. 1967/71/, s/d, Notes diverses sobre l’IME, Formació de docents, 1971.
25. Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 16/VI/1975.
26. Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 23/VI/1977.

El 1975, la campanya de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va unir, a la 
reivindicació de la democratització dels ajuntaments, la de la catalanització de l’escola. 
Adhesiu amb el lema «Volem els ajuntaments i l'escola, catalans i democràtics».  
CRAI-Biblioteca del Pavelló de la República. Universitat de Barcelona

Amb la implantació del BUP, la demanda de places va posar de manifest el criteri  
restrictiu en la planificació de centres de secundària a la ciutat. Barcelona ante la LGE,  
1968-1975. AMCB, Educació, caixa 67170, Educació, Informes
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el curs 1975-1976, fins que les successives ampliacions de les dependències 
portuàries van fer-ne necessari el desplaçament.29 

Més enrevessada va ser la creació de l’institut Barri Besòs. L’institut 
de batxillerat Bernat Metge havia començat a funcionar des del curs 1972-
1973 en un edifici construït per un orde religiós al carrer de Cristóbal de 
Moura, núm. 223, fins aleshores seu d’una de les filials de l’institut Maragall. 
Allà mateix, en horari nocturn, hi funcionava també una escola de formació 
professional privada, regentada per Cáritas, incorporada a la xarxa pública el 
curs 1975-1976. Quan, en resposta a les demandes populars, començà a cons-
truir-se un nou institut al carrer de Menorca, núm. 55, des de la Delegación es 
pensà a destinar tot l’edifici als ensenyaments de formació professional, però la 
mobilització veïnal de les associacions de pares de la Verneda Alta i del Besòs-
Maresme ho impedí. En el primer cas, consideraven que el seu barri requeria 
totes les places, i en el segon, es negaven al desplaçament dels seus alumnes. 
La pressió social aconseguí finalment que a l’edifici del carrer de Cristóbal de 
Moura comencés a funcionar-hi, als matins, l’institut mixt Barri Besòs des del 
curs 1977-1978,30 i, a les tardes, el centre d’FP Barcelona Besòs.

A Sant Andreu, les campanyes de les associacions de veïns de Viviendas 
del Congreso, Sant Andreu, Turó de la Peira, Vilapicina, Ramon Albó, Sagrera 
i Torre Llobeta aconseguiren forçar l’Ajuntament a instal·lar uns barracons 
als terrenys de l’antiga fàbrica Harry Walker. Allà hi començaren, l’octubre 
del 1975, les classes de l’institut Sant Andreu-Valldaura,31 amb horari diürn 
i nocturn, i s’hi seguiren impartint fins a la inauguració de l’edifici actual, el 
curs 1983-1984.

Les institucions: de l’ immobilisme al diàleg ciutadà
El gir involucionista de finals del franquisme havia provocat, el setembre del 
1975, la substitució d’Enric Massó a l’alcaldia de Barcelona per Joaquim Viola 
i Sauret, advocat falangista i excombatent. Les contradiccions entre el caminar 
ciutadà i la dinàmica municipal es feren ben paleses durant el seu mandat, per 
la seva incapacitat de donar resposta a les necessitats de la societat barceloni-
na, en un context de debat sobre les perspectives de futur aportades des dels 
diferents àmbits del Congrés de Cultura Catalana, i enmig de mobilitzacions 

29. El va substituir el nou institut Montjuïc, inaugurat a la Zona Franca, al carrer del Cisell, núm. 19, el curs 
1987-1988.
30. No va ser fins al 1980 que s’adjudicà la construcció d’un nou edifici per a l’institut Barri Besòs, al carrer 
de Pujades, núm. 397, que començà a funcionar el curs 1982-1983. A l’antic edifici de Cristóbal de Moura, 
núm. 223, hi romangué el centre de formació professional i avui acull l’IES Rambla Prim.
31. Roser Solà Montserrat, L’ institut Sant Andreu-Valldaura: els fruits d’una llarga lluita, Barcelona, 
I. B. Sant Andreu-Valldaura, 1994.

El Col·legi de Llicenciats i la revista Cuadernos de Pedagogía també 
publicaren els seus càlculs, en què destacaven el predomini de l’oferta pri-
vada per sobre de la pública i el marcat desequilibri per barris. I la mateixa 
Comissió Provincial de Construccions Escolars i Escolarització, presidida 
pel governador civil, va reconèixer, el juliol del 1975, que la demanda de 
places impel·lia a l’organització de torns horaris als centres de BUP de més 
demanda i obligava al manteniment dels estudis nocturns, malgrat que 
l’LGE en preveiés la progressiva supressió. A punt d’encetar-se el curs, per 
tal d’afrontar la ineficàcia de l’Administració i aportar-hi solucions, la FAVB 
assumí una tasca de suplència dels organismes educatius oficials, i demostrà 
la seva capacitat organitzativa en recomptar, des de cada barri, les deman-
des de matriculació i en oferir informació a les famílies sobre els centres on 
quedaven vacants.27 

Sens dubte, el problema se centrava en el batxillerat, ja que l’oferta 
de places públiques de formació professional era superior a la demanda; per 
exemple, tan sols a l’Escola del Treball de la Diputació se n’oferien 5.000.28 
Malgrat que la nova llei articulà la formació professional dins el sistema 
educatiu, amb la inclusió dels centres dependents del Ministerio de Trabajo 
a la xarxa del MEC —com s’esdevingué amb l’escola Mare de Déu de la 
Mercè, a Zona Franca—, per a les famílies el BUP continuà essent l’opció 
acadèmica preferent, atès que tenia millors opcions laborals i s’hi adquiria 
més cultura, davant del que consideraven com a coneixements afeblits de 
l’EGB.

La necessitat de nous centres gratuïts ja havia obligat, anys enrere, a 
passar a titularitat estatal i a convertir en instituts de BUP algunes de les 
filials, amenaçades d’extinció, atès que impartien només el cicle elemental 
de batxillerat. També antigues seccions delegades esdevingueren instituts, 
com a Montbau, on el 1970 es creà l’institut femení Narcís Monturiol, 
al carrer de l’Harmonia, a partir de la secció delegada mixta de l’institut 
Menéndez Pelayo.

Altres nous instituts s’aconseguiren per la pressió del moviment veïnal 
i de les associacions de pares d’alumnes, com succeí a Can Tunis. En tancar-se 
el vell grup escolar Luis Antúnez, les reivindicacions populars feren possible 
la reobertura de l’edifici com a institut d’«enseñanza media» Casa Antúnez, 

27. Segons la nota publicada, hi havia places vacants a l’institut de Can Tunis i en determinats centres de 
la ciutat, en horaris diürn i nocturn, i de la perifèria (Santa Coloma i Badalona). A Sant Andreu, les auto-
ritats educatives es comprometien a crear un nou centre en terrenys de la RENFE, que havia d’ubicar-se 
provisionalment en barracons, però que inicialment funcionaria en horari nocturn a l’escola Víctor Català 
(La Vanguardia Española, 30/IX/1975).
28. La Vanguardia Española, 5/VII/1975.
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en aspectes educatius, es plantejava la necessitat de la municipalització de 
guarderies, la revisió del traspàs de les escoles públiques municipals al Minis-
terio de Educación, l’elaboració d’un estudi sobre la població escolaritzada 
i el funcionament de l’ensenyament, amb la col·laboració de les entitats ciu-
tadanes especialitzades.33

Per afavorir el diàleg, l’alcaldia acceptà crear comissions mixtes entre 
l’Ajuntament i les associacions. En la Comissió de Política Educativa, consti-
tuïda el gener del 1977, hi participaren dos regidors; la inspectora M.ª Jesús 
Cebrián, en nom del Ministerio; Eulàlia Vintró, en nom del Col·legi de Lli-
cenciats, i representants de Rosa Sensat, la FAVB, la Federació Diocesana de 
Pares de Família, la Federació de Pares d’Escoles Estatals, la Coordinadora 
de Mestres Estatals, Òmnium Cultural i l’Agrupació d’Ensenyants de For-
mació Professional. Amb l’objectiu d’estudiar les necessitats educatives, el seu 
pla de treball consistia en la concreció dels dèficits i de les necessitats per als 
alumnes de zero a setze anys, i en la localització de terrenys susceptibles de 
construir-hi escoles, a partir de la seva qualificació d’ús per a equipaments en 
el Pla Comarcal.

33. Andreu Acebal, Barris, veïns i…, pàg. 269.

per aconseguir la seva dimissió, en un marc d’exigència de canvis polítics, 
reclamats a les manifestacions multitudinàries de l’1 i el 8 de febrer del 1976, 
organitzades des de la FAVB i en suport de les consignes de l’Assemblea de 
Catalunya.

La mort de Franco, el novembre del 1975, havia obert pas a esperances 
i incerteses, viscudes pel món educatiu enmig del debat sobre com s’havia 
d’adaptar l’escola a una societat democràtica. Les Escoles d’Estiu van esde-
venir el fòrum dels ensenyants, nova denominació encunyada per designar 
tots els docents, amb independència del nivell exercit, i en els seus debats 
s’hi reflectiren les contradiccions dels seus components. El document «Per 
una nova escola pública», aprovat amb un escàs marge de vots en una as-
semblea de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat del 1975, definia les expectatives 
dels sectors més agosarats i rupturistes, a partir de la proposta d’una nova 
escola pública, gratuïta, laica i plural, participativa i catalana, que ben aviat 
fou qüestionada pels sectors més conservadors. Aquests, emparats en la seva 
interpretació del principi de llibertat d’ensenyament, s’erigiren en defensors 
de l’escola privada, per a la qual reivindicaren subvencions, sota l’argument de 
considerar l’escola com un servei que havia de ser pagat amb diner públic, 
alhora que mantenien que els pares tenien dret a triar centre per als seus fills 
en funció de l’ideari, en què havia de tenir cabuda l’ensenyament de la religió 
i la moral catòliques.

Bona part de la societat identificava el futur canvi polític amb millo-
res substancials en els serveis educatius. La demanda d’escoles de qualitat, 
juntament amb la reclamació de més places públiques gratuïtes i la partici-
pació dels pares en la designació dels mestres, va ser motiu de moltes de les 
manifestacions sol·licitades al Govern Civil entre juny i juliol del 1976, tan 
sols superades per les que tenien una significació directament política (41 %) 
o sindical (32 %).32 

La substitució de Carlos Arias Navarro per Adolfo Suárez al Govern a 
partir del març del 1976 assenyalà els inicis del desmantellament dels pilars 
sostenidors de la dictadura. El canvi polític es feu palès a l’Ajuntament de 
Barcelona amb la destitució de l’alcalde Joaquim Viola, el 6 de desembre del 
1976, i l’ocupació del càrrec per part de l’advocat Josep M. Socias i Hum-
bert, el qual, malgrat ser un home del Règim, va saber acceptar la necessitat 
de canvis, de manera que les relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania 
milloraren durant el seu mandat. El mateix desembre, la FAVB elaborà el 
document «Per un ajuntament de transició cap a la democràcia», en el qual, 

32. La informació sobre la manca de places i les lluites veïnals pot consultar-se al número monogràfic «40 anys 
d’acció veïnal», La Veu del Carrer, 114 (desembre 2009).

Font: EGB. Inspección Técnica de Educación, 87 (febrer-maig 1979), pàg. 8-9
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reivindicatius, com el ja esmentat de l’escola Pegaso, a la Sagrera; Sóller a 
Porta-Vilapicina, i Ferrer i Guàrdia, a Ciutat Meridiana, per reclamar la ca-
pacitat de seleccionar el professorat i la participació en la seva gestió. Aquest 
era un objectiu compartit per la mobilització dels veïns d’Horta-Guinardó, 
organitzats contra l’especulació immobiliària fins a aconseguir frenar l’ender-
roc de l’edifici de l’orfenat del Patronat Ribas per ubicar-hi un nou institut.36 

Aquestes lluites coincidiren amb la del pares de la Cooperativa Escolar 
Tramuntana, fundada el 1968 al Carmel, protagonistes de manifestacions 
i tancades fins a aconseguir que l’Ajuntament es comprometés a fer una nova 
escola pública, inaugurada el 1979 (actualment, institut Ferran Tallada); un 
precedent, en part, del que seria, més endavant, el moviment reivindicatiu de 
les escoles del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC).

Tot i no ser obligatòries en la legislació oficial, les guarderies esdevin-
gueren també un dels eixos de reivindicació i de reflexió, sobretot pel que fa 
a la seva transcendència educativa. Els centres de preescolar recuperaren el 
nom d’«escoles bressol» i reforçaren el seu paper pedagògic, sota l’aixopluc de 
la Coordinadora de Guarderies de Barcelona, creada el 1975, que reclamava la 
implicació institucional per aconseguir-ne la gratuïtat. Si bé a les acaballes 
del mandat de Porcioles s’havien començat a incorporar a la gestió municipal 
alguns centres de barris més deprimits i se n’havien creat de nous, a partir 
de l’alcaldia de Socias es creà el Patronat Municipal de Guarderies, el 1977, 
a partir del qual s’impulsà la incorporació de moltes guarderies privades de 
qualitat a la xarxa municipal.

En l’àmbit estatal, la vehiculació, per part de les formacions sindicals i 
polítiques d’esquerres, del moviment a favor de dignificació de l’ensenyament 
públic va forçar Adolfo Suárez a adquirir un compromís per a l’ampliació de 
l’oferta de centres i places, a partir dels Pactes de la Moncloa de l’octubre del 
1977. El Govern també començà a donar resposta a les importants manifes-
tacions de protesta del professorat, amb l’ampliació de places a través de la 
convocatòria d’oposicions, en les quals, a més de preveure l’oferta de places 
lliures, es facilità l’accés del professorat interí a partir de places restringides.

A Barcelona, un fruit dels Pactes de la Moncloa fou el conveni signat 
entre el MEC i l’Ajuntament, que incloïa la cessió de terrenys per a centres 
de primària i secundària. A Nou Barris, a més de l’institut Sant Andreu, es 
preveien nous centres de BUP a Torre Baró, Meridiana (Valldemossa), Camp 
de l’Arpa – Progrés, Fort Pienc i Poblenou. Alhora, s’adoptaven mesures de 
caràcter provisional, amb l’habilitació de locals d’escoles o acadèmies privades 
a Vallbona, la Guineueta-Canyelles (antiga acadèmia Barcinova), Turó de la 

36. Flecha, Lloret i García, Transformemos la escuela.

Bastir una xarxa d’escoles públiques era una fita inajornable. El curs 
1978-1979, segons les dades de l’estadística escolar publicades per la inspecció, 
(vegeu gràfica pàg. 225) el predomini de la privada i del minifundisme encara 
era aclaparador.

Altres temes prioritaris de la Comissió de Política Educativa foren la 
catalanització de l’escola, la possible municipalització de les escoles privades 
que volguessin convertir-se en públiques, el règim de funcionament de les es-
coles municipals i la seva possible generalització a les estatals, el debat sobre la 
creació d’escoles pilot i la importància dels serveis d’assessorament de l’IME 
per a la renovació metodològica i pedagògica de l’escola municipal i estatal.34

Per fer-se càrrec dels dèficits, l’Ajuntament negocià adquisicions de so-
lars que foren la base de la remodelació d’espais verds i equipaments del futur 
ajuntament democràtic. Joan Antoni Solans, delegat d’Urbanisme i redactor 
tècnic del Pla Metropolità aprovat el 1976, recordava: 

el fracàs de les diferents administracions porciolistes per dotar d’escoles la ciutat i per treure 
de la circulació les anomenades «escoles de pis», a les quals es veien abocats a anar el 40 % 
dels nens i nenes de Barcelona […]. Cap dels plans especials que es van redactar per afectar 
el sòl que es necessitava per construir les noves escoles no es va arribar a aprovar ni tan sols a 
redactar: mai es va iniciar el seu tràmit […]. Sense haver aprovat un pla […], l’Ajuntament 
no hauria estat legitimat per expropiar els sòls que van permetre respondre amb celeritat a 
les necessitats apuntades pels barris, i que el procés esdevingués espectacular.35

La desindustrialització de la ciutat va ser una oportunitat que s’afegí a les cir-
cumstàncies polítiques de la Transició per poder disposar de solars de gran 
amplitud per situar-hi espais verds i serveis. A Sant Andreu – Sagrera, el juliol 
del 1974, un any abans que la fàbrica Pegaso tanqués les portes, les associacions 
de veïns posaren els fonaments simbòlics de l’escola reclamada i intentaren evi-
tar la construcció intensiva d’habitatges al solar. I, un cop construïda l’escola, 
pressionaren per aconseguir participar en el nomenament del professorat, la 
qual cosa assoliren parcialment el 1978. Altres instal·lacions fabrils aprofitades 
anys després per a ús educatiu i centres cívics foren la comercial FIAT, a les 
Corts, convertida en escola (Premi FAD de Rehabilitació del 1982), i la fàbrica 
tèxtil de La Sedeta, seu d’un institut aconseguit el mateix any, fruit de la lluita 
de l’associació de veïns de Sagrada Família des del 1976.

La Coordinadora d’Escoles en Lluita, creada el 1977, potencià les de-
mandes de pares, mares i mestres de centres aconseguits a partir de moviments 

34. Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 23/VI/1977.
35. La Veu del Carrer, 114 (desembre 2009), pàg. 45.
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dels 27.000 que havien acabat l’EGB, i per als quals hi havia poques places 
als centres públics, sobretot a les zones cèntriques de la ciutat,40 mentre que, 
segons la Delegación del Ministerio, en sobraven als nous instituts de Torre 
Baró – Vallbona, Barceloneta, Casernes de Girona i Zona Franca. Aquesta 
divergència entre el centre de la ciutat i la perifèria responia al sòlid assenta-
ment dels grans centres privats regits per ordes religiosos, que havien pogut 
adaptar-se als nous requeriments legals, al contrari de les petites acadèmies de 
barri, condemnades a l’esllanguiment o a la desaparició.

Si bé les aspiracions d’una nova escola pública gratuïta i de qualitat 
per a tothom quedaren diluïdes al llarg de la Transició, la nova situació po-
lítica segellà la fi de l’escola franquista. En efecte, a més de la supressió dels 
signes del règim dictatorial a les aules i la desaparició de les matèries adoc-
trinadores, es feren avenços lents, però importants, en la catalanització de 
l’ensenyament.

El primer ajuntament democràtic dins de la Catalunya autònoma
A Catalunya, l’evolució política havia quedat molt marcada per la reivindica-
ció autonòmica, qüestió hàbilment aprofitada pel govern de Suárez, que s’afa-
nyà a restablir la Generalitat en la figura de Josep Tarradellas, mesos després de 
la manifestació massiva de l’11 de setembre del 1977. El nou organisme, sense 
finançament propi, va emprendre la seva singladura abans de la redacció dels 
textos definidors del seu futur marc polític: la Constitució del 1978 i l’Esta-
tut del 1979. En aquesta conjuntura, la Conselleria d’Ensenyament centrà la 
seva actuació en la defensa i la promoció del català, amb la creació del Servei 
d’Ensenyament del Català, des del maig del 1978, de cara al reciclatge lingüís-
tic dels mestres, mentre que a Madrid se’n negociava la incorporació en els 
currículums de primària i secundària. Els acords de Tarradellas amb el govern 
de Suárez, el 1978, van permetre establir l’obligatorietat de l’ensenyament del 
català a tots els nivells no universitaris i la possibilitat d’ensenyar en català amb 
la prèvia autorització de la Conselleria. Tanmateix, la situació de la llengua 
catalana a l’escola pública barcelonina era un reflex de la composició social del 
cos de magisteri i de la seva complexitat sociolingüística, no gaire allunyada 
del conjunt de la societat. Per exemple, el curs 1979-1980, només la meitat dels 
mestres s’expressava en català, mentre que un 35 % el comprenia i només 
un 15 % declarava no entendre’l.41 Per aquest motiu, calgué intensificar les 
activitats de formació. La normalització del català com a llengua vehicular va 
ser molt més lenta i controvertida, amb diferències de criteri pedagògic entre 

40. La Vanguardia, 21/VII/1979.
41. «EGB», Inspección Educativa, 89 (setembre-octubre 1980).

Peira (acadèmia Virrei Amat) i Congrés (escola Alzina).37 L’aprofitament de 
l’edifici d’una escola primària privada, adquirit pel MEC, també possibilità 
la creació de l’institut Valldemossa el curs 1977-1978.38 I, als barris de Sants 
i les Corts, la pressió veïnal i de les associacions de pares d’alumnes aconseguí, 
de cara al curs 1978-1979, la posada en marxa de l’institut Joan Coromines, 
a Hostafrancs (carretera de la Bordeta, núm. 39), i l’institut Les Corts, ubicat 
provisionalment al Pavelló Rosa de la Maternitat, fins que disposà d’un edifici 
propi el 1989.

Altres centres inaugurats a partir del 1978-197939 foren els instituts Prín-
cep de Girona, a les Casernes de Lepanto (travessera de Gràcia, núm. 357); 
l’escola de formació professional La Guineueta (carrer de l’Artesania, núm. 53-55), 
que inicià el primer curs en barracons i tingué edifici propi el curs següent, i 
l’institut Joan Salvat-Papasseit, a la Barceloneta. I el curs següent començaren 
les classes als centres Barcelona-Congrés i Pablo Ruiz Picasso, a Torre Baró 
(carrer de Sant Feliu de Codines, núm. 1).

Els pactes polítics de la Transició arraconaren ben aviat el projecte 
d’una única xarxa escolar de responsabilitat pública, preconitzat pels sectors 
més rupturistes. La Constitució del 1978, fruit del consens entre partits, man-
tingué el principi de llibertat d’ensenyament per garantir el dret a la creació i 
direcció privada de centres docents. Així mateix, el principi d’igualtat ratificà 
la tendència a les subvencions ja encetada a partir del 1970, amb la disponibi-
litat de fons públics per al sosteniment dels centres privats. No obstant això, 
aquests centres es veieren obligats a sotmetre’s a un cert control de la gestió per 
part de representants dels pares i professorat a partir de l’Estatut de centres, 
del 1979, alhora que la mateixa normativa, en els centres públics, reforçava el 
poder dels directors davant dels claustres.

El desencís es feu visible en una part de la societat, ja que s’evidencià 
com el canvi polític democratitzador no havia potenciat la transformació dels 
serveis públics amb la intensitat esperada. Un cop estabilitzada a l’EGB la 
relació entre demanda social i oferta pública-privada subvencionada, el pro-
blema per al curs 1978-1979 raïa en els 16.000 alumnes que volien fer BUP, 

37. Solà Montserrat, L’Institut Sant…
38. El centre funcionà amb doble torn fins al curs 1982-1983, i compartí l’edifici amb les aules d’EGB fins 
al curs 1986-1987, quan l’escola disposà d’un edifici nou. La intensificació de les protestes el 1985 obligà 
la Generalitat a prometre la construcció als terrenys de la RENFE de dos centres de secundària, un per 
a la formació professional (l’actual IES Meridiana) i un de batxillerat, on es traslladaren de manera pro-
visional les aules. Fins al curs 1991-1992 el Valldemossa no disposà d’un edifici nou, al carrer del Pintor 
Alsamora, núm. 5-9 (Diversos autors, 25è aniversari de l’Institut Valldemossa, 1977-2002, Barcelona, 
IES  Valldemossa, 2002).
39. Informació facilitada per l’Arxiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Patronat Municipal de Guarderies, en la línia de superar la tradicional desa-
tenció del Ministerio envers aquest nivell educatiu.

Barcelona començava aleshores una nova etapa de la seva història com a 
capital de l’autonomia restablerta, amb una dualitat entre la representació mu-
nicipal, escorada cap al socialisme, i el Govern català, en mans de CiU, com 
a resultat de les majories al parlament autonòmic a partir de les eleccions del 
març del 1980. Per a Jordi Pujol, president del Govern català, la catalanització 
lingüística era un element clau dins la política educativa i cultural, adreçada a 
la consolidació nacional. D’altra banda, l’exclusivisme amb què el catalanisme 
pujolista interpretà la identitat i les necessitats socials de Catalunya tancà de 
manera sobtada l’etapa de catalanisme transversal que havia possibilitat la 
segona renaixença cultural dels anys seixanta i l’empenta de l’Assemblea de 
Catalunya. Els governs de CiU seguiren mantenint la prioritat vers la cata-
lanització quant la llengua vehicular i els continguts, i desplegaren una clara 
protecció de l’ensenyament privat, mitjançant la concertació econòmica dels 
seus centres, en sintonia amb els principis del catalanisme conservador i el 
respecte a la situació heretada. De fet, el curs 1980-1981 estaven escolaritzats 
en centres públics només el 46,3 % d’alumnes de preescolar, el 50,7 % dels 
alumnes de primària i el 48,6 % de secundària.44 

En definitiva, la fita utòpica d’una escola única, gratuïta, catalana, orga-
nitzada i finançada pels organismes autonòmics, homogènia en infraestructu-
ra i dotació, però deixant marge per a l’experimentació en determinats centres, 
proposada des de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat del 1975, quedà desvirtuada 
per la defensa de l’escola privada i l’opció de la concertació per assegurar-ne 
la gratuïtat. A partir del traspàs de serveis educatius de l’Estat a Catalunya, 
des del gener del 1981, el Govern autonòmic deixà clara la seva estratègia de 
mantenir els concerts amb els centres privats, alhora que anava incrementant 
la multiplicació de places públiques.

Les diferències de criteri polític entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat dificultaren els acords per a la construcció d’escoles a la ciutat, fins 
a la signatura d’un conveni, l’any 1983, que impulsà la construcció i remode-
lació d’edificis escolars públics. Un tema que també expressà les discordances 
entre la Generalitat i l’Ajuntament va ser el de la integració a la xarxa autonò-
mica de les escoles del CEPEPC, la majoria situades a la ciutat de Barcelona. 
Els seus mestres volien mantenir el caràcter singular dels centres, per tal de 
satisfer la reivindicació social d’escola catalana activa i gratuïta, demandes ben 
vistes des de l’Ajuntament, mentre que des de la Generalitat s’advocava per la 
política de subvencions a les privades renovadores. El procés de conversió en 

44. Josep Varela Serra, Els traspassos de serveis. Ensenyament, Barcelona, Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2011.

aquells qui defensaven l’aprenentatge inicial en la llengua materna, fos quina 
fos, i els qui optaven per la immersió des de la primera infància, tendència que 
acabà reeixint en el sistema educatiu català.

El nou context institucional obert a partir de l’aprovació de l’Estatut 
d’autonomia del 1979 va permetre a Catalunya la represa d’una política educa-
tiva pròpia, en un marc de competències plenes, però no exclusives, i s’encetà 
un procés, lent i no exempt de dificultats, per als traspassos de serveis, que 
culminà el 1981.

En el govern de la ciutat, la substitució de l’alcalde Socias, el gener del 
1979, per Manuel Font i Altaba, nomenat en funcions, va obrir un període 
transitori en espera de les eleccions municipals de l’abril del 1979, de cara a les 
quals la FAVB presentà un memoràndum-manifest que reafirmava l’exigència 
de participació ciutadana i reclamava més equipaments escolars, la municipa-
lització de les guarderies, la dotació de més recursos per a l’educació especial 
i l’acceleració del traspàs de competències a la Generalitat.42 Els resultats dels 
comicis situaren el socialista Narcís Serra al capdavant del primer consistori 
democràtic, gràcies a un pacte de progrés entre els partits d’esquerres i nacio-
nalistes.

La prioritat del nou consistori43 fou afrontar amb molt poc temps el 
començament de curs, amb especial èmfasi a garantir el funcionament de les 
escoles que s’havien d’inaugurar el 15 de setembre, vetllant per aconseguir 
que l’obra estigués completament acabada, i el mobiliari, a punt, atès el retard 
habitual dels subministraments del Ministerio.

Per encarar l’allau de demanda social insatisfeta, enmig d’un garbuix 
de competències —municipal, ministerial i preautonòmica—, s’encetà un nou 
recompte estadístic de l’escolarització per barris, atenent la mobilitat escolar, 
i s’endegaren gestions per garantir que a l’inici del curs següent poguessin ser 
ja realitat els projectes en curs, alhora que es gestionava un nou conveni amb 
el Ministerio. I, per superar la tradicional inhibició de les reparacions necessà-
ries a les escoles, se n’elaborà un inventari, amb l’establiment de prioritats. Pel 
que fa a les escoles municipals, es potencià la renovació pedagògica, s’impulsà 
la catalanització i la coeducació, i, com a signe de la nova realitat política, es 
posà en marxà l’estudi per redenominar les escoles estatals amb referències a 
pedagogs barcelonins. Al mateix temps, es reorganitzà el conjunt dels centres 
i institucions municipals i es tendí a implantar de manera gradual el règim di-
ürn a la formació professional. Una fita singular va ser el pas de les guarderies 
municipals de l’àrea d’assistència social a la d’ensenyament, amb un impuls al 

42. Andreu Acebal, Barris, veïns i…, pàg. 214.
43. AMC, Educació, caixa 67169, IMEB, Àrea d’ensenyament, Informe dels primers 100 dies, 11/VII/1979.
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escoles públiques fou lent i el resultat de la seva integració transformà de ma-
nera substancial la qualitat de l’oferta pública, sense assolir un impacte quanti-
tatiu significatiu. De fet, es multiplicà l’oferta als districtes de la zona alta de la 
ciutat, sobretot a Sarrià, on moltes estaven ubicades, però el pes fou minso en 
el conjunt de l’oferta pública. El 1987 hom considerava que sols 1.790 places 
provenien de la integració de centres del CEPEPC, mentre que 6.825 corres-
ponien a nous edificis, aixecats gràcies al conveni assolit amb la Generalitat 
des del 1983, la majoria en substitució d’altres en males condicions.45 

A partir del 1990, amb la implantació de la LOGSE, que substituí 
l’LGE, tingueren lloc nous canvis. La LOGSE, després d’una etapa d’experi-
mentació del nou model a partir dels anys vuitanta, transformà definitivament 
el concepte de l’ensenyament secundari, amb uns estudis d’ESO obligatoris, 
comuns i inclusius fins als setze anys, i una major preocupació pels aspectes 
instrumentals i procedimentals, per davant de l’adquisició de coneixements. 
Així, suposà un canvi que va posar fi a «la tradicional identidad profesional 
del profesorado de bachillerato y sus modos de pensar y hacer, es decir, su 
mentalidad y sus prácticas; en definitiva, su cultura académica. Una cultura 
creada y sedimentada a lo largo de los 150 años de existencia del bachillerato 
en España».46

De cara a la implantació de la LOGSE, calgué remodelar de nou el 
mapa escolar de la ciutat i adaptar els edificis, tant els vells grups escolars 
monumentals de Goday com les torres decomissades pel CENU, les escoles 
construïdes pel Ministerio a les barriades, els centres sorgits a partir de l’LGE, 
les petites escoles del CEPEPC i els instituts de batxillerat i els de formació 
professional; un seguit d’edificis que, malgrat els canvis de funcionament, 
segueixen —la majoria— formant part del paisatge urbà, com a testimonis 
i patrimoni de la història de l’educació a la ciutat.

45. Ajuntament de Barcelona, Barcelona ensenya. Quatre anys d’actuació de l’ àrea d’ensenyament, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 1987.
46. Antonio Viñao Frago, «Del bachillerato de élite a la educación secundaria para todos (España siglo xx)», 
dins Guillermo Vicente (coord.), Historia de la enseñanza media en Aragón. Actas del I Congreso sobre 
 Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2011, pàg. 449-472.
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El grup escolar Baixeras 

Una escola simbòlica i monumental
La proposta arquitectònica i el seu impacte en els mitjans educatius 
L’escola Baixeras deu el nom a l’arquitecte Àngel Baixeras, autor del Projecte 
de Reforma Interior, que, en morir, el 6 de novembre del 1892, havia instituït 
un llegat de gairebé 500.000 pessetes. Era la quantitat del deute del municipi 
pel seu treball, a la qual va renunciar a canvi que fos invertida en la construc-
ció d’una bona escola pública municipal, a partir del model de les escoles de 
Bilbao. Aquests diners romanien sense destinació fins que, en la sessió consis-
torial del 14 de juny del 1917, al mateix temps que s’aprovà el Pla General de 
Construccions Escolars, es decidí que la primera de les escoles —que portaria 
el seu nom— fos a la Via A, tot just oberta. 

La decisió de l’emplaçament obeí sobretot a la disponibilitat d’un so-
lar, tot i que irregular, de forma trapezoidal, resultat de la política d’expropi-
acions i reparcel·lacions que comportà l’obertura de la via Laietana. El nou 
edifici havia de significar el gir en la política educativa de l’Ajuntament, 
i també reconèixer el gest filantròpic de l’artífex del projecte de la reforma. 
La ubicació de l’escola, en l’eix de connexió entre la part antiga de la ciutat 
i l’Eixample, tingué un fort contingut simbòlic, ja que quedava inserida en 
el procés de remodelació i modernització que incloïa la monumentalització 
del futur barri Gòtic i els nous edificis institucionals de les elits industrials i 
financeres catalanes, el Foment del Treball, la Caixa de Pensions o la Caixa 
de Catalunya. 

De fet, el Districte 3, corresponent en part a Ciutat Vella, no tenia una ne-
cessitat urgent de cobrir dèficits, atès que la seves taxes d’escolarització i d’alfabe-
tització eren superiors a la mitjana de la ciutat, ja que integrava barris tradicionals 
i menestrals que no havien rebut gaire immigració; al contrari, s’hi havia produït 
una progressiva i lenta davallada de població. El 1910, el nombre d’infants sense 
escola se situava en 973, un 17,3 % de la seva població escolar, proporció sensible-
ment inferior a la del conjunt de la ciutat, xifrada en un 25,1 %. L’oferta educativa 
pública comprenia una matrícula de 1.129 alumnes (24,3 % dels escolaritzats), 
davant dels 3.523 alumnes (75,7 %) que assistien a centres del sector privat, 
escoles religioses de les congregacions masculines (Col·legi Comtal dels Ger-
mans de la Doctrina Cristiana; escola Calassanci, al carrer Ample…) i femenines 
(Nostra Senyora de Loreto; Carmelites; Dominiques de la Presentació, al carrer 
de Bellafila…), a més de les escoles gratuïtes de les parròquies i les particulars.1 

1. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 1915, pàg. 191.
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amb fonts i arrambadors de ceràmica vidriada de tradició barroca, es justifica-
ven pel seu ús: recepció dels alumnes al de la planta baixa, i activitats comunes 
als dels pisos. La façana exterior es cobrí amb esgrafiats de tradició setcentista, 
en sintonia amb els de la Casa del Gremi dels Velers, situada a prop, dissenyats 
per Francesc Canyelles, i es coronà amb una balustrada decorada amb gerros 
de fang cuit. 

La dotació dels edificis escolars amb un ampli repertori decoratiu ha-
via de servir per a l’ennobliment de la seva funció i, sobretot, per ressaltar la 
dignitat de l’escola pública, tal com detallava el mateix arquitecte Goday en 
la memòria explicativa del projecte: 

[…] s’ha cregut convenient per contribuir a la formació moral dels alumnes que 
l’edifici més senzill tingués tota mena d’ornaments i tota la gràcia que precisa, per-
què en si sol formés l’ànima dels futurs ciutadans barcelonins dins un ambient de 
bon gust i de joia […]. El cost elevat per alumne serà imprescindible en tots els edi-
ficis escolars que caldrà construir en llocs cèntrics de la ciutat, on el terreny és més 

El grup escolar Baixeras va ser el primer projecte per a escola pública 
de Josep Goday Casals, l’arquitecte de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de 
Cultura, i hi plasmà la concepció de funcionalitat i estètica decorativa que 
esdevingueren prototipus de la nova escola pública barcelonina. El projecte 
quedà condicionat per la forma del solar, del qual l’edifici ocupava tota la 
superfície, amb quatre plantes, un semisoterrani i un terrat previst com a lloc 
d’esbarjo, i amb nou aules graduades per a nois i dues de pàrvuls, per acollir-hi 
un total de 460 alumnes. La distribució interior agrupava els espais pedagò-
gics entorn a un vestíbul a cada planta, les quals es comunicaven entre si amb 
unes escales monumentals. A la planta baixa hi havia els serveis, el despatx del 
director i la sala de professors, mentre que al semisoterrani s’hi ubicaven les 
dutxes i els tallers de manualitats. El projecte preveia que tot l’edifici estigués 
dotat de calefacció central. 

Una característica que s’anirà repetint en totes les altres escoles monu-
mentals projectades per Goday és la important superfície destinada a accés i 
circulació, un 37,2 % del total. L’amplitud dels vestíbuls i la seva ornamentació, 

L’escola s’ubicà a la zona afectada per la Reforma Interior de la ciutat, en un solar de la tot just oberta  
via Laietana, amb un objectiu exemplaritzant, al costat d’altres edificis simbòlics i magnificents. 
Col·locació de la primera pedra del grup escolar Baixeras, 1917. Fotografia: F. Ballell. AFB

Primer edifici escolar públic dissenyat per Josep Goday, arquitecte de l’Assessoria Tècnica de 
la Comissió de Cultura, que va marcar l’estil dels centres posteriors, considerats com a símbols 
del noucentisme barceloní. Grup escolar Baixeras, 1922. Fotografia: autor desconegut. AFB
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l’agraïment per la iniciativa municipal, encaminada a la millora de la imatge 
de l’escola pública: «Hay motivos suficientes para creer que este edificio, por 
su emplazamiento, disposición, decorado y mobiliario que se le dote, satisfará 
plenamente una exigencia largo tiempo sentida […]».6

La majoria dels alumnes que estudiaren al Baixeras guarden el record de 
l’impacte que els causava l’edifici, sobredimensionat des dels ulls d’un infant. 
L’advocat Francesc Casares, que hi estudià entre el 1931 i el 1938, així l’ha 
evocat en les seves memòries: 

L’entorn de l’escola era amable. Les aules lluminoses, el vestíbul d’entrada acollidor, 
amb aquelles parets de rajola vidriada blanca i verda, amb un brollador adossat a la 
paret […]. Als vestíbuls, on donaven les aules, hi havia un petit armari per a cada 
nen on guardàvem els abrics a l’hivern i on sempre hi desàvem els davantals blancs; 
aquests armaris eren prou grans perquè, menuts com érem, ens hi poguéssim amagar.7

Els alumnes de l’Escola Normal que iniciaren el seu contacte amb l’ambient 
educatiu a partir de les seves pràctiques professionals al Baixeras també en 
deixaren escrites les impressions en els seus diaris de classe. Un d’ells, José 
 Martínez Frías, en feu una descripció detallada. El seu itinerari començava pel 
vestíbul —lloc de reunió de les famílies per esperar-hi els fills— i l’àmplia 
 escala —segons ell, perillosa a causa de les baranes baixes. Del soterrani en 
destacava l’espaiosa sala de dibuix, amb exercicis dels nens enganxats a les pa-
rets; la sala de treballs manuals, amb diversos models i tasques fets també pels 
alumnes, i la destinada als pàrvuls, amb taules preparades per modelar-hi fang; 
allà també hi havia la sala de dutxes, perfecta des del punt de vista higiènic, 
però amb poca llum. Al primer pis s’hi situava la biblioteca circulant i l’àmplia 
sala de professors, amb prestatgeries plenes de llibres per ampliar coneixements 
i preparar classes, i la direcció, dotada d’una petita centraleta de telèfons per 
comunicar-se amb totes les altres dependències. Als vestíbuls de cada planta hi 
convergien les portes de les aules i s’hi trobaven els serveis i els armaris robers i 
per al material didàctic. A cada pis s’hi ubicaven els graus, en funció de les edats 
—els alumnes més grans, a dalt de tot—; tots, en aules ben ventilades i amb 
amplis finestrals amb cortines per graduar la llum i pissarres blau verdós per 
impedir reflexos. Li causà sorpresa la substitució del crucifix per quadres d’ar-
tistes a les parets de les aules, i també l’ús de ploma estilogràfica a la classe dels 
més grans. Finalment, el futur mestre en destacava la vista esplèndida des del 
terrat i l’inconvenient d’establir torns per a l’esbarjo. Al seu parer, l’edifici 

6. «Edificios escolares. El Grupo Baixeras», El Clamor del Magisterio, 10/VII/1917. 
7. Francesc Casares, Memòries d’un advocat laboralista (1927-1958), Barcelona, La Campana, 2006, pàg. 29.

car i la vora d’edificis més o menys sumptuosos obligarà a que no desdiguin els que 
es trobin a la seva vora.2

Llorenç Jou i Olió, un dels seus primers mestres, va evocar, anys després, 
la seva percepció de l’edifici: 

[…] era como una obra de arte recién adquirida. Situada en el centro de la ciudad, en-
tre el barrio gótico y una de las vías que iba cobrando mayor empuje comercial, nuevo 
el edificio, competentísimo y entusiasta el personal, rebosante de medios materiales, 
apoyo económico, colaboración moral y alientos de todas clases, vivió en estos años 
los más espléndidos de su vida.3 

Segons el pedagog Alexandre Galí, l’edifici 

fou una demostració del concepte orgànic del pensament educatiu que inspirava la 
Comissió de Cultura. Es fugí de les tirallongues d’aules casernàries dels edificis es-
colars reglamentaris. El fet d’haver d’ésser construït en la part més densa de la ciutat 
ajudà a la creació del tipus de construcció massiva que permet l’organicitat interna, 
garantia ensems de bellesa i d’un funcionalisme càlid i ric.4

Un cop iniciades les obres, Josep Goday va seguir projectant nous grups es-
colars per a la ciutat, que plasmaren formalment l’imaginari cívic del nou-
centisme i foren qualificats de «palaus de l’Educació, monuments d’esperit, 
cultura i civilització» per la revista D’ací i d’Allà.5 No obstant això, aquest 
enaltiment encobria alguns defectes; de fet, a l’edifici del Baixeras hi mancava 
espai per a jocs a peu pla, i l’accés directe des del carrer i una sola escala de 
comunicació entre les plantes el feien poc segur. Però la majoria de crítiques 
no foren tècniques, sinó polítiques, en l’ambient de confrontació entre els dos 
grans partits sobre el futur de l’educació pública barcelonina. El Partit Repu-
blicà Radical, a l’oposició dins el Consistori, hi veia una mostra de la política 
d’aparador regionalista, que preferia construir uns quants edificis modèlics 
abans que pensar en una solució al problema global de l’escolaritat a la ciutat, 
i criticava la mesquinesa de l’Ajuntament per no haver adquirit un dels solars 
adjacents per fer-hi un pati. En canvi, des del magisteri oficial, es deixà sentir 

2. Ayuntamiento de Barcelona, Les construccions escolars, Barcelona, Henrich, 1922, pàg. 185-187.
3. Ayuntamiento de Barcelona, Delegación de Cultura, Grupo Escolar Baixeras, Barcelona, Instituto 
Pedagógico Municipal, 1951, pàg. 10.
4. Alexandre Galí, Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya: 1900-1936, Llibre II, 
Ensenyament primari, Segona part, Fundació Alexandre Galí, Barcelona, 1979, pàg. 194.
5. D’ací i d’Allà, LII (1922), pàg. 311.
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que li sufragà les despeses d’un viatge per visitar els models de diferents ciutats 
europees; acollí les seves propostes de construir un edifici modèlic per a escola 
graduada, i subvencionà les seves iniciatives de festes, viatges i excursions amb 
finalitats educatives. A les escoles graduades de Cartagena hi desplegà una 
àmplia obra paraescolar, adreçada a millorar la salut dels infants i les seves 
condicions de vida, gràcies a la cantina escolar, els robers i les colònies d’estiu. 

Martí Alpera admirava la Institución Libre de Enseñanza i el seu respecte 
a la llibertat de pensament i de càtedra, justament els trets dels institucionistes 
malvistos pels sectors més clericals. Als arxius de l’escola Baixeras s’hi conserven 
els exemplars del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza corresponents als 
anys de la seva direcció, i la revista Baixeras feu un perfil d’un dels institucionis-
tes més preclars, Manuel Bartolomé Cossío, i en reproduí un article.13 També li 
escau el qualificatiu de regeneracionista, ja que estava convençut de la necessitat 
de dignificació de l’escola pública per assolir la renovació de la societat i cons-
truir un país millor. Creia en una escola en la qual fos possible la convivència 
de diverses classes socials, necessàriament sostinguda amb recursos públics de 
l’Estat, i tractada amb cura des dels ajuntaments, com posa de manifest en el 
seu article «Las escuelas de Barcelona», publicat a El Día Gráfico i reproduït a 
la revista Baixeras, en el qual afirmava: «[…] quizás conviniera evitar que las 
escuelas oficiales se dividan en nacionales y municipales y que el Estado y el 
Ayuntamiento dejaran los exclusivismos y las hostilidades y dispusieran las cosas 
para una colaboración cordial en beneficio de la “escuela popular”».14

Al seu parer, la missió de l’escola pública era, a més de la instrucció dels 
alumnes, el foment de l’associacionisme entre ells i la valoració de l’acció de les 
mutualitats escolars. També demanava la valoració de la innovació educativa 
per part de la inspecció, i l’exigència als mestres d’un major nivell dels estudis, 
d’una bona preparació pràctica, i d’una posada al dia permanent pel que fa a 
les novetats pedagògiques a partir de les revistes especialitzades. 

Martí Alpera fou membre de l’Asociación Nacional del Magisterio Pri-
mario des del 1901, però en criticà els postulats massa corporativistes i preferí 
moure’s en els àmbits especialitzats. La publicació de nombrosos articles de 
reflexió, sobretot a la prestigiosa Revista de Pedagogía, a partir dels anys vint, 
ens permet conèixer-ne les alternatives per a la revaloració de l’escola i la funció 
social dels mestres. Considerava com una de les primeres premisses l’assoli-
ment d’un edifici amb espais, decoració i garanties de manteniment suficients 
per permetre conscienciar la societat de la importància de la tasca educativa. 
Per a ell, s’havia de bandejar l’exclusiva insistència en un aprenentatge de 

13. Baixeras, 5/IV/1929. 
14. Baixeras, 5/IV/1929.

del Baixeras enaltia l’escola pública pel fet de trobar-se en una de les principals 
vies de la ciutat, però el soroll del trànsit rodat pertorbava el desenvolupament 
de les classes, a més del perill que significava creuar la via Laietana quan els 
nens entraven i sortien de classe.8

Els inicis i l’empremta de Fèlix Martí Alpera 
L’execució de les obres de construcció, iniciades el novembre del 1917 amb un 
solemne acte públic,9 es retardà molt, i no va ser fins al 1922, a punt d’acabar- se 
l’edifici, quan, des de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura, s’agi-
litzaren les negociacions per aconseguir el règim de patronat per assignar- ne 
els mestres. 

Joaquim M. de Nadal, president de la Comissió de Cultura, en l’acte 
d’inauguració, el 2 de març del 1923, honorà la memòria d’Àngel Baixeras i la 
de tots aquells que havien contribuït a la protecció de l’escola per a la instruc-
ció dels nens barcelonins. L’alcalde accidental, Enric Maynés, destacà el sentit 
pioner del nou grup escolar, administrat per l’Ajuntament: 

Aquí els fills dels obrers durant unes quantes hores del dia tindran aire, llum i higiene 
a dojo i gaudiran de la comoditat que els facilita la ciutat.10 

Inaugurat com a escola de nens, amb set seccions i capacitat per a 280 alumnes, 
el Baixeras tenia dues seccions de pàrvuls amb cinquanta alumnes cadascuna, 
a càrrec de dues mestresses municipals.11 En gaudir del règim de patronat, 
també funcionà com a escola de pràctiques per als alumnes de la Normal 
masculina, sota la direcció de Fèlix Martí Alpera.

Fèlix Martí Alpera12 havia nascut a València l’any 1875, en el si d’una 
família d’armadors de vaixells de pesca. Estudià Magisteri a la Normal llevan-
tina, i assolí la titulació de mestre superior a la de Madrid. Des del 1898 ocu-
pà plaça a l’escola pública de Cartagena, on, durant 22 anys, desplegà una 
intensa activitat educativa, gràcies al suport de l’Ajuntament de la localitat, 

8. Es conserven diaris des del curs 1921-1922 fins al 1928-1929 a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona. Diaris 
de pràctiques, ES CAT-AUB AICM, Llibre C 9/19/1923.
9. Ajuntament de Barcelona, Record de la col·locació de la primera pedra del Grup Escolar Baixeras, 
Barcelona, 1917.
10. «Inauguració del Grup Escolar Baixeras», La Veu de Catalunya, 3/III/1923.
11. Fabián Aguadé Serra, Diccionario geográfico escolar de la provincia de Barcelona, Barcelona, Librería 
Religiosa, 1925.
12. Pedro Cuesta et. al., Fèlix Martí Alpera (1875-1946): la seva contribució a l’escola pública en motiu del 
seu homenatge, Barcelona, Pedro Cuesta, 1979; Pedro Luis Moreno Martínez (ed.), Félix Martí Alpera. 
Por la escuela pública y la infancia, Madrid, Biblioteca Nueva, Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte, 2008.
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Tot i que la seva llengua escrita va ser el castellà, es pronuncià a favor 
del respecte a les llengües familiars dels infants en l’ensenyament15 i intentà 
apropar-se a la llengua dels alumnes. Per exemple, per parlar sobre la primavera, 
començava una classe amb el refrany «Març, marçot, mata la vella a la vora del 
foc», com consta en un diari de pràctiques del 29 de març del 1922, i, arran 
dels debats sobre l’Estatut del 1932, defensà públicament el bilingüisme com 
un enriquiment per als infants.16

Com que, segons Martí Alpera, un immillorable local no garantia l’ob-
tenció de bons resultats si hi mancava la labor entusiasta dels mestres, des del 
Deganat del Magisteri Nacional de Barcelona, al qual pertanyia des de la seva 
arribada a la ciutat, donà suport al fet que fossin mestres nacionals els qui 
posessin en funcionament les noves escoles, en una proposta plantejada el 25 de 
març del 1921 a la Comissió de Cultura i a la seva Assessoria Tècnica. 

Els primers mestres del Patronat Escolar Municipal de Barcelona
Els mestres de l’escola Baixeras foren professors del magisteri estatal, selec-
cionats per concurs de mèrits pel Patronat, i gaudiren d’una gratificació que 
quasi duplicava el seu sou a càrrec de l’Ajuntament. Integraren el primer claus-
tre Josep Montúa Imbert, director de l’escola de Sant Andreu; Marià Reixac 
Fàbrega, que impartia classes a l’escola annexa a la Normal; Lluís Alabart 
Ballesteros, president de l’Asociación de Maestros Oficiales el 1925; Miquel 
Espectante Calvo; Damià Ricart Lafont, procedent de l’escola de Viladecans; 
Josep Casanovas Clota, i Llorenç Jou i Olió, actiu a l’APEC, a la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción i al Deganat de Mestres Nacionals 
de Catalunya. En aquestes dues últimes entitats hi ocuparen càrrecs directius 
Josep Montúa Imbert i Marià Reixac Fàbrega. L’Ajuntament també pagava 
els sous de les parvulistes Joana Faig i Àngels Garriga, mare de la pedagoga 
Marta Mata, i dels professors especialistes Joan Mirambell, de dibuix, i Joan 
Tomàs, de música.

Al director, situat al capdavant d’aquest equip selecte, només li restava 
imprimir-hi un segell propi. Començà establint grups homogenis en graus, 
segons el nivell de maduresa dels infants, per facilitar un millor rendiment 
dels alumnes, i defensà l’especialització dels mestres en cadascun dels graus, 
per tal de permetre’ls dotar-se dels recursos didàctics més avinents a cada 

15. Fèlix Martí Alpera, «Ventajas de la simultaneidad de idiomas en las escuelas de aquellas regiones donde 
la lengua nativa no sea la oficial», dins Congreso de Primera Enseñanza de Barcelona. Celebrado en el Palacio 
de Bellas Artes a últimos de diciembre de 1909 y primeros de enero de 1910, Barcelona, Tipografía La Indústria de 
Manuel Tasis, pàg. 123-128; citat a Moreno Martínez, Félix Martí Alpera…, pàg. 48.
16. Fèlix Martí Alpera, «El Estatuto de Cataluña y la enseñanza», Revista de Pedagogía, 116 (1931), 
pàg. 362-368.

memòria i tendir a la progressiva comprensió i assimilació de conceptes per 
part dels infants, amb una dedicació important als processos manipulatius; en 
aquest sentit, són significatives les seves propostes didàctiques sobre integració 
de continguts d’aritmètica, geometria i treballs manuals, unes de les bases del 
desenvolupament del mètode de projectes. 

Per tal de facilitar més bé aquest aprenentatge comprensiu, Martí Alpe-
ra veia imprescindible la graduació dels centres, sobretot a les escoles urbanes, 
on era factible pel nombre de matriculats, i dotar els edificis escolars de labo-
ratoris, biblioteques i tallers. Insistia en la necessitat de classificar els infants 
segons els seus coneixements i no segons l’edat, i preparà programes esglaonats 
per nivells de les diverses matèries, amb orientacions als mestres i propostes de 
materials i metodologia per fer les classes, publicats a la Revista de Pedagogía 
entre el 1925 i el 1927. 

Després d’una estada molt curta a València, es traslladà a Barcelona 
l’any 1920 per ocupar la plaça de mestre regent de l’Escola Normal, i el 1922, 
el Patronat Escolar Municipal el nomenà director del primer grup monu-
mental per a nens. En arribar a la capital catalana, Fèlix Martí Alpera establí 
vincles amb sectors del professorat estatal de procedència forana relacionats 
amb els mitjans institucionistes, alguns dels quals, propers a la maçoneria, 
simpatitzants del republicanisme històric i posteriorment atrets pel lerrou-
xisme, com el mestre José Juncal Verdulla, nascut a Pontevedra, casat amb la 
germana d’Alejandro Lerroux, i director de la Normal de Barcelona a partir 
del 1920, i el professor Tiberio Ávila, membre destacat de la Casa de Galícia a 
Barcelona. Eren els mateixos cercles polítics en què es movien Hermenegildo 
Giner de los Ríos, professor a l’Institut de Segon Ensenyament i germà del 
pedagog de la Institución Libre de Enseñanza, i Odón de Buen, professor a la 
Universitat, de reconeguda militància republicana. Martí Alpera també con-
reà bones relacions amb Joan Colominas Maseras, al qual impulsà per presidir 
l’associació de pares, fundada poc després que assolís la direcció, i el pediatre 
Andrés Martínez Vargas, col·laborador a inicis de segle de l’Escola Moderna 
de Ferrer i Guàrdia i promotor de la introducció de l’ensenyament de la higie-
ne a les escoles, que sovint fou convidat a presidir els actes culturals a l’escola 
Baixeras com a rector de la Universitat. Tot i aquestes afinitats, sumades a les 
relacions amb la família Blasco Ibáñez per part de la seva dona, Martí Alpera 
no s’inclinà obertament per una opció política determinada, malgrat que, de 
ben segur, coincidia amb l’ideari laïcista d’aquests cercles. Dels seus escrits 
se’n desprèn un profund respecte a la neutralitat de l’escola, allunyant-la de 
tot tipus de proselitisme. De fet, a l’escola Baixeras, durant la seva direcció, no 
s’hi resà el rosari, els crucifixos foren substituïts a les aules per imatges artís-
tiques, i s’atorgà primacia a l’educació cívica per sobre dels hàbits de devoció, 
pràctiques de les quals va ser acusat en el seu expedient de depuració del 1939. 
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L’Associació d’Amics del Grup Escolar Baixeras
La suspensió del règim de patronat, com a conseqüència del cop d’estat de 
Primo de Rivera el mes de setembre del 1923, no va modificar ni la direcció 
de l’escola ni l’equip de mestres, atès que pertanyien a l’escalafó dels mestres 
nacionals amb plaça a la ciutat. En canvi, posà fi al sistema de gratificacions 
que es rebien de l’Ajuntament. Aleshores, per mantenir l’ajut econòmic suple-
mentari dels mestres i les activitats, Fèlix Martí Alpera incentivà l’Associació 
d’Amics del Grup Escolar Baixeras (AAGEB), creada el 23 de novembre del 
1924. Aquesta entitat va assumir el pagament d’una gratificació de 150 pes-
setes mensuals als mestres, fins que aquests renunciaren a una part a favor de 
les colònies escolars dels infants. L’associació no s’orientava només a suplir les 
mancances en les dotacions, sinó que, a redós de la voluntat de Martí Alpera, 
pretenia desenvolupar un sentiment de comunitat escolar, entre alumnes, 
mestres i famílies, per facilitar la labor educativa comuna i augmentar-ne els 
mitjans i l’eficàcia.19 

En va ser el primer president Joan Colominas Maseras, catedràtic de 
Francès de l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona. Provinent d’una 
família de la Barceloneta de tradició republicana, era d’ideari laic i raciona-
lista, i a inicis de segle s’havia mogut entre el republicanisme lerrouxista i 
l’anarquisme de Francesc Ferrer i Guàrdia. Fou redactor del diari La Rebel-
día i director del Boletín de la Escuela Moderna. Col·laborador de la Liga In-
ternacional para la Educación Racional de la Infancia, el 1923 era president 
de la Federació de Societats de Socors Mutus de la província de Barcelona, 
des d’on intentava impulsar el mutualisme infantil. Preocupat per l’ense-
nyament públic a Barcelona, des que va prendre possessió del càrrec posà de 
manifest la seva inquietud pel retard en la construcció de la resta de grups 
escolars de la ciutat, i, el 3 de març del 1926, feu una reclamació a l’Ajun-
tament per la desviació dels recursos previstos per a la construcció del grup 
escolar Pere Vila cap a altres finalitats.20 Des del curs 1926-1927, Colominas 
Maseras deixà el càrrec, atès que ja no tenia fills a l’escola, però seguí assistint 
a les reunions com a president honorari i va ser objecte d’un homenatge, el 
desembre del 1927. A partir d’aleshores ocuparen successivament la direcció 
de l’entitat un militar, poc temps després destinat a la capitania general de 
Burgos; un llicenciat en Ciències, gerent d’una empresa torrefactora de cafès, 
i un químic, que treballava a l’empresa Cros. En definitiva, una bona mostra 

19. Deixen constància de la seva activitat: AEB (Arxiu Escola Baixeras), Reglamento de la Asociación de 
Amigos del Grupo Escolar Baixeras, Barcelona, 1924; Actas de la Asociación de Amigos del Grupo Escolar 
Baixeras (1924-1932); Baixeras, publicación pedagógica editada por los Amigos del Grupo Escolar Baixeras, 
núm. 1-5 (1925-1930).
20. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 3 de març del 1926.

nivell; a més, s’obligava els infants a adaptar-se cada any a tractar amb un 
mestre diferent. No deixà de posar èmfasi en la coordinació entre els mestres 
per aconseguir graduar els coneixements a cada nivell, però no s’establiren 
directrius pedagògiques homogènies, i cada docent pogué posar en marxa 
iniciatives pròpies, com la correspondència amb nens de les escoles de Castro 
Urdiales i d’Otañes, endegada per Lluís Alabart.

Martí Alpera també optà per la creació d’un grau preparatori, inicial-
ment a càrrec de Llorenç Jou i Olió. Era una classe més reduïda, en què els 
alumnes de diferents edats amb dificultats rebien un tracte més individua-
litzat, fins que podien —o no— incorporar-se al grau que els corresponia. 
El mètode Montessori fou emprat a les classes de pàrvuls amb el seu material 
específic, i les experiències foren publicades a la revista Baixeras; a més, la 
doctora italiana fou convidada a impartir una conferència a l’escola el 1929, 
en una de les seves visites a la ciutat. 

Els mestres es trobaven diàriament, abans de començar les classes, i co-
mentaven amb el director les activitats previstes i recollides en els seus respec-
tius diaris de classe. Els alumnes, al seu torn, també elaboraven en algunes 
classes els diaris de grup, en els quals, de manera rotatòria, s’anava passant en 
net els diferents treballs fets a l’aula, sovint acompanyats de dibuixos.

La Baixeras era una escola activa, on agafaven importància els treballs 
manuals, la música i el dibuix; així, mentre una mestra, en un vestíbul, 
feia marcar el ritme als pàrvuls col·locats davant del piano en circumferèn-
cia, a la terrassa altres nens dibuixaven objectes o gallines, coloms i conills 
criats allà mateix. S’intentava afavorir la lectura dels infants a partir de la 
biblioteca escolar, amb armaris i prestatgeries a l’altura dels nens, que te-
nia un detallat reglament propi i que funcionava amb la col·laboració dels 
alumnes més grans.

El director del grup escolar Baixeras va tenir la voluntat de divulgar 
cap a l’exterior la tasca feta pels mestres a l’aula mitjançant l’edició de la re-
vista Baixeras, distribuïda a les famílies dels alumnes, a les institucions i als 
sectors professionals. També va potenciar la publicació per part dels mestres 
d’articles de tema didàctic, com «La enseñanza del trabajo manual en el 
Grupo Escolar Baixeras».17 Un aspecte cabdal del centre fou el seu lligam 
amb l’Escola Normal; Alejandro de Tudela, que n’era professor, utilitzà les 
activitats dels normalistes en pràctiques a les seves aules durant els cursos 
1922-1923 i 1924-1925 per al llibre La educación cívica en la escuela primaria. 
Estudio de metodología pedagógica aplicada a la enseñanza del derecho usual.18 

17. Publicaciones Baixeras, Cuaderno Primero (Barcelona), s/d.
18. Editat per Dalmau Carles a Barcelona el 1924.
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Les activitats de l’escola també arribaven a les famílies. Martí Alpera no 
defallí en la seva voluntat de contribuir al seu enlairament cultural, mitjançant 
l’organització periòdica de concerts i conferències impartides per persones reco-
negudes en els àmbits acadèmics, pedagògics i culturals, sense que hi manques-
sin figures singulars del republicanisme i del lliurepensament, com Odón de 
Buen i el periodista Luis Bello; pedagogs reconeguts internacionalment, com 
Maria Montessori, Adolphe Ferrière i Juan E. Amaro, i noms destacats en els 
cercles culturals barcelonins, com l’astrònom Josep Comas i Solà, l’arquitecte 
Manuel Vega i el folklorista Aureli Capmany. 

Malgrat la defensa de la neutralitat escolar del director, l’AAGEB 
s’implicà des del 1926 en el ritual social de les primeres comunions, i ob-
sequià els alumnes que combregaven amb un esmorzar servit a les instal-
lacions de l’escola, a banda de pagar vestits de comunió a alguns alumnes 
pobres cada curs. 

La potenciació de l’associacionisme per part de Martí Alpera també es 
manifestà amb l’impuls de la Infantil Escola Baixeras, una entitat a la qual 
podien pertànyer els alumnes i exalumnes des dels deu fins als divuit anys,21 
que tingué com una de les seves principals activitats la creació i el funcio-
nament del servei de préstec de la biblioteca escolar. Molts dels més de 350 
exemplars de què disposava eren en llengua castellana, però no hi mancaven 
rondalles catalanes ni obres de Folch i Torres, traduccions de clàssics literaris 
i de contes al català, diversos exemplars de la gramàtica de Pompeu Fabra i 
una bona selecció de poesia (Verdaguer, Maragall, Carner, Ruyra, Folguera, 
Sagarra o Salvat-Papasseit).

La política de l’Ajuntament de la dictadura, en deixar aturades les 
construccions de la resta de grups escolars planejats, contribuí a distingir el 
 Baixeras per les seves activitats i la seva labor acadèmica; tot i això, l’edifici, a 
causa de la manca de fons per al seu manteniment, presentava «una suciedad 
y deterioro incompatible con el aseo y dignidad con que debe mostrarse este 
establecimiento».22

L’escola va ser objecte, el 1929, d’un reportatge a la revista Escuelas 
de España,23 en què se’n destacava la personalitat del director, la seva arqui-
tectura, el seu funcionament, l’ajut dels pares a les activitats i a la tasca dels 
mestres en la preparació de les classes. L’article ressaltava l’ús didàctic del 
dibuix, tant del natural com de l’aplicat al coneixement de l’espai (mapes, 

21. Reglamento Infantil Baixeras, 1927. Abelardo Giralt Miracle, relacionat amb la coneguda empresa d’arts 
gràfiques, era president de l’Associació d’Antics Alumnes el febrer del 1928.
22. AMCB, caixa 60549, Ensenyament 1917-1953, Carta de Martí Alpera, 9/III/1926.
23. «La escuela Baixeras», Escuelas de España, II (1929). Article facilitat per Mercè Garcés. 

de la diversitat de les famílies que componien la comunitat del Baixeras. Des de 
la primera junta es va proposar que la vicepresidència fos ocupada per una 
mare i, malgrat les reticències d’alguns socis, el càrrec recaigué en Emília 
Alabart Villarroya de Comas.

L’associació cooperà econòmicament en l’adquisició de material i lli-
bres; en la realització de colònies, sortides dels alumnes i conferències, i en 
la publicació de la revista Baixeras, entre el 1925 i el 1931, que informava 
sobre les activitats docents de cada grau i les complementàries. Les sortides 
programades pels professors consistien en un senzill berenar a la Ciutadella 
o a Montjuïc per als més petits, i en excursions per als més grans al Park 
Güell o a paratges propers a la ciutat, com Vallvidrera, les Planes, el Tibidabo, 
Santa Creu d’Olorda, Esplugues, Vil·la Joana, Sant Medir, Sant Cugat i 
Montgat, i fins i tot, a indrets singulars de Catalunya, com Poblet, Santes 
Creus o Montserrat.

Les colònies d’estiu s’organitzaren des del 1925 a la finca Can Puig, 
a l’Arrabassada, condicionada gràcies a una subvenció del Ministerio de Ins-
trucción Pública. Allà, durant tres setmanes, hi feren estada 25 nens de vuit 
a dotze anys, seleccionats per sorteig, als quals els Amics del Baixeras pagaren 
manutenció, viatge i motxilles, acompanyats per dos alumnes més de paga-
ment. Posteriorment, en la selecció d’alumnes per assistir-hi cada vegada es 
tingué més en compte els nens necessitats d’atenció mèdica. 

Les colònies d’estiu, amb activitats escolars i de lleure, s’adreçaren als infants més 
propensos a contraure malalties i comptaren amb el suport de l’Associació d’Amics del Grup 
Escolar Baixeras. Alumnes de l’Escola Baixeras tornant de les colònies, setembre del 1925. 
Fotografia: Joan Maymó. AFB
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de l’Espigolaire; Enric Casassas Cantó, alumne de l’Escola de Mestres de 
Joan Bardina, amb exercici a les escoles nacionals de Sabadell, on implantà 
notables novetats pedagògiques, i Josep Estruch Prim, que va ser membre 
de la Institució Catalana d’Història Natural. David Marco Corzán impartia 
gimnàstica als alumnes més grans de deu anys, tres dies a la setmana,25 i les 
lliçons de música seguiren a càrrec del mestre Tomás, substituït el 1934 per 
Jordi Llongueras, fill del mestre Llongueras. Cada professor, a més del grau 

25. AMCB, Educació, caixa 60419, Ensenyament 1917-53, Plans d’organització d’educació física presentats 
pels concursants a dites places, 20 de febrer del 1933.

croquis, plànols); l’aplicació de la música al desenvolupament dels moviments 
del cos, segons el mètode Dalcroze —adaptat a Catalunya pel mestre Joan 
Llongueras—; la gimnàstica, l’esport i els treballs manuals, sense que hi 
faltés el bon aprenentatge de la llengua, oral i escrita, mitjançant lectura, 
dictats, exposicions en veu alta i confecció de quaderns. Els reporters admi-
raren els quaderns d’esborranys dels alumnes i els de cal·ligrafia, el diari de 
classe —on es deixava constància del treball— i la confecció d’un diari de les 
excursions, fet de manera cooperativa a la classe dels més grans —tots, il-
lustrats amb croquis i dibuixos. Al seu entendre, els resultats, fruit d’una 
gran inversió de temps, generaven magnífics exemplars de treball escolar, 
molt aptes per presentar en una exposició, tot i que ells les consideraven «la 
polilla que le ha salido a la escuela en sustitución de los antiguos exámenes». 
La visita els degué deixar tan bona impressió que, l’any següent, un dels seus 
redactors, Norberto Herranz, obtingué plaça al Baixeras, on impartí classes 
de llengua castellana.

Els canvis en els anys republicans
La pèrdua del seu caràcter simbòlic 
La inauguració dels onze nous grups escolars, el març del 1931, va suposar la 
fi d’una etapa del Baixeras, ja que va perdre el seu carismàtic director i se’n va 
modificar bona part del claustre. Les atribucions atorgades al Patronat el 1930 
van permetre que Fèlix Martí Alpera passés a dirigir el grup escolar Pere Vila, 
a l’edifici acabat d’inaugurar, on també foren traslladades les pràctiques de la 
Normal. Alhora, bastants dels mestres van ser requerits per assumir la respon-
sabilitat directiva dels nous centres: Llorenç Jou i Olió, al Bonaventura Carles 
Aribau; Josep Casanovas Clota, al Baldiri Reixac; Lluís Alabart Ballesteros, al 
Pi i Margall, i, més endavant, Miquel Espectante Calvo es va fer càrrec dels 
hotels 2 i 3 de la plaça d’Espanya. 

La renovació de l’equip docent es va dur a terme a partir dels resultats 
del primer concurs del Patronat, i amb selecció d’interins, que no cobraven la 
mateixa gratificació municipal, de manera que l’AAGEB hagué d’assumir, un 
altre cop, el pagament de certes quantitats per la dedicació d’aquells mestres 
que impartien ensenyaments no obligatoris i que feien més hores de classe 
voluntàriament, per les quals l’Ajuntament no els pagava.24

N’assumí la direcció Marià Reixac, mestre a l’escola des de la seva inau-
guració, i actiu a la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya, i s’hi in-
corporaren, entre d’altres, Ramon Casares Aixelà, també membre d’aquesta 
entitat i col·laborador d’El Magisteri Català, de vegades amb el pseudònim 

24. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 18 d’octubre del 1931.

A les escoles del Patronat el material escolar era gratuït. L’Ajuntament el 
lliurava als mestres, i aquests advertien als alumnes de la necessitat de fer-ne 
un bon ús. Llibreta d’un dels grups escolars de la plaça d’Espanya, 1934. 
AMCB, Fons Ajuntament de Barcelona: K231 Recerca pedagògica, UI 67145.9.
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Per atendre les noves alumnes, l’any 1935 es nomenaren les mestres, 
entre les quals hi havia Leonor Álvarez Santullano, professora ajudant a la 
Normal d’Oviedo; Maria Carbó Soler, que havia treballat a l’Institut de Cul-
tura de la Dona i que, juntament amb Palmira Jaquetti, havia participat en 
una missió etnogràfica per recollir material folklòric per al Cançoner Popular de 
Catalunya; Luisa Menacho Castanera, docent al Centre Republicà de Poblet 
i a l’Associació Republicana Popular de Barcelona; Soledad Nart Condó, i 
Carme Simó Saco, l’esposa del mestre Casassas, que havia compartit amb ell 
l’experiència a les escoles de Sabadell. La direcció es mantingué en mans de 
Marià Reixac, que no s’oposà a l’arribada de mestres i nenes a l’escola, tot i ser 
partidari, en general, d’esperar els resultats de la coeducació a les escoles on ja 
funcionava per valorar-la. 

La incorporació de les noies a les classes dels nois va ser viscuda amb força 
naturalitat, gràcies al bon fer dels mestres, tal com ho recorda Francesc Casares: 

Un dia, el pare, en funcions de mestre, ens va fer prestar atenció i ens va anunciar que 
al cap d’un moment arribarien tot de nenes de la nostra edat per afegir-se a la nostra 
classe. No sé si el seu mètode per donar normalitat a l’esdeveniment, que va moure 
immediatament una gran expectació, era el millor. En tot cas va ser aquest:

—Ara —va dir—, que cada u de vosaltres s’assegui en una taula de dos —que era 
la mida de les que teníem— i deixi lliure la cadira del seu costat. Entraran nenes i s’as-
seuran allà on voldran. Vosaltres les acollireu com si coneguéssiu un nou company el 
primer dia de classe. Ni més ni menys. A veure com us porteu! […]. La influència de les 
noves companyes es va notar sobretot en una cosa: en la introducció d’un nou joc que 
els nois no practicàvem. Era el joc dels cromets, que, posats sobre una taula i girats de 
cara avall, calia capgirar amb un copet destre i sobtat de la mà fent cassoleta […].28 

Els valors de l’escola republicana
Marià Reixac hagué d’adaptar el funcionament del centre a les noves directrius 
emanades de la proclamació de la República, vetllant per l’aplicació dels nous 
valors, la neutralitat religiosa, l’educació cívica i la catalanitat. Fervent partidari 
de la neutralitat de l’escola, el nou director considerava que els infants no havien 
d’assistir a actes polítics, només als exclusivament organitzats per a ells o als de 
caràcter moral o cívic. Pel que fa al laïcisme, cal recordar que les pràctiques i els 
símbols religiosos ja havien quedats relegats des dels primers anys de funciona-
ment de l’escola, a excepció del cerimonial social de les primeres comunions. 
Tanmateix, en els anys republicans l’escola deixà d’implicar-s’hi, cosa que no 
privava els alumnes més petits de parar atenció a les festes religioses tradicionals: 

28. Casares, Memòries d’un…, pàg. 147.

al seu càrrec, tenia una responsabilitat col·lectiva: biblioteca, Infantil Escola 
Baixeras, impremta Freinet, redacció de la crònica del grup, preparació de 
visites i excursions, biblioteca per als mestres, i treball de laboratori i taller. 
L’escola amplià la seva tasca educativa, des del curs 1932-1933, amb classes 
complementàries per a adults.

El canvi de director i el desplaçament de més de la meitat dels mestres 
foren fets lamentats pels pares, pel trasbals que introduïen a l’escola, la qual, a 
més, començava a evidenciar deficiències en comparació amb els grups acabats 
d’inaugurar. En són representatives les paraules del mestre Llorenç Jou i Olió: 

[…] ya no fue, desde entonces, el único ni el mejor de los Grupos escolares. En efecto, 
en la construcción de los nuevos edificios, los arquitectos municipales habían superado 
muchas deficiencias. El mobiliario, las dependencias, la distribución de los locales 
y material de enseñanza era más perfecto, más moderno. El Baixeras siguió siendo 
un excelente centro educativo, pero en el aspecto material, ya no era comparable a los 
recién inaugurados. En ninguno de ellos se cometió el error de prescindir, como en el 
Baixeras, de un amplio jardín lleno de arbolado.26 

En els primers mesos del nou Ajuntament republicà, l’escola acusà deficièn-
cies en dotació de material i manteniment, cosa que obligà, de nou, i fins 
que es normalitzà la situació, l’Associació d’Amics del Baixeras a assumir-ne 
les despeses. Respecte a l’edifici, el mal estat de la terrassa provocava filtracions 
i goteres els dies de pluja, fins a malmetre el mobiliari i dificultar el funciona-
ment de les classes. El problema no va ser arranjat fins al febrer del 1934. Tot 
plegat generava insatisfacció i decepció respecte a les expectatives posades en 
el nou règim; però, posteriorment, el director Reixac contrastava aquestes pe-
núries dels primers anys republicans amb la generositat posterior en la remesa 
de llibres i material escolar. L’ajut de l’Associació d’Amics del Baixeras tornà a 
ser requeridat més endavant, per poder fer-se càrrec de les despeses mínimes 
de manteniment, com la pintura dels baixos de les aules i escales, o la compra 
i enquadernació de llibres de la biblioteca escolar.27 

L’edifici va veure afectada la seva estructura a partir del 1934, arran de 
l’aplicació del Pla Codolà. Per poder encabir-hi cinc graus de nenes —unes 
200 places més—, s’optà per sacrificar part dels vestíbuls i convertir-los en 
aules, a banda d’aixecar un nou pis on s’havien de situar la sala d’exposicions, 
dues aules de dibuix i lavabos per a nens i nenes. Però les obres s’endarreriren 
i quedaren totalment paralitzades a partir del 1938, a causa de la guerra. 

26. Ayuntamiento de Barcelona, Grupo Escolar Baixeras, pàg. 12. 
27. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 22 de març del 1936.
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de fer bon ús i considerar-vos molt més privilegiats que molts nens rics ja que els seus 
pares els ho han de pagar tot. Etc, etc… En resum, el discurs, avui perdut, de l’orgull 
dels béns col·lectius i de la noblesa del servei públic.31

Al Baixeras començaren a fer-s’hi classes en català, en aplicació del decret de 
Marcel·lí Domingo del 1931, tot i que es reservaven unes hores per a la llen-
gua castellana. El director Reixac no veia bé la creació de grups especials en 
castellà, «que constitueixen una escola unitària amb tots els seus inconveni-
ents, dins una graduada més o menys perfecta»,32 i apuntava la possible con-
centració d’aquests grups en algunes escoles de la ciutat per absorbir l’escassa 
matrícula de parla exclusivament castellana a cadascun dels centres, cosa que 
donaria al noi i a la família la sensació de no rebre un tracte d’inferioritat. La 
catalanització es va fer efectiva a les aules, i així ho constaten els diaris de classe 
i les evocacions dels mateixos exalumnes, com Joaquim Cabeza,33 que estudià 
al Baixeras des del 1934: «La llengua d’ensenyament era el català, i el castellà 
es feia un dia a la setmana. El senyor Casassas posava a la pissarra “Lengua 
Castellana”, no “Española”. “Lengua Castellana”, i aquell dia no tolerava que 
ningú digués res en català». En efecte, no es deixà de banda l’estudi de la llengua 
i la literatura castellanes ni la lectura de llibres, activitats que, per la mateixa 
dinàmica dels professors, estimulava els nois: 

Un altre aspecte d’aquelles escoles era la seva catalanitat insubornable, però no gens 
sectària. La llengua vehicular de l’ensenyament, tant a pàrvuls com als graus superiors 
era —ni cal dir-ho— el català. Això no treia que, sovint, el mestre decidís fer una 
lliçó en castellà. El castellà i la seva gramàtica s’ensenyaven regularment i regularment 
es feien lectures de llibres en llengua castellana. Recordo d’una manera especial els 
llibres de Seix Barral i d’alguna altra editorial; aquells llibres que al final de la classe 
calia recollir, perquè els facilitava l’escola, i que apilàvem en els prestatges correspo-
nents. Als graus més elevats, els ensenyaments en castellà anaven a càrrec del professor 
especialista Norberto Herranz, que recopilà la seva experiència educativa al grup 
escolar Baixeras en el llibre Los clásicos en la escuela, publicat a Madrid per Escuelas 
de España, l’any 1935. En els graus superiors, hi feia una classe especial de llengua 
castellana un mestre d’origen també castellà, el senyor Herranz […] feia unes classes 
sobre el Quixot que els deixaven a tots embadalits.34 

31. Casares, Memòries d’un…, pàg. 38.
32. AMCB, Educació, caixa 67174, Expedients donació família Martorell, vol. III, «Enquesta entre els directors 
dels Grups escolars de Patronat realitzada a petició de Joaquim Xirau», 1933.
33. Totes les citacions de Joaquim Cabeza corresponen a l’entrevista del 19 de maig del 2011.
34. Casares, Memòries d’un…, pàg. 39.

[…] a l’escola no se celebraven les comunions —jo la vaig fer a la parròquia a la 
Mercè—, ni es feien celebracions de Nadal, però a tercer de pàrvuls (1933-1934), 
la senyoreta Elena ens va fer fer un pessebre una mica amagat […]. L’aplicació dels 
principis laics no treia que quan vingués Nadal no es cantessin cançons nadalenques.29 

També l’educació cívica havia estat present en la pràctica docent del Baixeras 
des dels seus orígens, i l’arribada de la República no feu més que accentuar 
aquesta vessant, seguint les orientacions de les noves autoritats educatives, 
però amb dificultats per la manca de materials adients. Les llibretes escolars 
reflecteixen activitats de classe sobre els esdeveniments polítics, i l’inici de les 
funcions del Parlament de Catalunya, el 1932, fou commemorat amb el repar-
timent d’un fullet i una medalla als alumnes, com a senyal de la Generalitat 
restablerta: 

Es celebrava el 14 d’abril, l’1 de maig, l’11 de setembre, sobretot es cantaven cançons, 
encara hi ha algunes lletres escrites a les llibretes […]. En el record, giro full d’aquell 
opuscle i trobo en un text breu i amb dibuixos a tot color l’elemental explicació per 
als infants d’aquesta fita de les llibertats nacionals que és l’Estatut de Catalunya, ara 
mateix aprovat. Si la República l’havien portada els catalanistes, els republicans ens 
havien donat l’estatut […]. Per commemorar tanta pau i tanta felicitat, arriba a les 
meves mans una medalla de bronze. En una cara, les quatre barres, i en l’altra la ma-
trona republicana i els dos llacets en un nus estret (els colors de Catalunya i el morat, 
groc i vermell de la República). «Cortesia per als infants de les escoles de Catalunya». 
Al terrat de l’escola Baixeras, concert de sardanes. La tenora refila amb força la tonada 
de la «Santa Espina» i em recorre tot el cos una mena de frisança.30

A més de transmetre els valors de civisme i convivència, l’escola inculcava als 
alumnes l’orgull de participar en la construcció d’un nou model de societat a 
Catalunya, que tenia com a eixos la valoració d’allò que és públic i, en conse-
qüència, subjecte de responsabilitat i solidaritat: 

El material era gratuït, ens ho donaven tot, el bloc, el mànec, el plomí, la tinta […], 
els llibres de Seix Barral que eren en castellà […]. Això permetia als mestres projectar 
sobre aquells infants el corresponent discurs democràtic basat en les idees de solidari-
tat i responsabilitat: —nois, fixeu-vos-hi bé: aquests blocs, aquestes llibretes, aquests 
llapis que us hem repartit, els llibres que feu servir, tot això us ho dóna la ciutat de 
Barcelona, és a dir, tots els ciutadans, perquè vosaltres també ho sou. Per tant n’heu 

29. Francesc Casares, entrevista del maig del 2011.
30. Francesc Casares, entrevista del maig del 2011; Casares, Memòries d’un…, pàg. 57.
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o Francesc Casares («El senyor Rosal em va fer catalanista amb les seves 
classes d’història de Catalunya; amb en Jaume I i l’oreneta, una llegenda del 
setge de València: el rei no va voler desmuntar la tenda perquè hi havia fet 
niu una oreneta»).36

La pràctica educativa i les diferents influències pedagògiques
La personalitat del nou director, Marià Reixac, aportà canvis en la dinàmica 
escolar. Eclèctic quant a mètodes pedagògics, Reixac refusava el caire experi-
mental de l’ensenyament en els grups escolars, pel seu volum d’alumnat; con-
siderava que «tota intervenció pedagògica no deu ésser adoptada sense passar 
abans per les escoles d’assaig», i jutjava com a «altament nociva la competència 
entre els Grups, i fins i tot, entre els mestres d’un mateix grup. La tasca educa-
tiva és purament social, i per tant, de col·laboració en una mateixa obra i mai 
de competència».37 La seva prioritat era la unitat de la funció docent a partir 
d’una confiança mútua entre els mestres, i, amb aquesta finalitat, es mostra-
va partidari d’una intervenció decisiva dels directors per nomenar o separar 
els mestres, i garantir, així, la cohesió del col·lectiu. Al Baixeras, els mestres 
exposaven en reunions periòdiques els trets del seu treball, llegien en comú el 
diari de preparació de lliçons, i s’avingueren a la seva proposta de valorar els 
resultats dels alumnes mitjançant una exposició permanent dels seus treballs, 
com a alternativa als exàmens; iniciativa que fou ben acceptada pels pares. 
Reixac també potencià l’ús de mitjans audiovisuals; per facilitar-ho, s’habilità 
la sala de música per a projeccions, i s’adquirí una radiogramola per escoltar les 
audicions radiofòniques dedicades als escolars, i material per a un laboratori 
fotogràfic i un projector de filmines.38 

El mètode Montessori se seguí utilitzant al parvulari, amb fidelitat als 
exercicis proposats per la doctora italiana, com el de relaxació, recordat senti-
mentalment, a manera d’un «excitant joc pedagògic»: 

—Ara farem silenci […]. Correrem les cortines de les finestres —la classe quedava en 
una semipenombra; la remor de la Via entrava esmorteïda—. Les mans sobre la taula 
—manava— i els ulls tancats—. Ja hi havia un silenci sepulcral. 

Llavors, la senyoreta Elena, amb uns passets quasi inaudibles, anava passant da-
vant de cada taula, obria una capsa o un àlbum amb retalls de roba diferents, t’agafava 
la mà i amb els dits et feia resseguir un tros de teixit enganxat a l’àlbum mentre anava 

36. Les citacions entre parèntesis de Francesc Casares corresponen a l’entrevista del 15 de març del 2011.
37. AMCB, Educació, caixa 67174, Expedients donació família Martorell, vol. III, «Enquesta entre els directors 
dels grups escolars de Patronat realitzada a petició de Joaquim Xirau», 1933.
38. AEB, Libro de actas AAGEB, sessions del 25 de setembre del 1933 i del 26 de gener del 1936.

La història de Catalunya també passà a formar part dels continguts, tal com 
recorden els exalumnes, als quals deixà una forta empremta, com és el cas 
de Ramon Bustos («[…] la bonhomia del senyor Montserrat, li agradava 
molt explicar la història de Catalunya amb aquell llibre amb dibuixos»)35 

35. Totes les citacions de Ramon Bustos corresponen a l’entrevista del 17 de juny del 2011.

La història de Catalunya entrà a formar part del currículum escolar oficial i molts 
mestres s’esmerçaren per fer atractiu el seu ensenyament amb nous materials didàctics. 
Lluís Mallafré destacà pel seu treball d’il·lustrador de llibres infantils i escolars. Fullet 
i quadern d’exercicis d’Història de Catalunya fet per dos mestres del Patronat Escolar. 
Col·lecció particular
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D’activitats, sessions de cinema a la mateixa escola, amb les cortines, la foscor. Ens 
portaven també fora de l’escola al teatre, una vegada al Poliorama, em sembla que 
l’obra era d’en Folch i Torres, El bé i el mal. De les excursions recordo una anada a 
Santa Creu d’Olorda, sobretot per un dibuix que hi vaig fer d’uns gronxadors, que 
devia ser el que més em va impressionar […].41

Els anys de la Segona República foren proclius a la difusió del mètode Frei-
net, i alguns mestres de l’escola no dubtaren a manifestar la seva predilecció 
per la seva pràctica, amb la compra de la impremta escolar, una eina clau del 
mètode, que va servir per modificar el caràcter de la revista de l’escola. La 
publicació Baixeras va deixar pas a una nova revista, escrita en català pels ma-
teixos alumnes, sota la direcció de Josep Estruch, vinculat al moviment frei-
netista i a la revista Cooperación.42 Entre els anys 1934 i 1936, se n’editaren 
cinc números sense periodicitat, amb una tirada d’entre 500 i 800 exemplars, 
i a les seves pàgines hi apareixen textos dels alumnes: alguns mecanoscrits 
pels més grans, com a exercici, i tots, il·lustrats amb gravats, mapes i dibui-
xos. Per confeccionar la revista se seguien unes pautes similars en totes les 
escoles seguidores del mètode Freinet: elecció de tema, redacció individual 
dels textos i correcció posterior, votació dels escollits a la classe, composició 
i impressió a càrrec d’un grup d’alumnes. Un dels números monogràfics, dedi-
cat a la història de la ciutat de Barcelona, anys més tard fou emprat per alguns 
mestres de l’escola com a material de classe. La revista també es feia ressò de 
les diverses activitats: visites als tallers gràfics de l’editorial Seix Barral i a la 
impremta Bagunyà, que eren empreses relacionades amb pares d’alumnes; 
sortides a l’Aquari, al Port, al Museu de les Arts Decoratives, a Pedralbes, al 
parc de Montjuïc i Miramar, al barri Gòtic; visites a exposicions artístiques, 
com la de Joaquim Mir, i sortides a Santa Creu d’Olorda, Sant Llorenç del 
Munt, el castell d’Eramprunyà, el Montseny, Lleida, Camarasa… La pu-
blicació es distribuïa a les altres escoles que compartien mètode i, d’aquesta 
manera, ultrapassava el seu paper de nexe d’informació entre tots els alumnes 
de l’escola i les famílies. 

En consonància amb l’ambient social dels anys republicans, la direc-
ció adoptà una actitud més crítica envers la limitada actuació municipal i 
més amatent a les necessitats de les famílies, com es posà de manifest amb la 

41. Francesc Casares, entrevista del maig del 2011. 
42. José Luis Hernández Huerta i Laura Sánchez Blanco, «El periódico escolar Baixeras (1934-1936), del 
grupo escolar Baixeras de Barcelona. Otro ejemplo de la aplicación de las técnicas Freinet en España durante 
la II República», dins José Luis Hernández Huerta, Laura Sánchez Blanco i Iván Pérez Miranda 
(coord.), Temas y perspectivas sobre educación. La infancia ayer y hoy, Salamanca, Globalia, Ediciones Anthema, 
2009, pàg. 173-188. 

dient:- «seda, seda…» o bé, «llana, llana…,» o bé «vellut, vellut». Tenies esgarrifances. 
Calia que recordessis el tacte, perquè després l’exercici era a l’inrevés: ens tocava a 
nosaltres endevinar el nom del teixit.

Acabades les rondes, i encara amb els ulls tancats, sentíem com la senyoreta Elena 
retornava a la seva taula (aquelles taules on no hi faltava mai un ramet de flors, ni que 
fos en un got) i anava cridant, amb un fil de veu, cada nen o nena pel seu nom. Ales-
hores podies obrir els ulls i t’aixecaves i t’havies d’arrenglerar al seu costat. S’obrien les 
cortines i la funció havia acabat. La veritat és que més que un exercici de relaxament, 
que devia ser el seu objecte, jo en sortia amb una barreja de sentiments de por, de 
frisança i de joia, que em recorria l’espinada com si fos un teclat de piano tocat per 
mans inexpertes. De fet, aquelles sensacions eren la culminació de la pruïja que sentia 
d’acariciar el mig pam de combinació de seda blau cel que fistonejava sovint al baix 
de les faldilles de la senyoreta Elena.39 

Als graus de primària es treballava sovint a partir dels centres d’interès: 

Escollien un centre d’interès i al seu voltant anaven desenvolupant tot un teixit d’alli-
çonaments històrics, gramaticals, literaris, naturals i fins aritmètics […]. A mi, ara, 
unes pàgines del meu quadern escolar sobre les cireres, per exemple, encara m’emoci-
onen. Hi llegeixo la descripció de les parts del fruit, la localització dels arbres fruiters 
al voltant del Llobregat, les delicades emocions que despertaven en un poeta (Carner? 
Joan M. Guasch?) i, finalment, el seu preu al mercat (aleshores, suposo, prohibitiu) i la 
complicada manera de distribuir les cireres del cistell entre tants nens que n’havíem 
de rebre […].40 

Les sortides de l’aula, a Barcelona o a indrets propers, amb una important ves-
sant didàctica, causaven impacte per la singularitat d’algunes, i els introduï-
ren en el món del teatre o del cinema, com recorden els entrevistats. Joaquim 
Cabeza en diu: 

Vàrem fer una sortida amb el senyor Casassas a la comarca del Maresme, amb autocar; 
també anàvem al Museu d’Història de la ciutat i a les excavacions de la plaça del Rei, 
a la Casa de l’Ardiaca, per prendre apunts, i veies gent amb cabells blancs i nanos 
remenant coses, però després va anar-hi una altra canalla i van tancar. 

Al seu torn, Francesc Casares en recorda: 

39. Casares, Memòries d’un…, pàg. 41. 
40. Casares, Memòries d’un…, pàg. 45.
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d’incorporar, amb altres companys, fills de «gent senzilla, però també podríem 
dir-ne proletariat il·lustrat, i també classe mitjana, alguns professionals libe-
rals, fills de porters […]. No hi havia gaires fills de botiguers; aquests anaven 
a escola de capellans, als Calasanzios; les nenes anaven a les monges […]».43 
Malgrat que els pares dels entrevistats fossin un administratiu de l’agència 
executiva de l’Ajuntament de Barcelona, un representant de comerç, l’admi-
nistrador del Teatre del Liceu i un cambrer de l’hotel Ritz, la majoria d’alum-
nes eren fills de la classe treballadora del barri, i pocs pares preveien donar 
continuïtat als estudis dels fills. De fet, a les proves per obtenir el certificat 
d’estudis de l’estiu del 1936, consistents en un breu dictat en català i castellà, 
una redacció en castellà, el dibuix d’un càntir o un fanal i un problema 
d’aritmètica, sols catorze alumnes, tots nois, optaren a aquest títol, quatre 
dels quals, perquè ja tenien catorze anys i els deu restants, per seguir estudis de 
batxillerat. L’única nena que s’hi volia presentar no fou admesa per direc-
ció, ja que consideraren que li mancava preparació.44 El fet és revelador de la 
necessitat de les famílies d’incorporar aviat els seus fills al món laboral, tot 
i que no faltà el suport d’alguns mestres per animar-los a continuar els estu-
dis o bé a reforçar-los. Així ho recorda amb agraïment Ramon Bustos, que, 
gràcies al seu coneixement de la llengua francesa, va poder entrar a treballar 
de grum a l’Hotel Suís en acabar la guerra: «[…] el Sr. Balaguer, quan veia 
algú que no rutllava, avisava els pares; va tenir molta cura amb tots nosaltres, 
es preocupava de fer repàs, ens castigava. Vivia al carrer Princesa i a casa seva 
preparava per al batxiller; també anàvem a aprendre francès a casa del senyor 
Montserrat, al carrer Unió». 

Amb Marià Reixac s’enterbolí una mica la relació amb els pares asso-
ciats a l’AAGEB: d’una banda, el nou director es queixava de l’escàs control 
d’algunes famílies sobre l’assistència dels seus fills a l’escola; de l’altra, alguns 
pares recelaven de les seves propostes educatives, titllades de massa agosara-
des, i fins i tot en vetaren algunes, com la campanya pro pau del 1933, ja que 
consideraren que podia ser interpretada en sentit polític. El distanciament 
també es produí entre l’associació i algunes famílies, que, ja fos per impe-
diment econòmic o pel criteri que eren les institucions les responsables de 
finançar les activitats escolars, només pagaven les quotes mínimes o deixaren 
d’adherir-s’hi. Els debats sobre la davallada en l’afiliació culminaren en la 
decisió d’excloure de les excursions els fills dels no associats, però es va man-
tenir l’ajut perquè hi participessin als alumnes de famílies amb necessitats 
econòmiques. 

43. Francesc Casares, entrevista del maig del 2011.
44. AEB, caixa GE Baixeras, Certificats estudis 1936.

proposta de Marià Reixac d’organitzar una semicolònia al parc de la Ciuta-
della per pal·liar la manca de places a les colònies i semicolònies municipals, 
però la iniciativa no fou autoritzada per l’Ajuntament. Un costum anterior 
que es trencà va ser la celebració periòdica de conferències, sobretot arran de la 
decepció per l’escassa assistència a la impartida l’abril del 1932 pel psiquiatre 
Emili Mira, amb el títol «La col·laboració dels pares en l’obra d’educació dels 
fills»; en canvi, s’organitzaren activitats més lúdiques per a alumnes i famílies, 
sessions de titelles o de cinema i recitals de música. 

Una escola popular interclassista 
Durant l’etapa republicana compartiren aules al Baixeras els fills dels mes-
tres Montserrat, Cassassas, Estruch, Balaguer i Casares, que s’hi acabaven 

En els anys republicans, alumnes i professors confeccionaren aquesta 
revista amb textos i dibuixos reproduïts amb la impremta Freinet. 
Revista escolar Baixeras, 1936. Fotografia: AMCB
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s’amaguessin al soterrani; tal com explica Mercè Barguñó, «ens feien baixar 
als soterranis i, en baixar les escales, ens deien: “Abaixeu el cap en passar per 
les finestres, ajupidetes!”».48

Sens dubte, la guerra va introduir un sentit d’excepcionalitat a la vida 
de l’escola, però els mestres del Baixeras optaren per mantenir dins les classes 
un absolut respecte al principi de la neutralitat escolar, i intentaren evitar 
que els nens prenguessin consciència del desastre. Ara bé, aquests esforços 
eren, fins a cert punt, inútils, tal com ho perceberen els mateixos alumnes. 
Així, per exemple, Joaquim Cabeza detalla: «No recordo al·lusions de caràc-
ter polític ni sobre la guerra, ni que ens ensenyessin cançons patriòtiques. 
Una vegada ens van portar a un acte al teatre del capdavall de les Rambles, 
allà van fer un xim-xim de caràcter extremista […]». Al seu torn, Francesc 
Casares en diu: 

[…] els quaderns d’aquell curs, hi trobo poc rastre dels esdeveniments de la guerra. 
Diria que els justos perquè els nois no trobessin l’escola desencarnada, i, si s’esqueia, 
la referència s’hi feia en termes de la recuperació de la pau i de la superació dels dolors 
i dels patiments. És el cas d’un text on els infants de Catalunya envien un missatge 
d’agraïment als infants del País de Gal·les que devien haver-nos comunicat la seva 
solidaritat o devien haver-nos enviat alguna mena d’ajuda […]. 

[…] tot això no evitava que entre els nois de la classe circulessin les lletres i la mú-
sica dels himnes revolucionaris del moment […], normalment les notícies de la 
guerra i l’estètica revolucionària m’arribaven a través de dos companys de classe amb 
els quals anava cap a casa en sortir de l’escola. Eren en Marquès i l’Adell, dos nois de 
famílies molt modestes, com molts altres dels que venien al Baixeras. Tots dos tenien 
germans més grans, que, segons deien, formaven part de les Patrulles de Control.49

Quan els bombardejos es feren més intensius, l’escola traslladà les activitats 
a un local habilitat per a diversos usos, al cine Novedades, i en reduí l’horari 
lectiu, amb un trencament de la rutina escolar, la qual cosa quedà ben fixada 
en els records dels alumnes. Joaquim Cabeza en diu: 

En veure que les coses s’embolicaven i que la proximitat al port no sempre era mate-
màtica, a l’Ajuntament van pensar que hi hauria una mortaldat enorme si queia una 
bomba a l’escola, i van prendre una solució una mica heroica. Al cine Novetats, al 
carrer de Casp, a dins hi havia una gran sala, i l’Ajuntament la devia llogar o comprar, 
i tota l’escola hi anàrem, al matí, sols al matí, a fer escola d’una manera una mica 

48. Totes les citacions de Mercè Barguñó corresponen a l’entrevista del 2 de juliol del 2011.
49. Casares, Memòries d’un…, pàg. 136.

Ensenyar en temps de guerra 
L’escola Baixeras es va mantenir sota el règim de patronat durant la guerra. 
Les dificultats econòmiques institucionals van continuar fent imprescindible 
l’ajut de l’AAGEB, que seguí pagant el manteniment de les despeses habituals 
de telèfon, material, llibres, reparacions… Tot i això, l’Ajuntament continuava 
vetllant pels infants de la ciutat, que reconeixen que se sentien ben tractats: 

L’ajuntament de la ciutat ens havia proveït als infants de les escoles d’un passi en 
forma de plaqueta metàl·lica que ens permetia viatjar de franc en metro, tramvia 
i autobús. Encara veig aquell rectangle de llautó amb uns escolars gravats en baix 
relleu. L’aixecàvem a l’altura de l’empleat en entrar al vehicle i dèiem «xapa» […] i ens 
sentíem veritablement com uns éssers privilegiats […].45

Els mestres tampoc perderen l’interès per formar-se i dotar de material di-
dàctic les seves classes, com ho palesa la subscripció de l’escola a la revista 
El Magisteri Català, i l’adquisició d’un diccionari de pedagogia. En l’inventari 
fet per la direcció, el maig del 1937, del mobiliari, material didàctic i llibres, 
amb el detall del finançament per a l’adquisició dels diversos objectes, s’hi pot 
observar la gran dotació de mitjans per aplicar el mètode Montessori als més 
petits, i de tecnologia moderna per als més grans, com diapositives i cinema.46 
Com a fita singular, cal destacar l’ús del solar de davant de l’escola com a pati 
d’esbarjo, lloc per a competicions esportives i indret per fer-hi formar files als 
nens i nenes abans d’entrar a les aules. Aquest espai, arranjat amb arbusts i sorra, 
estigué al servei de l’escola fins que els seus propietaris en reclamaren el dret 
a construir-hi, l’any 1944.

L’arribada a la ciutat d’infants fugitius de les zones ja ocupades pels 
nacionals no repercutí en el Baixeras, on no consta la presència d’alumnes 
refugiats; però sí que hi exercí, el 1937, Ernesto del Barco, un dels mestres 
desplaçats per la guerra.47 En contrast, alumnes habituals de l’escola deixaren 
d’assistir-hi a mesura que avançava la guerra, atès que els seus pares preferien 
enviar-los fora de la ciutat per defugir els bombardejos —freqüents a la zona 
per la proximitat al port— i per poder assegurar-los una millor alimentació. 
Tot i això, molts nens i nenes hi seguiren assistint i foren testimonis de les 
ofensives aèries. En els seus records, evoquen la presència del director Reixac, 
situat molt seriós al capdamunt de l’escala, fent passar tots els nens perquè 

45. Casares, Memòries d’un…, pàg. 246.
46. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, caixa 1/87/5999, Inventari de mobiliari i material 
del grup escolar Baixeras, 10/V/1937.
47. Biblioteca Rosa Sensat, Fons Artur Martorell, Llista de mestres dels grups escolars, 1937.
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Pel que fa als mestres, molt pocs foren mobilitzats, i així ho recorda Joaquim 
Cabeza: 

L’únic mestre que va marxar al front va ser el mestre de música; era en Josep Jordi 
Llongueras, fill de Joan Llongueras. En acabar la guerra va ser subdirector de l’Orfeó 
Català. Quan van mobilitzar la seva lleva van posar un altre mestre de música i va 
començar a córrer la veu que era capellà. I, sí, sí, en acabar la guerra el vam veure 
vestit de capellà. 

Quan la vida escolar va quedar greument alterada fou durant els mesos finals 
de la guerra i en els inicis de l’ocupació feixista. Mercè Alañà havia anat a l’es-
cola de les monges del convent de les agustines, a la plaça de Sant Agustí, i a 
partir de la guerra es va traslladar al Baixeras. N’evoca el final, quan la majoria 
de nens i nenes ja havien deixat d’anar a classe: 

Els últims mesos no anàrem ni a col·legi. A mi no em van admetre de seguida i vaig 
anar a les escoles Guimerà, a la Boqueria. Hi vaig anar poc temps perquè la senyoreta 
Carbó coneixia la mama, i els meus pares es van bellugar i vaig poder tornar al Bai-
xeras. Em va quedar gravat que en Reixac ja no hi era. Sempre s’esperava al primer 
tram d’escales, agafat al pom, amb ulleres i pajarita […]. També el senyor Montserrat 
va ser un temps fora; el van portar cap a Burgos, poc temps. Va tornar aviat, va estar 
en algun punt d’Espanya i després va tornar al Baixeras.51

En efecte, no tots els mestres retornaren al seu lloc de treball. Ramon Casares, 
que en les seves classes havia volgut preservar els infants de la guerra, quedà 
allunyat de manera definitiva de la seva professió. Tampoc no retornà de se-
guida a les aules el mestre Ramon Balaguer, que es dedicà durant un temps 
a feines de representació comercial. Per a l’escola començava una nova etapa.

Sota la dictadura franquista 
El model d’Escuela Nacional
Depuracions dels mestres i represa de les classes
A l’escola Baixeras, els mestres visqueren la incertesa sobre el seu futur fins a 
l’abril del 1939, quan la majoria d’ells foren restablerts provisionalment en els 
seus càrrecs i continuaren a la seva plaça fins que acabà definitivament el procés 
depurador. En canvi, aquells qui tenien acusacions més greus foren suspesos 
de sou o traslladats obligatòriament a altres escoles, i quedaren separats de la 
seva plaça a partir de les sancions definitives, entre el febrer i el juliol del 1940. 

51. Totes les citacions de Mercè Alañà corresponen a l’entrevista del 2 de juny del 2011.

precària. Estàvem tots junts en aquella sala. Tenia de bo que et donaven una tassa de 
llet i un entrepà de mortadel·la. 

Per la seva banda, Mercè Barguñó en recorda: 

Ens van explicar que era un perill perquè estàvem molt a prop del moll, i que aniríem 
al Novedades. Alguns nens deixaren d’anar a l’escola perquè als pares els semblava 
massa lluny. Allà hi havia una sola sala amb taules i cadires, i cada mestre amb els 
seus alumnes. Hi venien també nens de la Barceloneta, i es va haver de retardar 
l’hora d’entrada mitja hora, perquè no podien passar les vies perquè passava un tren 
de mercaderies. Ens donaven pa i un tassó de llet. Hi anava, més tard, a menjar altra 
gent; eren menjadors populars.

L’anormalitat va significar, alhora, un canvi en els hàbits dels nens, que teni-
en més temps lliure, a causa de la reducció de l’horari escolar, i que dugue-
ren a terme activitats, potser insospitades en anys de pau, tal com ho explica 
 Joaquim Cabeza: 

Els més grans anàrem a la biblioteca popular per a infants que s’inaugurà a la plaça 
del Pi. Aleshores, el senyor Parunella, que era de l’APEC, va habilitar una saleta i va 
portar llibres de la Protectora. La senyoreta M. Carme Bové i Manuel Sancristòfol 
van portar la veu cantant de la biblioteca, vigilaven què llegíem. Un dia ens van agafar 
a uns quants i van dir: «Vosaltres veniu cada tarda». Jo aleshores tenia la mania de l’ar-
queologia i les coses antigues; la meva conferència va ser sobre la Barcelona antiga. Era 
per veure-ho! Nanos amb pantalons curts parlant i llegint, i la gent gran, escoltant […]. 

No tots els nois i noies seguiren amb regularitat la vida del Baixeras. Alguns 
canviaren d’escola, com fou el cas de Francesc Casares, que, després de mar-
xar a Tarragona, a casa dels avis, quan va retornar a Barcelona, no assistí a les 
classes al Novedades, sinó a les Escoles Casas —on treballava la seva mare—, 
que encara funcionaven sense gaires alteracions, ja que estaven ubicades en 
una zona més segura de la ciutat: 

Les escoles només feien una sessió al matí […], ens donaven una tassa de llet calenta. 
La feien allà mateix a base de llet en pols —aleshores una novetat— que enviaven 
els Quàquers (em sembla que eren els nord-americans) com a ajuda als «infants de la 
República». Jo portava la meva tassa de «baquelita» dins una bosseta de roba i havia 
de tenir cura de no bescanviar-la per cap altra […].50

50. Casares, Memòries d’un…, pàg. 246.
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inicials de ser contraris a la «Causa Nacional», tenir simpaties per les esquerres, 
mostrar irreligiositat i militar en organitzacions afectes a la República. 

Amb el pas del temps, els fills d’alguns d’aquests mestres que de petits 
havien compartit aules a l’escola Baixeras, on exerciren els seus pares durant 
la República i l’etapa de misèria moral de la primera postguerra, prengueren 
orientacions sociopolítiques ben diferents. Enric Casassas acabà detingut quan 
estudiava a la universitat per la seva militància al Front Obrer de Catalunya, 
igual que Francesc Casares, que militava al Moviment Socialista de Catalu-
nya. En un sentit contrari, Ramon Estruch assumí un paper dirigent en la 
falangista Organización Juvenil Española (OJE) a Barcelona. 

A la secció de nenes, les mestres Leonor Álvarez Santullano, Maria 
Carbó, Soledad Nart i Carme Simó passaren la depuració sense càrrecs i no 
perderen les seves places. La sanció més greu va recaure sobre Luisa Menacho 
Castanera, expulsada definitivament del magisteri l’any 1940, acusada no tan 
sols de militar en organitzacions republicanes i tenir actituds contràries a la 
«Causa Nacional», sinó també per la seva conducta privada, titllada d’immo-
ral. Aleshores tenia 41 anys i havia transitat per uns camins ben poc comuns: 
nascuda a Lleida, on estudià Magisteri, obtingué plaça al poble de la Portella; 
després de fer els estudis per a estrangers de la Universitat de Barcelona, ha-
via anat a treballar en diverses escoles del protectorat del Marroc: primer, al 
grup escolar General Sanjurjo, de Los Castillejos, i més tard, a Tetuan. L’any 
1933 obtingué plaça de mestra del Patronat de Barcelona, adduint, entre al-
tres mèrits, els serveis prestats al Centre Republicà de Poblet i a l’Associació 
Republicana Popular de Barcelona,54 mèrits que foren probablement els que li 
valgueren la sanció. Després de diferents recursos, la seva causa va ser revisada 
i va poder reincorporar-se a les aules però sense recuperar la plaça a Barcelona.

El setembre del 1939, i amb un nou elenc de professorat, es reprengue-
ren les classes amb l’edifici malmès, bona part dels vidres trencats a causa 
dels bombardejos i algunes aules inundades pels efectes d’un aiguat sobre la 
coberta, encara en obres, abandonades des del 1938.

Per poder posar en marxa l’escola amb unes condicions millors que les 
que permetien les minses aportacions oficials, calia revifar l’associació de pa-
res, privada de canals legals per existir a causa de la nova situació política. El 
director en funcions, Joaquim Rosal, i el mestre Enric Casassas aconseguiren 
reprendre’n el funcionament a partir d’una comissió gestora, sota la cober-
tura de l’Organización Sindical. No faltaren gestos per gaudir del vistiplau 
de les noves autoritats, com fou la petició del director a l’Ajuntament d’una 

54. AIMEB (Arxiu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona), Llibre d’actes del Patronat Escolar de 
Barcelona (1933-1934), Concurs de patronat, 1933.

Marià Reixac, imputat per militar a la Federació de Mestres Nacionals 
de Catalunya, fou acusat de nacionalista i d’actituds contràries a la «Causa 
Nacional», sancionat a traslladar-se fora de Catalunya durant cinc anys i in-
habilitat per ocupar càrrecs directius.52 A partir de la revisió de les sancions 
imposades, va emprendre un llarg periple per diverses escoles de Catalunya, 
fins que retornà a Barcelona el 1955. 

Ramon Casares, també actiu a la Federació de Mestres, no tornà a l’escola 
des de l’entrada dels nacionals a la ciutat. La resolució de l’expedient va com-
portar el seu trasllat fora de Catalunya, la prohibició de sol·licitar vacants en 
cinc anys i la inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança en institucions 
culturals i d’ensenyament. Destinat a Chozas de Abajo, a la província de Lleó, 
va decidir no incorporar-s’hi, fet que li suposà ser apartat de la carrera per 
abandó de destí. El seu fill recorda, de manera ben expressiva, com la família 
visqué els esdeveniments: 

Entre aquell interregne entre el 26 de gener i l’1 d’abril de 1939, dia en què es va donar 
per acabada la guerra, he de situar una sèrie de records especialment significatius. 
D’una banda, les primeres preocupacions per l’expedient de depuració que havien 
obert als pares. La mare el va superar fàcilment i va tornar a la seva escola. L’expedient 
del pare, en canvi, va acabar, com ell s’esperava, força malament […]. L’imputaren els 
càrrecs de «ideas de izquierdas, director de El Magisterio Tarraconense y codirector de 
El Magisteri Català, amigo íntimo de Coll i Mas y se indicó su nombre para secretario 
particular de este, cuando Coll fue Director General de Primera Enseñanza, durante 
la gestión ministerial de Marcelino Domingo […]». Aquest final va perjudicar-lo encara 
més que una sanció més dura, com podia ser la pèrdua de la condició de funcionari, 
la qual cosa, en canvi, li hauria permès, anys més tard, demanar, com altres van fer, 
una revisió del seu expedient que li hauria proporcionat l’oportunitat de reingressar 
i de tornar a aproximar-se a Catalunya.53 

Aleshores, el mestre Casares encetà una nova manera de guanyar-se la vida, 
fent de representant comercial amb Guinea, a més d’impartir classes particu-
lars i de repàs en una acadèmia al Poblenou.

Ramon Balaguer Cros, Josep M. Montserrat i Joaquim Rosal foren ini-
cialment imputats, però acabaren sent depurats sense sanció. També quedaren 
en la mateixa situació Josep Estruch i Enric Casassas, malgrat les acusacions 

52. Les imputacions de cadascun dels mestres poden consultar-se a Francisco Morente Valero, Tradición 
y represión: la depuración del magisterio de Barcelona, 1939-1942, Barcelona, PPU, 1996; Francisco Morente 
Valero, La escuela y el estado nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito 
Editorial, 1997.
53. Casares, Memòries d’un…, pàg. 265-267.
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[…] proseguir con creciente celo y amor (desde nuestra escuela Baixeras) a la recristia-
nización y reespañolización de nuestros amadísimos alumnos, deseosos de (dentro de 
los mas puros cauces de la ortodoxia de la iglesia y las normas que a diario recibimos 
de la superioridad) que en ellos sea pronto realidad la esperanza que en la Escuela 
tiene nuestro invicto y gloriosísimo Caudillo.58 

Amb aquestes fites, Bustamante organitzà per primera vegada la festa de 
l’entronització del sagrat cor de Jesús, un signe prou clar que el nacionalca-
tolicisme començava a ensenyorir-se de l’escola. 

La secció de nenes, com que s’havia creat en els anys republicans, no va 
ser reconeguda fins al 1941, però seguí funcionant, i la seva directora provi-
sional, Carme Simó, adoptà una actitud més combativa davant els obstacles 
amb què es trobava l’escola. La matrícula, el 20 d’octubre del 1939, arribava 
a 317 nenes, que havien d’encabir-se en aules amb més de cinquanta alumnes 
i sense prou mobiliari. Les seves queixes al Servicio Municipal de Matrículas 
no serviren de gaire,59 atès que, el curs 1940-1941, ja en tenia inscrites 353, 
de les quals 79 ja assistien al centre des d’abans del 1936, i les altres 244 s’hi 
havien matriculat de nou a partir del 1939.60 Aquest augment, juntament amb 

58. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Comunicació de la inauguració del curs, 19/IX/1941.
59. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Informe de la directora al president de la 
Comissió de Cultura Municipal, 20/X/1939.
60. AEB, Libro de matrículas y clasificación de la escuela de niñas, iniciat el 1939. 

bandera espanyola de tres metres, «símbolo de las grandezas y epopeyas de 
nuestra Patria»,55 per penjar a la façana de l’escola, la despesa de la qual acabà 
sent assumida per l’associació de pares i amics del Baixeras. Tanmateix, va 
caldre esperar fins al juliol del 1941 perquè l’AAGEB quedés definitivament 
legalitzada amb uns nous estatuts, que exigien l’afiliació a la Falange per 
poder ocupar càrrecs directius; així, amb les noves orientacions polítiques, 
es va perdre la tradició de reservar un càrrec per a una mare d’alumnes. De 
les actes de l’entitat, de nou escrites en castellà i tancades amb l’exclamació 
«Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista», se’n desprèn que 
les primeres actuacions dels pares s’encaminaren a sufragar les despeses de 
material per acomodar les aules a les noves orientacions ideològiques amb 
crucifixos, imatges de la Puríssima, flors el mes de maig, una bandera i vint 
estampes del sagrat cor i vint de la mare de Déu de la Mercè per posar a les 
classes de nens i de nenes. 

El gir definitiu de l’escola es produí l’octubre del 1939, amb la imposi-
ció com a director de Perfecto S. Bustamante, un nou funcionari vinculat a 
la Falange, del qual guarden un record ben especial els nens i nenes d’aquella 
etapa, segons les paraules de Ramon Bustos («Era de la FET i les JONS, tenia 
la pinta d’un instructor de la Falange, tenia un fill capellà. Quan pujaves les 
escales dèiem ora pro nobis, i els dissabtes et feien resar el rosari») i d’Anna Solé 
(«Recordo un director molt dur, amb un nom castellà; això, en Bustamante, era 
com un malson. Ens feien hissar bandera i cantar el “Cara al sol”»).56 Tot just 
acabat d’arribar, Bustamante retirà de la biblioteca els llibres escrits en català, 
o de temàtica considerada perillosa, fins a convertir aquest servei educatiu en 
una ombra del que havia estat des de la fundació de l’escola. A Jaume Ministral 
Masià, successor de Bustamante en la direcció des del 1942, li explicaren el 
procediment de l’expurgació: 

Quan tornàrem a obrir l’escola es presentaren uns joves amb uniforme de Falange i 
s’endugueren tots els llibres escrits en català. No en deixaren ni un. Fins els Evangelis! 
Després consultaren unes llistes i vingué l’expurgació dels impresos en castellà […], 
entre els volums damnats que desaparegueren figurava Corazón d’Edmon d’Amicis.57 

La censura de lectures formava part del nou projecte educatiu franquista, ben 
expressat pel nou director, Perfecto Bustamante: 

55. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Carta al Negociat de Cultura, 24/IV/1939.
56. Totes les citacions d’Anna Solé corresponen a les entrevistes del 12 de maig i del 2 de juny del 2011.
57. Jaume Ministral Masià, Nosaltres, els mestres, Barcelona, Pòrtic, 1980, pàg. 252-253.

L’esperit amb què el «Nuevo Estado» volia impregnar les aules es manifesta en aquest treball, 
on el nom de l’escola apareix decorat amb les cinc roses i les fletxes citades al «Cara al Sol», 
l’himne de Falange. Cartell escolar, s/d. AEB
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Els exercicis d’aquestes oposicions a director de Grup escolar es despatxaren per la 
via ràpida. El primer tema era clar i directe: Franco. Era el més important car cor-
responia a Formación del Espíritu Nacional. Ningú no podia imaginar que per més 
detalls que es consignessin en aquesta biografia encara li’n faltarien trenta-sis anys per 
a completar-la. El segon exercici era, naturalment, sobre un tema de religió i va sortir: 
El Bautismo. El darrer abraçava Pedagogia, Didàctica i Història de la Pedagogia, però 
el tema tampoc era per a trencar-s’hi el cap: Metodología de las Matemáticas. Dos 
dies més tard començaven els exàmens orals i prou, ni lliçons model, ni discussions 
al voltant de la Memòria «Acerca del concepto de escuela graduada» que havia hagut 
de presentar cada aspirant.63 

Es tracta, doncs, d’una evocació prou representativa de les actituds d’alguns 
mestres, que, malgrat el seu sentiment català i la seva formació liberal, acabaren 
acomodant-se als motlles del nou règim. La necessitat obligava a fer-se un lloc o a 
mantenir-lo, i per a alguns, l’experiència republicana havia estat molt breu, o bé 
no s’hi havien identificat plenament, sobretot per les seves creences catòliques.

Jaume Ministral fou un dels 11 opositors sobre 45 que aprovaren el con-
curs. Nascut a Girona el 1914, net i fill de mestres, per part de pare i de mare, el 
seu ideari cristià i catalanista l’havia portat, el 1931, a adherir-se a la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya. Alumne del Pla Professional a la Normal de 
Girona, allà va conèixer Montserrat Boada, companya d’estudis, amb qui es 
casà posteriorment. Després de fer les pràctiques al grup Bruguera, de Girona, 
el 1935, va ser destinat, el setembre del mateix any, a Palamós, on exercí fins al 
1937. Mobilitzat al Cos de Sanitat per la seva condició de mestre i practicant 
sanitari, participà en la guerra, primer al front d’Aragó, i després, a la batalla 
de l’Ebre. El 13 de gener del 1939 es rendí a la 4.ª Compañía de Navarra i fou 
internat al camp de concentració de Burgo de Osma, d’on sortí avalat per amics 
de Girona. De la depuració n’eixí sense càrrecs ni sancions i, després de fer el 
servei militar, va ser director de l’escola de Palamós fins que decidí opositar a una 
plaça de director de grup escolar.64 

Amb aquesta condició, el març de l’any 1942 arribà a l’escola Baixeras, 
on es trobà amb un ampli ventall de professors: 

Entre els mestres hi havia de tot. Mestres de Patronat que havien superat la depuració 
sense sanció pel seu catolicisme o pels seus avals familiars i que intentaven salvar el 
que es pogués del vell esperit de l’escola, mentre d’altres s’havien acomodat a la nova 

63. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 242.
64. Exposició «Magistral Ministral», Casa de Cultura de Girona, octubre-desembre del 2013; Joan Manuel 
Soldevilla (ed.), Jaume Ministral i Masià, Girona, Ajuntament de Girona, 2013.

el reconeixement oficial de la secció de nenes el 1941, portà l’Ajuntament a 
valorar la possibilitat de construir una nova escola femenina al solar de pro-
pietat municipal de 1.062 m2, limitat pels carrers de Muralla Romana, Àngel 
Baixeras, Jupí i Hostal del Sol, però la proposta va caure en l’oblit.61 

Les diferències en l’estil de les dues direccions condicionaren les relacions 
amb l’associació de pares. Amb el tracte avinent de Carme Simó, les famílies 
cooperaren a l’hora de pintar els despatxos i la sala de professors, i en la decoració 
de les aules, per evitar que tinguessin un aspecte casernari. En canvi, el director 
dels nois va provocar tensions, ja que exigia el control personal del pagament de 
les gratificacions dels mestres, el cobrament pel seu compte d’una quota setmanal 
als alumnes per impartir una hora diària més de classe i l’ús exclusiu del telèfon 
del seu despatx, pagat per l’associació. Davant la negativa de l’associació a tolerar 
aquestes prerrogatives, Perfecto Bustamante deixà d’assistir a les reunions de l’en-
titat, i blindà el seu despatx, de manera que els pares no pogueren fer ni tan sols 
l’inventari dels seus efectes. En aquesta situació, la vida de l’entitat fou precària. 

Les condicions materials de l’edifici i les aules no milloraren al llarg 
del primer curs. El mes de desembre del 1940, a causa del fred que entrava a 
les aules per les finestres sense vidres, els mestres prengueren la mesura de fer 
solament horari de matins, amb el suport dels pares. La seva pressió accelerà 
la intervenció de l’Ajuntament per reparar la façana, acabar les obres del pis 
superior i adaptar un espai com a capella. A mitjan curs 1940-1941 les aules, 
repintades, ja tenien els vidres col·locats, els lavabos estaven en ús i només 
faltaven cortines a la sala d’actes i cortinetes a les classes. En canvi, hi hagué 
dificultats per canviar les bombetes foses —la qual cosa és una prova de la 
mísera dotació econòmica municipal—, deficiència que portà de nou els di-
rectors a plantar cara a les autoritats locals, i advertir-los de la possibilitat de 
no fer classes a les hores de tarda ni a les d’adultes de vespre.62

L’aplicació de les noves directrius 
L’any 1942, per estructurar les escoles després de les depuracions i els nous 
nomenaments, i a fi de sotmetre els mestres a un control més eficaç, es convo-
cà un concurs específic per optar a la plaça de directors, amb l’aplicació d’un 
sedàs d’innegable connotació política. Un dels participants, Jaume Ministral, 
destinat a ocupar el càrrec a l’escola Baixeras poc després, en recreà literària-
ment els continguts de les proves: 

61. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Proyecto de la Tenencia de alcaldía de Cultura 
presidida por Tomás Carreras Artau, 25/IV/1941.
62. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Carta de Carme Simó als serveis municipals 
de Cultura demanant 6 bombetes, 12/XII/1941.
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De la percepció que els alumnes tenien del nou director, en donen fe les pa-
raules d’antics alumnes, com l’Enric Larreula, que assistí a l’escola entre els 
sis i els deu anys: «El director era molt catòlic, carca, però era un personatge 
simpàtic, feia un programa de ràdio. La percepció que jo en tenia era que eren 
homes intel·ligents».68 

Elisa Pons Pons fou nomenada directora de la secció de nenes gràcies al 
mateix concurs per a directors del 1942. Havia aprovat els cursets del Pla Pro-
fessional l’any 1933 i, després d’estar d’interina a l’escola de Rubí des del mes 
de gener del 1934, ocupà una plaça definitiva en un grup escolar del  Patronat 
a Barcelona, el novembre del mateix any. En acabar la guerra, superà la depu-
ració sense càrrecs ni sancions, segurament a causa del seu profund sentit de 
la religiositat. A l’escola, el seu nomenament es va viure com una imposició, ja 
que desplaçà del càrrec Carme Simó, que gaudia de la confiança de les alum-
nes i mantenia una relació cordial amb la resta de mestres, sostinguda fins a la 
seva jubilació, el juliol del 1959, fet que obrí un buit important per a l’escola. 

Des de l’arribada dels dos nous directors, el 1942, fins al seu allunya-
ment de l’escola, als anys seixanta, l’equip de mestres de la secció de nenes va 
ser poc estable, amb les excepcions de Carme Simó, Maria Carbó i M. del 
Pilar de Trinxeria Navarro, que hi feren gairebé tota la carrera professional. 
Menys afectades per les depuracions que els homes de la secció de nens, les 
dones canviaren d’escola a causa dels reajustaments a l’escalafó i de trasllats 
posteriors; una mobilitat que dificultà, sens dubte, la creació d’un esperit de 
grup, i va ser un obstacle per garantir que el nivell requerit a cada grau con-
cordés amb el treball fet l’any anterior. 

Quan s’hi incorporà Elisa Pons, al claustre hi havia les mestres d’abans 
de la guerra, com Carme Simó, Maria Carbó, Soledat Nart, la parvulista Re-
mei Juvenich i Leonor Álvarez Santullano, i les nomenades a partir del 1939, 
com Pepita Sanjuan —de la qual les alumnes esmenten les activitats de lectura 
i teatre— i M. del Pilar de Trinxeria —evocada pel seu vestir, de vegades 
elegant, de vegades amb uniforme de la Falange, i per la seva actitud distant. 

L’autoritat i l’estil de la directora Pons queden ben reflectits en la prosa 
altisonant i reiterativa de les actes que, any rere any, deixen constància de la 
seva obsessió per l’acatament al dictat de les autoritats i, sobretot, l’exagerada 
exaltació de la religiositat. Aquest darrer aspecte és recordat per les alumnes 
Anna Solé («Era de Falange […] anava vestida de senyora gran») i Lina Con-
treras («Ens va ensenyar més a resar, tenia una cosa especial, una manera de 
posar les mans al rosari»).69 Elisa Pons no va saber erigir-se com a líder a l’escola; 

68. Entrevista de l’abril del 2011.
69. Totes les citacions d’Elisa Contreras corresponen a l’entrevista del 21 de juny del 2011.

situació incorporant la llengua castellana i l’autoritarisme castrense. Al Baixeras tam-
bé hi fou destinat algun dels mestres nou arribats procedents de fora de Catalunya que 
havien sigut premiats pels seus serveis a la pàtria. Alguns ni tan sols havien estudiat a 
la Normal i s’havien fet mestres amb un curset de tres mesos. Entre uns i altres, com 
és natural, hi havia reserves, recels i desconfiances.65 

Al seu entendre, la majoria es guanyava un sobresou amb negocis de represen-
tació comercial o amb càrrecs en els organismes sindicals, mentre que alguns 
arrodonien els seus migrats ingressos amb classes particulars. Tot i que molts 
dels que havien arribat de fora de Catalunya somniaven acabar destinats a 
Madrid, gairebé tots es jubilaren a Barcelona.

Al nou director li costà trobar traces del funcionament de l’escola en el 
passat i, ben aviat, s’adonà que la coacció i la prioritat atorgada per les noves 
autoritats educatives a l’adoctrinament havien aconseguit desproveir l’escola 
de l’empenta renovadora que l’havia caracteritzada. Fins i tot va ser oblidat 
i condemnat al desús el ric material didàctic disponible: 

En els amples vestíbuls, armaris amb portes de vidre, servaven tota mena de material 
d’ensenyament: un ull, una orella i un cor de guix que es podien fer a trossos i tornar 
a muntar si es tenia traça, les mesures i els pesos d’un sistema mètric decimal, unes 
piles de Volta, unes màquines electrostàtiques cobertes pel temps, politges petites per 
a experiments de mecànica elemental […]. Més endavant vaig comprendre per què cap 
mestre no demanava la clau de l’armari 4-A, posem per cas, al conserge a fi de realitzar 
una classe experimental. La raó era molt senzilla: els mancava la il·lusió i l’alegria […]. 
Obro les portes de la gran llibreria, els calaixos de la taula, els fitxers, i trobo la buidor 
total i absoluta. És com si hagués inaugurat una empresa nova. Res del passat em pot 
servir de rastre, perquè el passat no existeix. Ignoro si aquest desert l’ha provocat el 
director interí que acaba de marxar o fou la guerra […].66

Ara bé, 

Un dia que fèiem una visita de conjunt amb el conserge descobrírem una porteta 
tancada. En obrir-la, aparegué un recambró petit, però que ens semblà la cova d’Aladí 
mostrant-nos màgics tresors: paquets de paper de barba, munts de llapis, centenars 
de llibretes de totes les mides, ampolletes de tinta xinesa, regles, cartabons […]. Era 
el material escolar que enviava l’Ajuntament abans de la guerra.67 

65. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 254.
66. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 248.
67. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 251.
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mateix hall es resava el rosari els dissabtes, una hora abans de sortir. A les finestres hi 
havia plantes, geranis.71 

El solar, aprofitat des dels anys de la guerra per fer de pati, romania en pès-
simes condicions, fins que fou aplanat i netejat el curs 1943-1944. A partir 
d’aquell moment, les nenes el recorden com un espai singular, segons expli-
quen Mercè Alañà («Hi anàvem a l’hora del recreo per separat. Hi havia un 
lloc de lavabos, un espai de sorra per als petits, dos pals de bàsquet i una paret 
per jugar al frontó, un sortidor») i Anna Solé («Hi havia, al davant, el pati, 
que després van construir-hi. Gimnàstica, no recordo haver-ne fet a l’escola; 
l’anàvem a fer a l’estadi, amb bombatxos blaus i brusa blanca. Al pati jugàvem 
a bàsquet, de tot»). 

Però els alumnes pogueren gaudir poc de les millores en aquell espai. 
L’estiu del 1944 els propietaris del solar, Ròmul i Rem Bosch Rius, reclamaren 
a l’Ajuntament el dret d’edificar-hi, argüint que havia estat «incautado durante 
el periodo rojo», i contradient, així, la proposta de l’Ajuntament de dedicar-lo 
a plaça pública i permetre a l’escola disposar d’un espai d’esbarjo per als més 
de 800 alumnes que hi assistien (480 nens i 375 nenes).72 Tot i que el director 
Ministral feu un llarg escrit recordant els múltiples usos que tenia el solar 
i advertint de la pèrdua de llum per a la mateixa escola en cas d’aixecar-s’hi un 
edifici, l’Ajuntament va claudicar davant els interessos privats, i es començà a 
construir al terreny, malgrat que la Comisión Municipal Permanente intentés 
trobar una solució harmònica amb la propietat. L’abril del 1945 s’habilità com 
a camp d’esports per als nens el solar que era limitat pels carrers del Sotstinent 
Navarro i de Salvador Aulet i la plaça dels Arriers, que va ser tancat i proveït 
de lavabos. Ara bé, no es degué fer servir gaire temps, ja que un informe de la 
Guàrdia Urbana del juliol del 1948 feia saber que hi habitaven unes famílies 
i que calia desallotjar-les.73 Definitivament, la manca de pati seguia essent un 
problema per a l’escola, agreujat per la massificació, que obligava a destinar el 
terrat com a lloc d’esbarjo dels més petits, i deixava sense espai de jocs als nois 
i noies més grans.

La manca d’un espai intermedi entre l’escola i el carrer en dificultava les 
entrades i sortides. Els alumnes saturaven el petit carrer d’accés a l’edifici i la 
vorera de la via Laietana, on el trànsit creixent constituïa un perill cada cop 
més gran, de manera que el director Ministral acabà demanant la presència 

71. Totes les citacions de Carme Pesquer provenen de l’entrevista del 21 de juny del 2011.
72. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Informe del 9 d’octubre del 1944, signat per 
Martorell.
73. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Informe del 23 del juliol del 1948.

però, en canvi era una dona coneguda i valorada en els cercles escolars de la 
ciutat, i arribà a formar part de la junta de l’Asociación Nacional de Directoras 
de Grupos Escolares, creada el 1958.

El col·lectiu masculí, en conjunt, va ser més estable i es mantingué amb 
pocs canvis fins a les jubilacions d’aquells qui arribaven a l’edat reglamentària 
dels setanta anys. Alguns també havien exercit al Baixeras des dels anys de la 
República, com Joaquim Rosal; Josep M. Montserrat, que deixà les aules des-
prés de 27 anys al grup; Josep Bladé, jubilat el 1958, i Enric Casassas Cantó, 
jubilat el 1959, després de 28 anys de docència al grup.

Decaïment i massificació
Quan Jaume Ministral va visitar l’escola Baixeras per prendre possessió del 
càrrec, quedà impressionat de la seva decadència: 

Quedo sol al rebedor i m’assec en un ample pedrís de rajola blanca. Contemplo l’enor-
me imatge del Sagrat Cor que presideix el vestíbul, el rellotge que bat rítmicament, 
balancejant la daurada llentia, les parets esbornegades amb taques d’humitat. Tot 
respira vellor i deixadesa, com una dama vinguda a menys, digna i senyora, però ja 
marcida.70

Malgrat aquesta realitat, l’edifici i les restes de la seva esplendor encara impres-
sionaven els alumnes, com explica Enric Larreula: «El Baixeras era solemne 
—pujaves escales, hi havia un porter, una consergeria, hi havia una estàtua, 
tenia esgrafiats […] els vestíbuls, les fonts—, tot era de casa bona, tot i que 
havia anat perdent». A aquesta sensació hi influïa la figura solemne del con-
serge, Antonio Artés, amb el seu bigoti i el seu uniforme amb botons daurats, 
i el seu ajudant, el senyor Daniel, que anava vestit de gris. 

El franquisme imposà la separació de nens i nenes i modificà la distri-
bució dels espais, ben present en el record de Carme Pesquer: 

Als soterranis s’hi estaven els pàrvuls i hi havia com un traster; més tard, hi posaren 
uns fogons per a la llet en pols. Jugàvem als vestíbuls, que eren més grans que ara, 
allà hi cantàvem el «Cara al sol» i hi passàvem llistes abans d’entrar a les aules. Les 
noies estàvem al segon i al tercer pis, i els nois a dalt. Només el cinquè grau estava 
al costat del despatx de la directora. A dalt hi havia la capella, on ara hi ha la sala 
d’actes, i s’hi feia el mes de Maria, el maig, i el del Sagrat Cor, el juny. A la façana de 
l’escola hi onejaven les banderes espanyola, de la Falange i la dels requetès, i les noies 
cantaven el «Cara al sol» en el hall de primer pis mentre s’alçaven les banderes. En el 

70. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 210.
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un panet […] fins que el pressupost, la llet o el formatge s’acabaren […]. I a esperar el 
subministre de l’any proper! 78

Les dones que hi estudiaren en aquells anys, quan conversen, avui, no deixen 
d’esmentar l’episodi del repartiment de llet: 

Soy nacida en el 49. Siempre fui al colegio Baixeras. He recordado las interminables 
escaleras. Recuerdo el miedo a mis profesoras doña Pilar y a la directora. He reconoci-
do en una foto al portero. Recuerdo aquella leche que nos dieron durante un tiempo, 
junto con aquel queso de color calabaza. Recuerdo las lecheras de aluminio, nosotros 
debíamos llevar los vasos cada día […]. El rosario de los sábados por las mañanas. 
El mes de María, donde teníamos que llevar flores. Recuerdo que mi madre me llenaba 
los brazos de mosquitera.79

Superada la grotesca i dramàtica situació dels anys quaranta, a poc a poc s’ana-
ren destinant partides dels pressupostos municipals a condicionar l’edifici, de 
manera irregular i força inoperant. El 6 de març del 1959 començaren les re-
paracions de la calefacció central, però l’hivern següent els serveis municipals 
no subministraren carbó per fer-la anar i l’AAGEB hagué de tornar a assumir 
la imprescindible tasca de suplència i fer-se càrrec de les despeses d’abastament 
de combustible. Les obres de millora en les instal·lacions elèctriques i una pin-
tada general de l’escola, el mes de gener del 1961, completaren aquesta primera 
fase de condicionaments bàsics. 

Una escola per a les famílies de Ciutat Vella
Malgrat les seves deficiències, l’escola Baixeras rebé una demanda de places 
superior a l’oferta disponible. Hi havia interès per part de molta gent del barri, 
al marge dels ingressos familiars, per inscriure-hi els fills i filles perquè gaudia 
d’una bona imatge, basada tant en la singularitat de l’edifici com en la tasca 
dels seus mestres. La desproporció entre l’espai disponible i el necessari va obli-
gar alguns mestres a fer classe als espais de circulació, atès que no es disposava 
d’aula pròpia, com constatà Jaume Ministral: 

Per raons difícils d’entendre, malgrat que algú me les explicà amb paciència, hi havia 
més mestres que aules. Aquesta plètora de pedagogs se solucionava situant taules, ca-
dires, pissarra, mestre i nens en el vestíbul, en el hall, com en una mena d’acampada, 
sense separació que aïllés dels cohabitants de la mateixa planta quan sortien per fer 

78. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 321.
79. Mercè E. Gonzàlez, Facebook de l’escola Baixeras.

d’un guàrdia municipal a les hores d’entrada i sortida.74 Un cop dins, els 
alumnes es concentraven al vestíbul d’entrada i pujaven les escales en files, 
acompanyats pels mestres, cap a les respectives classes. 

No van ser aquests, els únics entrebancs als quals hagué de fer front 
l’escola. El gener del 1945, quan la manca de matèries primeres a causa de l’aï-
llament internacional obligava a tallar periòdicament el subministrament 
d’energia, les restriccions impediren desenvolupar l’horari normal de les classes. 
Els mestres tenien ben present la situació del país, però intentaven que la 
seva voluntat no defallís, ja que «por encima de todo es preciso salvar a los 
niños, porque si en este hundimiento general que es la vida presente también 
naufragan ellos, es imposible que pensemos nunca en un futuro mejor».75 
El director Ministral hi insistia: 

Cuando el ambiente no responde a corrientes de entusiasmo, cuando los problemas, 
obstáculos y dificultades se atropellan y los auxilios no abundan, porque las apatías se 
suman a las indiferencias, entonces todo resultado positivo tiene un valor inconmen-
surable, porque está viva la sensación del esfuerzo realizado, de la dificultad vencida 
dados los escasos medios empleados para superarla.76

El 1955 començaren a arribar al Baixeras les racions de llet en pols americana, 
com a conseqüència del restabliment de les relacions entre l’Estat espanyol i els 
Estats Units. La preparació era a càrrec del conserge i una dona de fer feines, 
ben equipats amb davantals blancs, i el repartiment per a tots els alumnes, 
amb l’excepció dels que duien un certificat del metge, es feia a tres quarts 
de cinc de la tarda, amb l’ajut de vuit nenes de cinquè grau.77 Aquest episodi 
també formava part de la memòria del director: 

[…] més tard vingueren els americans amb el formatge i la llet en pols. Era absoluta-
ment necessari escalfar l’aigua, desfer-hi la llet, que una cuinera es responsabilitzés de 
les perolades, que la llet s’endolcís amb sucre que s’havia de comprar, que es distribuís 
en grans cafeteres […]. Adquirir gots, draps, sabó, fregalls; fou imprescindible parlar 
amb els pares dels nens i aquests costejaren aquella inversió que permeté donar a 
cada alumne un got de llet calenta a mig matí i a la tarda un tall de formatge amb 

74. AMCB, Educació, caixa 60549, Ensenyament, 1917-1953, Carta del 26 de març del 1952.
75. Baixeras (novembre 1946).
76. «Paraules del director Jaume Ministral», a Ayuntamiento de Barcelona, Delegación de Cultura, 
Grupo Escolar Baixeras, Barcelona, Instituto Pedagógico Municipal, 1951, pàg. 12. 

77. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 7 de febrer del 1955.
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Quant a les professions, la majoria de les mares feien constar el recur-
rent «sus labores» i eren poques les que donaven detall del seu treball en cafe-
teries o bars, fent feines i, més excepcionalment, com a administratives. Els 
pares es guanyaven la vida amb oficis manuals, molts dels quals vinculats a la 
construcció —paletes, pintors, fusters, electricistes…—, o com a mecànics, 
sense que hi manqués un nombre significatiu de jornalers, —equivalent al 
que serien els obrers no especialitzats—, un escàs però significatiu nombre de 
joiers i rellotgers vinculats a la tradició del barri vell, i d’estibadors o mecànics 
navals —feines relacionades amb el mar, en coherència amb la proximitat 
del moll i la Barceloneta. També hi havia empleats de banca, administratius, 
cambrers, xofers, transportistes i treballadors d’oficis lligats al món de l’espec-
tacle, alhora que l’Administració hi aportava un petit nombre de funcionaris 
de Correus, policies o empleats municipals. Amb el pas dels anys, consten en 
els expedients pares que treballaven a la factoria SEAT. 

La composició de les juntes de l’AAGEB exemplifica aquest perfil, tot 
i que cal tenir en compte que el compromís directiu sovint era assumit per 
gent amb més formació. Així, a les juntes del 1950, 1955, 1958, 1960 i 1964 hi 
trobem representats el sector administratiu (dos comptables, dos administra-
tius i un escrivent), el món del comerç (dos comerciants, dos dependents i un 
viatjant de comerç) i el de les botigues especialitzades (dos joiers i un rellotger), 
a part de dos mecànics, un pintor, un empleat de la companyia d’electricitat 
i un de RENFE, un músic, un professor de segon ensenyament, un tallista de 
fusta i un capità d’artilleria.84 Al marge d’aquestes activitats, cal recordar que, 
tal com dictaven els signes dels temps, per ser membre de la junta es requeria 
el vistiplau de la Falange, a partir dels informes del director amb referència a 
la seva professió i situació econòmica, la seva solvència moral, els antecedents 
polítics i la trajectòria durant la guerra i la postguerra.85 

Aquestes dades queden corroborades i enriquides per les aportacions de 
les antigues alumnes, com Anna Solé, que havia anat a l’Institut Feminal del 
carrer Comtal i que, com que el seu pare es negà que estudiés en un col·legi de 
monges, des del 1941 entrà al Baixeras: 

[…] no era fàcil entrar-hi i el pare ho va aconseguir a partir d’unes amistats. Era l’úni-
ca escola pública del barri, i estava ben vista. Es notava quan et preguntaven: «A quina 
escola vas?». I quan contestaves: «A la Baixeras», notaves que deien: «Bé». Les famílies 

84. Les seves actes no tenen continuïtat, amb un buit entre el 1942 i el 1959. En foren presidents Joan 
Barguñó Juliachs (1946), Jaume Colomer Bernades (1946-1950), Josep Fina Gironella (1953, 1955 i 1958) 
i Ramon Vidal Madreras (1960) (AEB, AAGEB).
85. AEB, Informe de Jaume Ministral sobre els membres de l’associació, Francisco López Menchona, Jaime 
Colomé Bernadas, Miguel Pons Garcia, Justo Formentín Val, s/d.

ús dels urinaris o quan, senzillament, els tocava esbarjo. El mestre de vestíbul era un 
ésser desemparat, una mena de beduí al mig d’un desert eternament freqüentat per 
xicots que passaven i traspassaven, condemnat a cridar més que cap altre per tal de 
fer-se entendre. Patint fred a l’hivern. Un pària.80

En començar el curs 1947-1948, l’edifici aplegava uns 500 alumnes, 315 nens 
i 232 nenes, xifres que disminuïen al llarg de l’any per les baixes que anaven 
produint-se, fins al punt que eren 285 nens i 212 nenes en arribar al juny. La 
majoria començava a partir dels quatre anys i s’hi estava fins als dotze, i eren 
molt pocs tant els qui marxaven als deu anys per estudiar batxillerat com els 
qui s’hi quedaven fins als catorze. La mobilitat dels alumnes també era gran: 
hi havia nens que arribaven a mitja escolarització, i d’altres que en marxaven, 
sobretot per canvis de domicili familiar. Tot i això, la matrícula seguia aug-
mentant i l’any 195681 eren 471 nens a la secció masculina i 309 nenes a la 
femenina.

Bona part de les famílies dels alumnes matriculats entre el 1942 i el 
1951 procedien de l’emigració d’altres parts d’Espanya; no obstant això, la 
majoria dels nens i nenes ja eren nascuts a la ciutat, i més de la meitat (un 
52,30 %) parlava habitualment en català a casa.82 Sens dubte, eren els hereus 
de les onades migratòries de les primeres dècades de segle, que configuraren 
una bona part de la població integrada plenament en el medi social i geogràfic 
de Ciutat Vella. 

La base social de les famílies de l’escola anà reflectint els canvis en la 
composició del barri, sense gaire diferència pel que fa als orígens geogràfics. La 
majoria (78,1 %) dels alumnes nascuts entre el 1954 i el 198083 eren originaris 
de Barcelona, i eren pocs els qui procedien d’altres llocs d’Espanya (13,2 %) 
i encara menys els d’altres indrets de Catalunya (4,2 %); el nombre d’estudiants 
estrangers era molt baix (4,5 %), i eren d’orígens ben diferents, des de l’Amèrica 
del Sud fins a països de l’Europa occidental. Moltes de les famílies, malgrat 
la procedència forana, estaven arrelades a la zona des de feia temps, i residien 
en carrers propers a l’escola, amb diversos fills que assistien, en la majoria dels 
casos, al mateix centre. No faltaven entre els alumnes els fills de funcionaris 
que havien arribat a la ciutat per trasllat de la seva plaça.

80. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 247.
81. Ayuntamiento de Barcelona, Plan general de construcciones…
82. Ayuntamiento de Barcelona, Grupo Escolar Baixeras…, pàg. 17. 
83. La proporció s’ha calculat sobre un conjunt de 311 expedients acadèmics (165 nens i 146 nenes), triats 
aleatòriament per criteris alfabètics. La tendència queda corroborada amb les dades obtingudes del «Libro 
de matrículas y clasificación de la escuela de niñas», que comença el 1939 i que a partir del curs 1944-1945 
inclou els alumnes de parvulari i, a partir del 1946-1947, els nens.
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L’escola celebrava amb solemnitat les festes de Nadal i Reis, les primeres comu-
nions, els finals de trimestres i de curs, i no hi faltava tampoc l’assistència 
col·lectiva a misses, amb la cooperació de l’associació. En totes les activitats, 
hi participaven els alumnes amb cançons, danses o poemes, i es complementaven 
amb exposicions de treballs escolars i lliurament de premis, interpretacions 
musicals o representacions teatrals o còmiques, amb jocs de mans, mags i pa-
llassos, de vegades realitzades per exalumnes. Les celebracions es feren durant 
uns anys a la Sala Mozart, que era a prop i que disposava d’un local prou am-
pli per acollir-hi, aplegades, les seccions de nens i nenes. Els programes de les 
festes es movien entre la imposició falangista i el manteniment de la tradició 
folklòrica catalana, com passà el mes de juny del 1944, quan els alumnes can-
taren el «Canto del Flecha» i, tot seguit, «Muntanyes del Canigó»; vint anys 
més tard, les nenes compaginaren la interpretació de danses catalanes amb les 
taules de gimnàstica, tan cares a la Sección Femenina.

A partir del 1943 es reprengué la publicació mensual del fullet Grupo 
Escolar Baixeras, que informava sobre celebracions i festes escolars, i servia 
també com a full de qualificacions per a les famílies, de notificació de les faltes 
d’assistència i de comentaris sobre cada alumne. No hi mancaven els consells 
adreçats als alumnes i als pares entorn de la necessitat d’assistir a classe, l’es-
forç en l’estudi, la netedat, l’ordre, el fet de portar i tenir a punt el material, la 
higiene personal i la importància de l’examen medicoescolar. 

Les mesures dictades des del Ministerio de Educación Nacional per 
combatre la penúria de les famílies més necessitades amb els ajuts del Ropero 
Escolar (1951) i del Servicio de Protección de la Alimentación Infantil (1952) 
eren totalment insuficients i, un cop més, les necessitats foren cobertes per 
l’AAGEB, que ajudà a comprar la bata escolar per als nens més necessitats; 
dotà de plats, coberts, estovalles i tovallons el menjador quan es posà en mar-
xa, el curs 1952-1953, i subministrà barrets de palla als nens i nenes assistents 
a les colònies d’estiu d’aquell any.87 

A poc a poc, el trencament de l’aïllament polític del Règim i el creixe-
ment econòmic modificaren el panorama social i ampliaren les expectatives de 
progrés lligades a l’educació dels fills que tenien els pares. Cada vegada foren 
més les famílies que acceptaven sense queixa el pagament de les quotes men-
suals de les permanències per repassar o reforçar coneixements, o bé per re-
bre classes complementàries de francès, comptabilitat, dibuix i  mecanografia. 
De fet, gairebé tots els nens i nenes es quedaven a l’escola fins a les sis de la 
tarda, amb una quota mensual que, a inici del curs 1959-1960, ambdós di-
rectors xifraren en quaranta pessetes, deu pessetes menys que en altres centres, 

87. AEB, AAGEB, Gastos 1952-53. 

eren gent del barri. Altres companyes meves tenien el pare joier, cambrer; la majoria 
de nenes parlàvem en català, no en recordo que parlessin en castellà. Les classes eren, 
però, en castellà.

Una impressió semblant és la de les nenes entrevistades de la promoció del 
1965, que es veien, a elles mateixes i a les seves companyes, com a filles de 
famílies de gent treballadora sense gaires diferències, dels barris de Santa Cate-
rina, el Born, Santa Maria del Mar… i algunes de la Barceloneta, amb barreja 
de catalans i castellanoparlants i la parla indistinta d’ambdues llengües entre 
elles. També entre els nens es repeteix la mateixa impressió, la de compartir 
aules i jocs amb companys d’una extracció social similar, gent senzilla i treba-
lladora, segons exposa Enric Larreula: 

Hi havia una complicitat generacional, de barri, de carrers estrets, de no saber què 
cony passava. Recordo els nens de classe molt semblants a mi, eren nanos del barri, 
fills de persones que totes havien perdut la guerra, famílies esporuguides; mai vaig 
detectar que fossin diferents. Una excepció durant un temps va ser un nebot d’en 
Casassas que era fill d’un metge; els altres, tots érem fills de treballadors.

Les necessitats peremptòries per assegurar el funcionament de l’escola conver-
tiren l’AAGEB —un precedent de les futures associacions de pares d’alum-
nes— en un pilar bàsic, i els pares s’esforçaren econòmicament per garantir 
unes condicions millors per a l’educació dels seus fills, tal com havia succeït 
anys abans. A partir del 1942, les noves direccions de l’escola tornaren a 
crear un ambient de diàleg entre pares i mestres que possibilità que les famí-
lies donessin suport a la proposta de dedicar bona part de la seva recaptació 
a gratificar el professorat per impartir una hora més de classes a les tardes. 
L’associació també comprà llibres infantils i material esportiu i didàctic; col-
laborà en el repartiment de joguines per Reis; oferí premis per als alumnes 
amb millors notes, i donà un petit sobresou als mestres per Nadal. Els pares 
s’enorgullien del paper capdavanter i singular de l’associació davant d’altres 
escoles  barcelonines: 

[La Junta] se ha convertido en un órgano consultivo que refleja delante de la escuela 
la opinión y deseos de los padres […], no es corriente en los grupos escolares nacio-
nales que los padres tengan una intervención ni siquiera indirecta en las actividades 
y desarrollo de la labor educativa de sus propios hijos.86 

86. AEB, caixa AAGEB, Memoria, 8/VII/1955.
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Nens que potser només havien menjat un mos petit de pa i un gotet de llet, nens amb 
espardenyes, sense paraigua, famolencs, prims, tristos, potser amb el pare a la presó, 
potser sense feina, als quals jo exigia puntualitat sense que ells tinguessin rellotge […]. 
Mans netes, ungles tallades, clenxa recta […], disciplina […], silenci. No correr […], no 
gritar […], no chillar […]. No riure. Sempre un no a la punta de la llengua.91

També les exalumnes recorden l’estricte control de les mestres sobre la netedat 
del seu aspecte i del seu uniforme (bata blanca i mitjons blancs, amb un llacet 
blau al cap). La netedat era una exigència suficient per refusar l’entrada al centre 
d’un alumne que no anés prou polit. I no era menor la disciplina en la secció de 
nois, segons comenta Enric Larreula: 

[…] hi havia bon ambient, però la disciplina era ferrenya. Anàvem amb bata mil ratlles, 
i els professors, amb trajo, amb americana; només en Bladé duia bata blanca. Una anèc-
dota: jugant al vestíbul, un dels nanos va dir que anéssim al pis de dalt a veure, que hi 
havia un esquelet […]. Uns quants vàrem pujar escales amunt, ens va enganxar en Bladé 
i ens va renyar, i a mesura que anàvem baixant l’escala ens va donar un copet a la closca.

L’autoritarisme va agafar en alguns moments un caràcter castrense. La directora 
de la secció de nenes, Elisa Pons, identificava les guàrdies escolars amb les ima-
ginàries casernàries, i a la secció de nens, algun professor s’adreçava als alumnes 
amb crits soldadescs: «De pie, firmes, sentar…se, etc.».92

Les mestres també quedaren sotmeses a una jerarquització molt rígida. 
En el nou reglament de règim interior, dictat per Elisa Pons, se’ls reclamava 
que exigissin a les alumnes puntualitat i neteja general i personal i que contro-
lessin, fins i tot, les anades als lavabos. La directora repartia els graus entre les 
mestres, examinava totes les nenes per adjudicar-los el nivell, decidia les dates 
de les proves trimestrals, supervisava els qüestionaris i feia personalment els 
exàmens d’algunes assignatures, i fins i tot regulava els tipus de labors i treballs 
manuals a realitzar i les oracions a cada aula, sense que hi faltés la comprovació 
de l’assistència de les mestres als actes religiosos programats.

L’escola Baixeras no s’escapà ni d’emmotllar-se a les obligatòries cerimò-
nies polítiques, com la hissada de bandera amb cants patriòtics abans d’entrar a 
les aules, ni de complir les directrius que emanaven des d’inspecció, reflectides 
en les llibretes, els murals i fins i tot en la confecció d’un àlbum col·lectiu dedi-
cat a Franco, com es feu l’any 1947.93 

91. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 263.
92. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 249.
93. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 5 de maig del 1947.

en atenció que «los padres de nuestros alumnos sufren más que nadie la crisis 
actual debido a la supresión de horas extraordinarias».88 

La majoria de pares acceptaven aquest tribut com a necessari per fer 
front a les limitacions que les circumstàncies imposaven:

Vivimos en una gran ciudad y deseamos para nuestros hijos estudios excelentes, que-
remos que aprendan, que se eduquen y que lleguen a ser hombres mejores de lo que 
hemos sido nosotros. Para cumplir estos fines el Estado crea grandes grupos escolares 
y los dota de profesorado. El ayuntamiento coopera con el edificio, los conserjes, las 
mujeres de limpieza, la reparación de grandes averías, etc. Pero la labor del Estado y 
del municipio resultan insuficientes.

En primer lugar las horas de clase, obligatoriamente son cinco y nosotros desea-
mos que se prolonguen hasta las 6 o las 7. Los cuestionarios de trabajo no abarcan co-
nocimientos que nosotros desearíamos para nuestros hijos y me refiero concretamente 
al Bachillerato. Por otra parte los maestros disfrutan de sueldos ridículos en compa-
ración con la labor que han de realizar. ¿Cuál es y ha sido nuestra actuación en este 
sentido? Encauzar la cooperación económica de los padres […]. Ni las circunstancias 
actuales de la vida de cada uno de nosotros recargados de trabajo, ni las circunstancias 
que concurren en la vida escolar nos permiten organizar más actos públicos o llevar 
a cabo actividades más amplias.89

Els valors del nacionalcatolicisme
Ordre, disciplina i adoctrinament polític
L’estil imperatiu de la dictadura presidia tota la normativa escolar, amb abun-
dància de prohibicions i l’èmfasi posat en la necessitat de l’ordre, tal com 
reflecteixen les consignes escrites en els diaris murals conservats («Recuerda 
que se ha dado la orden de que te portes con orden», «Recuerda que para obrar 
con orden debes guardar silencio») o el reglament intern: 

[…] en nuestra escuela un ambiente de limpieza, orden y trabajo debe hacer agradable 
al niño el tiempo de clase. El orden que ha de reinar en la escuela debe nacer no tanto 
de la vigilancia del maestro como del amor del niño a la misma. El desarrollo de esta 
idea de propiedad y responsabilidad ha de ser el fundamento de la disciplina.90 

L’evocació literària de Jaume Ministral incidí, anys més tard, en la rigidesa de 
les relacions establertes amb els alumnes: 

88. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 8 d’octubre del 1959.
89. AEB, Memoria AAGEB, 7/VII/1958. 
90. Ayuntamiento de Barcelona, Grupo Escolar Baixeras…, Reglament intern.
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perquè venia Franco, va ser un dia de festa; hi vàrem anar moltes i vam fer una 
taula de gimnàstica molt maca». Amb motiu d’una altra visita del Caudillo, 
l’any 1957, els alumnes de les dues seccions superiors del centre feren onejar les 
vuitanta banderetes que els lliuraren per a la recepció del dictador. Per garantir 
l’èxit d’aquestes concentracions era indispensable la participació dels mestres, 
controlada estrictament des de la direcció: «Dicen en el SEM que esta tarde no 
hay clase. Pero hay que ir a recibir al caudillo».96 

La religió com a pràctica quotidiana
Un dels primers actes d’Elisa Pons com a directora fou convocar les mestres a 
la celebració de la missa de l’Esperit Sant; les constrenyé a resar el rosari durant 
el mes d’octubre, i repartí diferents imprecacions marianes per ser llegides en 
els diferents graus. Als claustres, la nova directora no estalviava donar gràcies 
a Déu i a la Verge i els demanava forces per dur a terme les diverses tasques 
escolars. 

Sens dubte, l’acceptació de la beateria nacionalcatòlica significava per a 
molts mestres una salvaguarda per sostreure’s a les suspicàcies per la seva actu-
ació en els anys republicans; per això, no dubtaren a impregnar l’escola d’ora-
cions i commemoracions religioses o patriòtiques. Fins i tot els qui provenien 
de la tradició i pràctica catòliques, com el director Jaume Ministral, fejocista 
abans de la guerra, titllaven l’ambient d’autèntica fal·lera: «En iniciar-se els 
anys quaranta, els mestres caigueren en una bogeria religiosa, que era com 
una riuada cega, creixent, irresistible, que ens obsessionava. Potser els orígens 
d’aquella histèria els podríem situar en la llarga abstinència de culte durant la 
guerra a Catalunya».97 L’objectiu era esborrar el laïcisme d’abans de la guerra 
i fer caminar l’escola sota l’empara de la formació religiosa: 

[…] pretendemos haber alcanzado el punto culminante de la formación cristiana de los 
niños y niñas que fueron y son alumnos del Baixeras. Trayectoria esta la de la forma-
ción piadosa que alcanzó su punto ínfimo en un tiempo en el que el día 25 de diciembre 
se daba clase como si no hubiese existido jamás el hermoso nombre de la Navidad.98

A les aules, les imatges pietoses de la mare de Déu o del nen Jesús compartien 
espai amb el crucifix i els retrats del Generalísimo i de José Antonio, i les clas-
ses començaven i acabaven amb una oració. Les nenes resaven el rosari en una 
capella habilitada al soterrani i, més endavant, al pis superior, davant d’un altar 

96. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 7 d’octubre del 1957.
97. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 263.
98. «Paraules del director Jaume Ministral», Ayuntamiento de Barcelona, Grupo Escolar Baixeras…, pàg. 12.

Les organitzacions dependents de la Falange —el Servicio Español del 
Magisterio (SEM), el Frente de Juventudes, la Delegación Provincial de Educa-
ción de FET y de las JONS o la Sección Femenina— tenien prou abast perquè 
les consignes arribessin arreu. El testament polític de José Antonio Primo de 
Rivera no faltava entre els materials que els mestres tenien a la seva disposició, a 
més de les revistes Mandos, per als homes, i Consigna, de la Sección Femenina, 
que proporcionaven les frases del fundador de la Falange, de Pilar Primo de 
Rivera o del Caudillo que havien de regir cada setmana a les aules. 

Els mestres havien de retre comptes a les instàncies superiors: «Cada 
mes, cada mestre, cada escola, tenia l’obligació d’enviar a la Delegación Pro-
vincial un parte que era una mena de qüestionari en el qual s’especificava si 
havia complert o no les obligacions polítiques a què s’obligava»94 i rebien una 
puntuació segons el seu acompliment de les directrius; per exemple, la Sección 
Femenina feu notar l’excel·lència en la labor de M. del Pilar de Trinxeria. 

Els instructors trametien fullets de propaganda rebuts des de la Cáte-
dra Ambulante; promovien estades a l’Escuela Nacional de Instructores de 
Juventudes —els homes—, al Castillo de La Mota —les dones— a granges 
escola; canalitzaven les peticions per a les colònies d’estiu, de les quals es reser-
vaven quinze places per al Baixeras, i estimulaven la competència en concursos 
d’àmbit nacional de villancicos, periòdics murals, canastillas, balls i pessebres, 
o literaris, guiats sempre per una temàtica religiosa o política. 

Atès que la Sección Femenina era omnipresent en la secció de nenes, no 
és estrany que les exalumnes tinguin fixat el record d’aquelles professores amb 
la seva indumentària característica: faldilla gris i brusa blava. Els nois, per la 
seva banda, participaren en festivals, amb motiu de la celebració de la festivitat 
de Sant Josep de Calassanç, el Día de la Hispanidad o visites de les jerarquies 
del Règim. I, sota l’empara de la Sección Femenina, les nenes competien habi-
tualment en concursos de cant coral o de balls regionals, per als quals rebien 
faldilles, pantalons, espardenyes i cinturons, que havien, però, de retornar. El 
1956 van obtenir el primer premi en el concurs de cors, que consistí en una 
anada a Montserrat,95 i el juny del 1943 van ballar danses valencianes al Poble 
Espanyol per homenatjar el director general de primària. Nens i nenes forma-
ven part de les multituds que s’aplegaven quan el Caudillo visitava Barcelona. 
A Montjuïc, les nenes participaren en una gran exhibició gimnàstica en el seu 
honor, recordada amb tot detall per Mercè Barguñó: «Va ser la unió de tots 
els col·legis de Barcelona; ens van venir a buscar amb una furgoneta, ens car-
regaren, i cap a l’estadi! Ens van donar bombatxos i jaquetes. Era un festival 

94. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 283.
95. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió de l’11 d’abril del 1956.
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escola es feia un esmorzar, sufragat per l’AAGEB, al qual assistien, de vegades, 
les autoritats municipals.102 L’esdeveniment adquiria una solemnitat que havia 
d’embolcallar els infants de pietat i emoció: 

La vigília del gran dia els nens de l’escola acudien tots amb un ram de flors, especial-
ment lliris […], es comprava esparreguera per omplir les baranes de l’escala […]. L’altar 
de la parròquia es convertia en la Glòria de Bernini […], l’Ajuntament enviava enormes 
plates de pastissos de crema i entrepans de pernil i formatge, gerres de llet i dolços per 
a l’esmorzar que, acabada la Santa Missa, tindria lloc a l’escola on s’havien condicionat 
llargues taules […].103 

Potser l’abundància de l’esmorzar descrita pel director no era tanta, però per als 
nens i nenes era, sens dubte, un dia de gran festa, recordat per Mercè Barguñó: 
«Quan feien la comunió, quan sortíem de l’església anàvem a l’escola i allà, a les 
que cantaven del cor, els oferien un berenar; ho va lograr l’associació de pares» 
i per Lina Contreras: «A la comunió pujàvem a dalt de l’escola i ens donaven un 
got de llet i un brioix; ens feia una il·lusió!».

102. Grupo Escolar Baixeras (març 1944).
103. Ministral, Nosaltres els mestres, pàg. 268.

remodelat per l’Ajuntament el 1944.99 Calia assistir a missa el primer divendres 
de mes, amb confessions i eucaristia per a mestres i alumnes, i també a l’inici 
i final de curs i en dates singulars, com l’aniversari de la mort d’Àngel Baixeras, 
el sant de la directora, la mort del Papa o la designació d’un nou pontífex. 

Aquesta quotidianitat religiosa, amb tota la corrua d’obligacions que 
ultrapassaven la vida escolar, era imposada al professorat i als alumnes, que ho 
recorden perfectament. Segons Mercè Barguñó, «els dissabtes venia un capellà, 
ens feia resar el rosari; el diumenge es feia missa a Sant Just i hi anàvem les nenes 
i les mestres». Mercè Alañà diu: «A l’escola tot el dia estaven demanant: se’ls 
donaven cèntims pel dia del Seminario, es recollien segells matats que tenien 
valor per a les Missions». Enric Larreula en recorda:

Les festes eclesiàstiques es vivien a l’escola. A la campanya pel Domund recollies pa-
per de xocolata, paper d’estany, i en fèiem unes boles enormes. Per a què devia servir? 
També recordo l’època del Congreso Eucarístico, amb el seu himne (Cristo en todas 
las almas y en el mundo la paz). Durant el mes de Maria anava a l’escola carregat 
de flors. La meva mare les comprava al mercat de Santa Caterina, en una parada; els 
deia: «Són per a l’escola». Hi havia tota una litúrgia catòlica, el discurs de la missa, 
el discurs del pecat. Ens confessàvem però no cada setmana; almenys no ho recordo. 
Era cruel posar als nens la por de l’infern, dir-los que cremarien per sempre només 
pel sol fet de no anar a missa. 

Nens i nenes quedaven sotmesos a una estricta disciplina mental, incentivada 
amb els llargs exercicis espirituals «que solien durar una setmana […]. Corrues 
de nens i mestres a l’església matí i tarda […]. Mort, Judici, infern i glòria […], 
¡antes morir que pecar!».100

El costum de celebrar les comunions es va reprendre des del mes de maig 
del 1939, en col·laboració amb la parròquia dels Sants Just i Pastor, que també 
havia d’encarregar-se de la formació religiosa dels alumnes. «Els primers anys 
després de la guerra es van fer moltes primeres comunions perquè feia anys que 
no se’n feien; l’església estava plena», recordaven Mercè Alañà i Mercè Barguñó; 
de fet, l’any 1940 foren 120 nens i 78 nenes els qui reberen el sagrament, xifres 
que convertien la comunió en un dels esdeveniments socials més rellevants de 
l’escola, al qual algunes famílies havien de renunciar per dificultats econòmi-
ques.101 Els combregants desfilaven engalanats des de l’escola fins a la parròquia, 
seguits per les famílies, els mestres i la resta d’alumnes, i, en acabar, a la mateixa 

99. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, octubre del 1944.
100. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 265.
101. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió de l’11 d’abril del 1940. 

Després de la guerra, les primeres comunions de les alumnes se celebraven a la parròquia 
dels Sants Just i Pastor, seguides d’una petita festa a la mateixa escola. Primeres comunions 
d’alumnes de l’escola Baixeras, s/d. AEB
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En canvi, altres pares, com els d’Enric Larreula, no van dubtar a mantenir les 
seves idees, quan el director de l’escola els va suggerir que els fills havien de fer la 
comunió: «[Ell,] que era agnòstic, no era creient, i havia après català als ateneus 
llibertaris —aquella gent que tenia confiança en l’esperanto, el naturisme, la 
cultura—, va anar a veure el director i li va dir: “Vinc a dir-li que el meu fill no 
la farà”». Aquesta contradicció entre la llar i l’escola no li va generar malestar, 
tot i que reconeix que «hi havia nens i nenes, sobretot nenes, que ho vivien molt 
malament; es creien que els pares es condemnarien». 

El decurs dels anys no oferí gaires canvis en l’adoctrinament i les pràcti-
ques religioses. A finals dels anys cinquanta, les nenes seguien anant a confessar-se 
a la parròquia el primer dijous de mes, i el primer divendres, a combregar a la 
parròquia dels Sants Just i Pastor. Les exalumnes recorden que hi anaven totes 
juntes des de l’escola i que si no hi anaven no les deixaven entrar a classe. L’am-
bient religiós seguia generant contradiccions entre les vivències de l’escola i les 
familiars, tal com ho visqué Carme Pesquer: 

Sabíem molts latinajos, ens els havíem après de memòria; cantàvem a l’església cant 
gregorià quan era el dia de les primeres comunions, també resàvem el «Yo pecador», el 
credo. Els divendres no es podia menjar carn però arribaves a casa, i et trobaves amb 
el que et trobaves. La mare em deia: «Menjar carn no és pecat, ho és fer mal als altres».

L’educació sexista
Les noves orientacions educatives van posar fi a la convivència entre nens i nenes 
a les aules i fins i tot s’adoptaren mesures per evitar el contacte entre ells; una 
situació que és ben present en el record de Mercè Alañà: 

En el temps de la guerra, el primer professor que vaig tenir va ser el senyor Rosal; des-
prés, el senyor Montserrat. Anàvem junts, nois i noies; després de la guerra ens varen 
separar: les nenes estàvem entre el primer i el segon pis; els nens, més amunt. Just 
acabada la guerra en feien sortir amb mitja hora de diferència perquè no ens trobéssim. 

Enric Larreula també ho recorda: «Les nenes ocupaven un dels pisos de l’edifici. 
Era un món misteriós, no en sabíem res; era un món estrany, un món perillós, 
eren el pecat. Per què ho van fer, tot allò?». 

De fet, les dues seccions compartien edifici i instal·lacions, però funcio-
naven com a centres independents, i la separació entre nens i nenes era total, no 
només a les aules i als esbarjos, sinó també en les celebracions escolars o primeres 
comunions, que, sovint, per la mala avinença entre el director i la directora, es 
feren per separat.

L’establiment d’objectius diferenciats per a la formació de la mainada 
comptà amb la ferma col·laboració ideològica i la implicació material de les dues 

Com en totes les escoles, la religiositat impregnava els continguts educa-
tius, des de l’aprenentatge memorístic del catecisme fins a la participació en les 
nombroses campanyes promogudes des de la mateixa inspecció o el bisbat, com 
la de la Santa Infancia o les Santas Misiones, que comptaven com a mèrits per 
a la promoció dins l’escalafó funcionarial per als mestres que hi participaven. 
Una de les convocades any rere any, fins a la dècada dels seixanta, fou l’anome-
nada Pro Seminari «¡Para que Dios nos dé sabios y santos sacerdotes!». 

Amb aquest eslògan es desencadenava la Campanya pro-Seminario. L’any 1943 es co-
mençaren a distribuir a totes les escoles capsetes i petits sacotells de grans de blat. Cada 
matí en entrar es procedia a l’«ofrenda del granito de trigo». Cada nen que hagués fet 
algun acte espiritual per al bé del seminari tenia dret a tirar un granet de blat a la capseta. 
Amb tots els granets de blat de totes les capsetes es confeccionarien les hòsties que havien 
de consagrar, per primera vegada, els capellans que el bisbe havia d’ordenar aquell any.104

I no podia faltar la presència obligada als fasts ciutadans commemoratius dels 
Congresos Eucarísticos: en el Congreso Diocesano del 1943, les alumnes més 
grans, amb flors blanques, van anar a la concentració de la plaça de Sant Jaume,105 

i en el Congreso Eucarístico Internacional del 1952 ho feren a la plaça de Cata-
lunya. L’escola fou guardonada per la seva participació en el certamen convocat 
amb el tema «Eucaristía y sacerdocio», i durant uns dies les classes s’interrom-
peren perquè l’edifici es destinà a albergar mestres congressistes vinguts d’arreu.

Aquesta pressió sobre les consciències suposava un xoc per als alumnes 
amb tradicions familiars contràries, i la canalla era sotmesa a un reguitzell de 
contradiccions, sense capacitat per verbalitzar-les o expressar-les. Per a algunes 
nenes que havien viscut el capgirament dels costums durant la guerra, aquesta 
acció escolar els suposà una transformació, ja que hagueren d’assumir la in-
tegració a les pràctiques religioses com a pròpia. Així ho explica Anna Solé: 

En entrar a l’escola, amb aquell ambient, em va entrar la fe, i vaig dir al pare que volia fer 
la comunió. Em va dir que cap problema, perquè ja era gran, i em van batejar, confirmar 
i fer la comunió a Sant Just. No recordo les activitats religioses com un malson; això 
sí, resàvem el dissabte i llegíem l’Evangeli, també fèiem el mes de Maria. Jo vaig fer la 
comunió amb l’escola com quasi totes les nenes; nosaltres la vam de fer curt i de color de 
rosa, perquè no hi hagués discriminació amb les germanes grans, que també l’havien fet 
de rosa i curtes. Després va venir el bisbe de Tuguna a confirmar-nos a Sants Just i Pastor; 
era la parròquia de l’escola pública. Abans, però, m’havien batejat a la capella de la Salle. 

104. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 270.
105. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 27 de maig del 1943.
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en general, a todas las profesoras, pero que alcanza su momento de coronamiento en la 
clase de música, donde la maestra, a la vez que educa la voz de los escolares por medio 
del canto, enseña aquellos movimientos y gestos por medio de ejercicios rítmicos.107

Al marge del discurs oficial de la reclusió preferent de la dona a la llar, la 
realitat social imposava que bona part de les nenes, tan aviat com deixaven 
l’escola, havien d’estar a punt per incorporar-se a la vida laboral. I, per tal 
de preparar-se, bona part de les més grans assistien a les classes de taquigra-
fia, mecanografia i idiomes que oferia l’escola als vespres, amb el suport de 
l’AAGEB; aquests coneixements els foren força útils per incorporar-se al món 
laboral en llocs qualificats.

Castellanització i aprenentatges acadèmics 
A la Baixeras, com a les altres escoles barcelonines, el castellà fou l’única llengua 
permesa en tots els àmbits; tot i això, molts dels mestres catalans parlaven en la 
seva llengua entre ells, però amb precaució, per por de possibles delacions entre 
els mateixos companys, de les quals va ser víctima el mateix director, Jaume 
Ministral. Denunciat per parlar en català amb els alumnes en hores de classe 
i amb els pares quan anaven a matricular els fills, amb el conserge i amb els 
altres mestres, el mateix inspector li feu entendre la necessitat de ser cautelós: 
«Cuidado con quien hable y observe quien pueda escucharle».108

Els antics alumnes també insisteixen en les contradiccions entre l’obli-
gació i el costum dels docents, com Mercè Barguñó: «Les mestres parlaven en 
català entre elles; nosaltres, a les professores, ens hi adreçàvem en castellà, i elles, 
també; ho tenien imposat». Enric Larreula també s’hi refereix: 

Intuïa que els mestres eren catalans i no hi podien exercir; era una llengua a recuperar. En 
Bladé i en Casassas parlaven amb els alumnes en català; en Casassas deia sovint: «Tururut, 
dotze hores!». Quan et posava deures, et deia: «I si no els tens, tururut, dotze hores!» […]. 
Jo m’emocionava quan amb en Casassas preparàvem cançons de Nadal, «Les dotze van 
tocant, n’és nat Jesús infant, fill de Maria…». Jo aleshores sabia que el senyor Casassas era 
dels meus, érem de la mateixa tribu. A la classe la majoria parlàvem en català… 

En efecte, les festes de Nadal s’avenien millor a manifestar el respecte envers 
la tradició, amb la cantada d’alguna nadala, tot i el predomini dels villancicos; 
no en va, Jaume Ministral, en la seva llibreta de música dels anys cinquanta, 
hi tenia recollides les partitures i les lletres de diverses cançons catalanes. 

107. Ayuntamiento de Barcelona, Grupo Escolar Baixeras…, pàg. 19.
108. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 282.

seccions de la Falange. Les mestres estaven obligades a assistir a conferències, 
actes culturals i cursos de la Sección Femenina, en què rebien orientacions 
per organitzar les festes de Nadal, des de la litúrgia, la decoració de la llar, la 
confecció de pessebres o la cuina típica fins a les cançons nadalenques. Així, les 
nenes eren preparades per al seu rol social amb lliçons pràctiques sobre rentatge, 
planxada i cuina, per a les quals l’edifici fou dotat de material. I, a finals de la 
dècada dels cinquanta, les menges preparades en una cuina elèctrica amb forn 
durant les pràctiques culinàries eren degustades al menjador, presidit per un 
quadre del Sant Sopar enviat per l’Ajuntament.106

Mentre els nois es dedicaven al dibuix i als treballs manuals de fusteria i, 
sobretot, a la formació física, les noies feien labors i manualitats; activitats que 
recorden gràcies als objectes encara preservats per moltes d’elles, com és el cas 
de Mercè Alañà: 

Venia una professora a part per fer treballs manuals: vam fer repujado; vam fer un 
sagrari per a la capella de l’escola; marqueteria; vam fer tota l’església del Pilar, i això 
va a anar sobre un cartipàs a Saragossa i ho van portar a una exposició. També fèiem 
pintura sobre vidre, marietes, trèvols, una gerra de fang amb dibuixos grecs fets amb 
tinta xina, un calendari […]. En canvi, tots els dijous a la tarda fèiem labors, la bossa 
del pa, tapetes de ganxet, una manteleria…

No hi ha res més ajustat als objectius d’una educació sexista que les paraules 
escrites per la mateixa directora, Elisa Pons, amb motiu de la celebració dels 
25 anys de funcionament de l’escola: 

Formar mujeres del mañana, a lo español, sólidamente piadosas y de carácter varonil 
y decidido a lo Teresa de Jesús, capaces de bastarse a sí mismas sin timideces ni nimie-
dades por la práctica de la religión vivida en todos sus actos y por la observancia de la 
disciplina escolar, que las acostumbra al vencimiento propio.

Y luego, ¿por qué no? Damas de sociedad a lo Isabel de Castilla, que sean tan capaces 
de llevar un hogar como para regir un alto cargo si así lo dispone la Providencia. A conse-
guir lo primero van encaminadas las lecciones teórico-prácticas de economía en sus múl-
tiples aspectos de cocina, lavado, plancha, conservación de ropas, muebles, etc., así como 
todo lo referente a confección de ropa, tanto útiles como de adorno, aprendiendo a este fin, 
desde las primeras puntadas hasta los bordados y encajes más refinados […]. Y vamos 
a lo que llamamos modales, gestos, actitudes delicadas y de buen gusto que toda mujer 
ha de poseer en mayor o menor escala, según su posición social, tarea encomendada, 

106. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessions del 22 de setembre del 1958 i del 8 de juny 
del 1959.
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embadalit. També ens va proposar que cadascú s’espavilés a saber d’on sortia el nom del 
seu carrer; la mare ho va preguntar a un veí, que tenia un llibre antic sobre el nom dels 
carrers de Barcelona, i vàrem saber que es deia Esquirol per un metge català, el doctor 
Esquirol, del segle xviii, que s’especialitzà en bogeria i va innovar el tractament dels 
malalts mentals. Quan ho vaig llegir a la classe el mestre em va felicitar. Tot i que tots 
érem obrers, hi havia gent que volia saber. Els mestres no feien el que haurien volgut 
fer, però estaven al costat nostre. Eren escoles que mantenien una plantilla de mestres 
tocats per una època d’ideals; malgrat que haguessin hagut d’ajupir el cap, mantenien 
un altre estil, eren mestres que haurien pogut fer alguna cosa més […]. 

Les diferències entre les professores no passaven desapercebudes a les nenes, 
que les captaven pel seu tracte i la manera d’ensenyar. És així com recorden 
Carme Simó. A la seva classe, a part de les llibretes, confeccionaven un àlbum de 
geo grafia, en què calia il·lustrar els diferents paisatges o països amb imatges, que 
fins i tot n’encaminà algunes al mercat de vell de Sant Antoni a comprar postals 
antigues per fer el treball encomanat. Era, a l’entendre de Lina Contreras, una 
mestra que les feia reflexionar, ja que podia començar una classe preguntant: 
«¿Por qué son verdes, las hojas de las plantas?». Va ser amb ella amb qui van 
veure «com creixia una mongeta plantada en un tub d’aspirines, mentre amb 
la senyoreta Antón, que també era molt innovadora, vam fer classe d’anatomia 
amb un conill que va comprar, per veure’n el cor i els ronyons». 

Una activitat que tingué força continuïtat en la secció de nens durant la 
direcció de Jaume Ministral fou la confecció de murals, en els quals es copiaven 
textos de caràcter didàctic o patriòtic, consignes per potenciar les actituds dels 
alumnes, i narracions o treballs destacats. Escrits a màquina pels alumnes més 
grans de la secció comercial d’iniciació professional de les tardes, o a mà, pels 
més petits, estaven il·lustrats amb retalls de premsa i de revistes o amb dibuixos 
dels mateixos nens, que servien per estimular la competitivitat entre ells, de-
lerosos de veure-hi reflectits els seus treballs. En els 392 exemplars conservats, 
a part de l’empremta del nacionalcatolicisme, s’hi reflecteix el conreu dels va-
lors cívics, i escadusseres mostres de catalanitat, com algun poema de mossèn 
 Cinto, el «Virolai» o la llegenda de Sant Jordi. 

Tot i l’autoritarisme imperant, no abundaven els càstigs durs, tan sols les 
habituals còpies, tal com recorden Anna Solé («Algun càstig, alguna nena amb 
els braços en creu i un llibre a cada mà; no et picaven els dits, almenys jo no ho 
vaig veure») i Enric Larreula: 

L’escola era dirigista i repressora, però ho era tot tant! Mai vaig sentir dir que piquessin 
els dits als nens, si t’havien de castigar et canviaven de classe. No recordo càstigs durs, 
com a molt, copiar i potser quedar-te una estona més per acabar el que havies de copiar. 
No hi havia massa càstigs, o no els recordo. Et castigaven copiant «No hablaré en clase».

A les classes —ni cal dir-ho—, els alumnes aprenien en llengua castella-
na, a partir de la memorització rígida de normes ortogràfiques i gramaticals, tot 
practicant el comentari i l’escriptura de textos, basant-se en relats sobre gestes 
històriques, tal com coincideixen en el record noies i nois: «Era un ensenyament 
en castellà; sabies Calderón de la Barca, memoritzar poesies, tot en castellà 
[…]» (Anna Solé); «També ens parlaven de gestes hispàniques, Daoíz i Velarde, 
m’han quedat el noms i Viriato» (Enric Larreula). En les llibretes escolars i en 
els diaris murals de la secció de nens, al costat de les consignes patrioticoreli-
gioses, hi apareix un poema de Verdaguer, un tros del «Virolai»; en canvi, a 
la secció de nenes, el català s’infiltrà a les classes de música, sota l’empara del 
folklorisme dels Coros y Danzas, que incloïa en el seu repertori algunes cançons 
populars, tal com emfasitza Carme Pesquer: «Vaig aprendre cançons en català 
a l’escola, amb la senyoreta Marijuana Larrosa. Era prima, elegant, de vegades 
venia amb abric de visó i un barret. Ens acompanyava amb el piano. En canvi, 
quan anàvem al Palau de la Música, ens dirigien unes de la Sección Femenina. 
Fèiem concurs escolar de cors». 

Els mestres intentaren, en tot moment, i tenint en compte les migrades 
condicions, millorar el nivell d’aprenentatge dels alumnes, sobretot en llengua, 
aritmètica i cultura general. Les nenes, assegudes en taules de quatre, de color 
verd, amb una lleixa a sota a partir de segon o tercer grau i un tinter i ploma a 
sobre, tenien al davant les pissarres de cavallet, i disposaven d’un armariet amb 
cortines on es guardaven les enciclopèdies, per a lectura i consulta, ja que no 
es podia fer servir la biblioteca, sempre tancada. Tota la tasca escolar es feia en 
llibretes amb l’escut de l’Ajuntament i el nom de l’escola Baixeras inscrits, que es 
compraven al despatx de direcció. En general, l’aprenentatge es basava en la repe-
tició i en la memorització —pràctiques docents tradicionals—, en els problemes 
de matemàtiques, els dictats, les redaccions, la lectura en veu alta —de vegades 
cronometrant-ne la velocitat—, i els treballs de dibuix, geografia i figures geo-
mètriques amb cartolines. Però, també, en algun moment, hi havia ganes de fer 
classes diferents, amb recursos didàctics que sorprenien els alumnes, i que apun-
taven a possibilitats frustrades d’uns mestres preparats sota uns altres paràmetres, 
molt allunyats dels que imposà l’escola franquista, tal com explica Enric Larreula: 

Les classes eren poc participatives, amb memorització a la carrerada, eren molt li-
mitades. De tant en tant en Casassas ens posava en rodona, drets, ens feia preguntes 
i passaven davant aquells que sabien les respostes. Mai es fomentava la creativitat, no es 
feia dibuixar; només recordo una vegada amb en Bladé o algun substitut que ens van 
fer sortir al vestíbul i ens va dir: «Observeu les sanefes que hi ha a les parets, us dono 
cinc minuts, i apa, cap a classe! Dibuixeu el que heu vist!». Era un exercici. En Casas-
sas, al llarg de dos anys, ens va fer seure en rotllana, i ell també, i ens va explicar dues 
històries: una no la recordo; l’altra era la de Livingstone i Stanley. Jo estava fascinat, 
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La situació havia de ser força confusa entre diferents graus i mestres, perquè fins 
i tot en un claustre amb presència de l’inspector de zona, s’insistí en la neces-
sitat de «calificación de las pruebas objetivas, recomendando se siga un mismo 
criterio y sobre todo que este sea unificado, discreto y justo, para evitar notorias 
variedades en las notas de las cartillas».109 No existia cap document oficial de 
qualificacions, i els pares s’assabentaven del comportament i de l’aplicació dels 
fills mitjançant un petit butlletí; a final de curs, els alumnes rebien un diplo-
ma de l’escola que, en el cas de les nenes, havien acolorit prèviament a classe. 
La situació es modificà a partir de la institucionalització del certificat d’estudis 
primaris com a reconeixement de l’aprofitament escolar dels alumnes, canvi que 
va satisfer els pares del Baixeras, pels bons resultats que obtenien els alumnes de 
l’escola en els exàmens oficials.

A banda de la rutina acadèmica, nois i noies gaudiren d’activitats fora 
de l’aula. Era realment difícil que una escola situada a un pas de les muralles 
romanes i a dos del barri Gòtic ignorés el passat històric de Barcelona. Tant 
en els diaris murals com en les llibretes, paral·lelament a la valoració del gran-
diloqüent passat espanyolista, hom hi observa que els mestres feien conèixer 
als nens i nenes la significació dels espais de la ciutat, des dels més propers, a 
Ciutat Vella, fins als més allunyats, com Pedralbes, i altres d’adients a les seves 
edats, com el parc de la Ciutadella, el Tibidabo, Vallvidrera, les Planes, el port, 
les golondrines, i també el Museu Marítim i la Fira de Mostres. Des del 1951 
es va començar a participar en emissions radiofòniques per a escolars, i en els 
programes infantils dels senyors Dalmau i Viñas. El centre també aprofitava 
l’avinentesa d’exposicions singulars, com el centenari del primer ferrocarril a 
Espanya, el 1948, o la referida als Reis Catòlics, el 1950, per dur-hi els alumnes.

Anna Solé recorda com a excepcional una excursió a Montserrat: «Era la 
primera vegada que hi anava; el meu pare no volia deixar-me anar-hi, però com 
que hi anava la senyora Vilalta, que era la que ens havia fet entrar a l’escola, 
hi vaig anar, vàrem anar-hi en tren». 

Aquestes modestes sortides tenien un horitzó limitat, però semblant al que 
compartien moltes famílies de classe mitjana i baixa de la ciutat, i servien perquè 
els infants anessin prenent consciència del seu entorn, una tasca de socialització 
cívica a la qual també contribuïen les activitats esportives, com el futbol, el bàs-
quet i els campionats d’escacs. L’escola també participava en les campanyes del 
Fomento del Ahorro Escolar, endegades per la Caixa de Pensions, que acudia els 
dissabtes a l’escola per fer omplir una llibreta als nens, amb segells que havien de 
comprar. La percepció de formar part del col·lectiu d’escolars de la ciutat de Bar-
celona es reforçava també mitjançant la participació en concursos d’iniciativa 

109. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 14 de maig del 1959.

Per al seguiment acadèmic es feien proves objectives trimestrals sota el control 
dels directors; ells també vigilaven la confecció dels qüestionaris en què es de-
finien el tipus i nivell de coneixements sobre les diferents matèries que havien 
d’assolir els alumnes de cada grau. Les direccions respectives recollien en fitxes 
individuals la informació sobre l’evolució dels alumnes, i les seves característi-
ques antropomètriques i psicològiques. A la pràctica, tenien molta importància 
els criteris de cadascun dels professors, i eren freqüents els salts d’un grau a 
l’altre, o les repeticions del mateix grau, sempre amb el vistiplau dels alumnes 
i de les famílies, com expliquen els exalumnes Francesca Soler («Crec que no 
estava escrit què s’havia de fer; et feien un dallò de preguntes, i passaves, i, si 
no volies passar, les mestres deien: “Doncs, que es quedi!”») i Enric Larreula: 

Com que, segons els resultats, et passaven de curs, jo vaig passar de segon a quart. 
Hi havia el senyor Estruch, vaig passar el curs bé, amb bones notes. Als vuit anys vaig 
fer cinquè amb el Casassas, vaig treure molt bona nota, i, com que era molt jove per 
passar a sisè, vaig quedar-me dos cursos fent cinquè. 

Malgrat la pèrdua de l’ús de la llengua catalana a l’aula i el seguiment de les directrius  
oficials del nacionalcatolisme, l’escola Baixeras seguí gaudint de la confiança de les famílies 
del barri. Nens sortint de l’escola, 1954. Fotografia: J. Postius. AFB
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per al món del treball, com feren Mercè Alañà («Vaig anar a classes a casa 
del senyor Montserrat; allà hi fèiem comptabilitat, correspondència. Hi vaig 
anar un parell d’anys, de set a nou») i Mercè Barguñó («En acabar l’escola als 
catorze anys, vaig anar cada dia a la tarda a casa dels Casassas; hi feia repàs»). 
Aquesta activitat estimulà unes relacions personals amb els estudiants que, en 
alguns casos, es prolongaren anys enllà, amb correspondència encara conser-
vada per Carme Pesquer: «Vaig anar a repàs amb ella i puc dir que gràcies a 
la Simó, en el moment clau em va fer fixar en coses, vaig donar valor a deter-
minades coses».

Diverses exalumnes responen al perfil de les noies que, en deixar l’escola, 
ben aviat es posaren a treballar en tasques d’oficina, després de completar la seva 
formació en taquigrafia, mecanografia i idiomes en acadèmies especialitzades 
de comerç. Anna Solé explica: 

Després vaig anar al Liceu Escolar del carrer d’Avinyó, a fer comerç dos o tres anys. 
Alguna companya va fer batxillerat, altres van fer comerç. Anàvem a l’acadèmia Masé, 
a la Rambla, cantonada Canuda, a aprendre francès. Alguns nois anaven a l’acadèmia 
Cots. Jo vaig començar a treballar als quinze anys en un despatx, em van oferir la feina 
des del mateix Liceu Escolar.

Mercè Barguñó, al seu torn, va anar durant dos cursos a una escola del carrer 
de Balmes amb Consell de Cent, tot i que «després no vaig posar-me a treballar, 
em vaig quedar a casa per cuidar la mare i la germana petita».

Altres exalumnes estudiaren de grans, mentre treballaven. Així, Rosa 
Pérez, després de fer primària a l’escola des del 1946 fins al 1956, va estudiar 
idiomes, i taquigrafia a l’acadèmia Cots de la Portaferrissa, i començà a treballar 
d’oficinista en diferents empreses fins que entrà a la Cambra de Comerç i, ja de 
gran, es llicencià en Història Medieval; Empar Gandia, amb qui va compartir 
aules en els mateixos anys, també accedí a un lloc de treball de despatx després 
de fer peritatge mercantil, però, més tard, estudià a l’Escola Social, i començà 
les carreres de Dret i Empresarials.110 

De fet, poques nenes seguiren estudiant de manera exclusiva; de les 25 
que formaven part de la promoció que acabà el 1956, només tres o quatre feren 
el batxillerat i algunes anaren a estudiar comerç a l’Escola de Peritatge. Això 
explica l’entusiasme sentit pels mestres per l’èxit obtingut per dues alumnes de 
cinquè grau, en aconseguir beques per estudiar batxillerat i Magisteri a l’Insti-
tut de Cultura de la Dona, el febrer del 1958.111

110. Entrevista en grup del 21 de juny del 2011.
111. AEB, Libro de actas de Claustro, Sección de niñas, sessió del 4 de febrer del 1958.

municipal o provincial, de dibuix i redacció sobre temes de caràcter oficial, de 
pessebres, de cantada de nadales, de dansa…, en els quals es competia amb 
altres centres públics i privats i en què s’obtingué més d’una vegada bons premis. 
També l’Asociación de Alumnos Infantil Baixeras organitzà torneigs esportius 
i es va subscriure a revistes per formar una biblioteca amb servei de préstec. 

L’orgull de ser alumnes del grup escolar Baixeras s’intentà inculcar als 
nens i nenes al llarg de la seva vida escolar, i també es cultivà posteriorment a 
partir de les associacions d’antics alumnes, fomentades des de les direccions. 
El primer intent, l’any 1949, va tenir una vida efímera i vinculada tan sols a algu-
na activitat d’oci, tal com ho explica Mercè Barguñó: 

Per iniciativa de l’Elisa Pons i el senyor Ministral es va crear una associació per relacio-
nar les nenes amb els nois que havien anat a l’escola. Jo mateixa vaig brodar el banderí 
dels exalumnes del Grupo Escolar Baixeras el 1949, que vàrem entregar al monestir de 
Montserrat, en una excursió. Entre nosaltres es van fer parelles, tres parelles. Teníem 
l’orgull d’haver anat al Baixeras, com un esperit de grup. 

Un segon intent es produí el 1963, de breu durada, amb una limitació d’activitats 
condicionada sobretot per la dificultat en el cobrament de les quotes. Qui havia 
intentat refer l’associació aleshores era l’antic alumne Ramon Estruch Batlle, 
 falangista, amb la pretensió de donar suport als alumnes de família humil, 
amb ajuts i classes de reforç, i de col·laborar en els festivals de Nadal, gràcies a 
l’il·lusionisme de l’exalumne Kaspart; en canvi, altres socis preferien organitzar 
activitats de lleure, campionats d’escacs i algunes excursions per a ells mateixos. 

Funció social i expectatives postescolars
Un nombre significatiu dels alumnes que estudiaren al Baixeras havien comen-
çat com a pàrvuls a l’escola Montessori del carrer d’Ataülf, però pocs cursaren 
estudis complets a l’escola, ja fos per abandó dels estudis o per freqüents trasllats 
de domicili, segons es desprèn de l’anàlisi dels expedients acadèmics consultats a 
l’escola. Els nens i nenes que hi completaren l’escolarització reberen un bagatge 
acadèmic bàsic i una cultura general prou satisfactòria; però, a més, des dels anys 
cinquanta, pogueren complementar els estudis primaris amb coneixements que 
els ajudaren a la posterior inserció laboral, amb el grau d’ini ciació professional 
a les tardes o bé amb les classes complementàries, gratuïtes i pagades per l’AAGEB, 
fora de l’horari escolar. Rosa Pérez recorda que una de les activitats es duia a ter-
me de set a nou del vespre i era a càrrec d’una professora externa a l’escola, que, 
a més de fer dictats amb un llibre de «máximas morales», ensenyava a les noies 
taquigrafia amb el sistema Martí i a redactar cartes comercials.

No era inusual que alguns dels mestres oferissin classes particulars als 
seus domicilis als nens i nenes per completar la seva formació i preparar-se 
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Des del punt de vista acadèmic, s’adoptaren nous llibres de lectura i 
s’intensificaren les sortides escolars per visitar indrets de la ciutat, anomena-
des «passejos escolars», i les anades als museus tradicionals —com el Marítim 
i el d’Història de la Ciutat—, o als nous —com el Picasso, a partir de la seva 
inauguració, el 1963—, i a exposicions singulars, com la dedicada a Joan 
Miró, a l’antic Hospital de la Santa Creu, el 1969. Tot plegat contribuïa a 
sumar prestigi a l’escola i a augmentar la demanda de matrícula, que obligà 
a l’establiment d’una nova classe maternal, el curs 1962-1963, per a cinquanta 
nenes més. 

La jubilació de la majoria dels vells mestres i els canvis de destinació per 
trasllats van significar que, als anys seixanta, a la Baixeras fossin majoria els do-
cents formats en les escoles normals franquistes, sense referents pedagògics del 
passat. D’ells, alguns acceptaven sense angúnies la recerca de recursos comple-
mentaris als seus sous, i d’altres introduïen un nou estil en la imatge tradicional. 
Aquestes diferències, sens dubte, dificultaven plantejaments comuns. Jaume 
Ministral ens deixà una recreació encertada dels anys de convivència entre els 
vells costums i els indicis de trencament: 

[Hi havia mestres] sense corbata, cabelluts que no feien gaire cas dels programes ni 
resaven el parenostre en entrar i sortir […], d’altres que aconsellaven als seus alumnes: 
«Us convindria una classe particular de sis a vuit […], digueu als vostres pares si […]». 
Però també vingueren per concurs de trasllat homes fets, conscients, que demanaven 
«la clau de l’esquelet» i volien experimentar i m’urgien de comprar tubs d’assaig i prove-
tes, que sortien amb els seus alumnes per a visitar el Museu de la Ciutat, però a la llarga 
es rendien, que un mestre pot ser molt bon mestre de la quarta secció, però no farà res 
de bo si a la tercera hi ha un mestre inútil; que així és la graduada, un conjunt, una har-
monia, com pontificava Giovanni Gentile, el pensador oficial dels anys vint a Itàlia.112

L’afició per la creació literària i la limitació dels horitzons educatius portaren 
Jaume Ministral a abandonar el magisteri per dedicar-se a escriure guions radio-
fònics, obres de teatre i novel·les, i el 25 d’octubre del 1961 comunicà el seu cessa-
ment com a director per gaudir d’una llicència.113 De fet, la seva pràctica s’havia 
ajustat als paràmetres que li havia marcat la situació política, amb l’excepció 
del conreu del català en l’àmbit col·loquial entre companys i amb els alumnes. 
Segons reflecteixen les seves memòries novel·lades, l’obligada pràctica autoritària 
li havia deixat un mal regust, així com també l’abusiva inculcació d’una reli-
gió simplista, curulla de signes exteriors i poc convenciment interior, que li feia 

112. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 367.
113. AMCB, Arxiu Intermedi, caixa 25/90/11, CP Baixeras, Correspondència.

La situació era una mica diferent a la secció de nois, on uns quants més 
optaven per l’ingrés de batxillerat, tot i que no sempre seguiren els estudis fins 
a acabar, com succeí a Enric Larreula: «Als deu anys vàrem marxar al Milà 
i Fontanals tres alumnes: Peral, Arcalis i Larreula. Tots tres anàvem amb en 
Casassas, i ens va fer un comiat públic a tots tres desitjant-nos sort». Ell no s’aca-
bà d’integrar a l’ambient de l’institut i finalment estudià a l’Escola del Treball.

Les dades dels 137 socis que integraren l’Asociación de Antiguos Alumnos 
entre el 1963 i el 1965 (117 homes i 20 dones) permeten fer una aproximació a les 
trajectòries professionals dels exalumnes. Tenint en compte que la universitat era 
un projecte allunyat de la majoria de les famílies, molts pocs alumnes seguiren 
estudis superiors. Només un era advocat i dos més eren mestre nacional i direc-
tor d’escola, i mestre industrial. La majoria tenia professions relacionades amb 
el sector administratiu, el comerç o les assegurances, i no hi mancaven, encara 
que en menor proporció, les activitats que requerien aprenentatge o formació 
professional, com electricistes i mecànics. La resta era un aiguabarreig d’oficis 
heretats —freqüents als tallers de Ciutat Vella—, des de joiers fins a impressors, 
o relacionats amb el sector marítim, per la seva proximitat geogràfica al port.

En canvi, entre les noies predominaven les qui pogueren situar-se al mer-
cat laboral amb feines administratives, gràcies a la preparació específica obtin-
guda des de la mateixa escola i en els anys immediatament posteriors. Dotze 
de les afiliades a l’associació eren mecanògrafes i oficinistes, una es dedicava al 
comerç, cinc feien de perruqueres i una altra es dedicava a les tasques de la llar, 
i tan sols una, Montserrat Baró Forga, germana de l’alumne que va estudiar 
Dret, cursà Magisteri. 

Malgrat les circumstàncies sociopolítiques del moment i la pobresa intel-
lectual imposada, l’escola subministrà a molts dels alumnes els recursos neces-
saris per inserir-se en el món laboral, després d’una breu etapa de capacitació. 
Mercè Barguñó no dubta gens a afirmar: «Que com valorem l’escola? Si ens van 
ensenyar? I tant! Tot el que sabem ho hem après allà». 

Canvis i continuïtats a partir dels anys seixanta
El desarrollismo va afectar sens dubte la situació de les famílies, i la dinàmica 
de l’escola es va haver d’adaptar a una societat en la qual la televisió estava 
substituint la ràdio, i les campanyes escolars «contra el hambre en el mundo» 
anaven agafant el relleu a la distribució gratuïta de llet per als infants. Les ins-
titucions començaren a dedicar més recursos a l’escola, tant des del Ministerio, 
amb la tramesa de col·leccions de filmines i diapositives didàctiques, com des 
de l’Ajuntament, amb la pintura de tots els espais i la col·locació de plantes i 
catifes. Els serveis municipals també tingueren cura de la prevenció de malalties 
greus de la infància i es feren campanyes de vacunació contra la meningitis i la 
poliomielitis els anys 1963 i 1964.
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L’Associació de pares d’alumnes (APA), amb objectius similars als d’altres associ-
acions de pares de les escoles públiques, vetllava per finançar publicacions, i per 
organitzar viatges i excursions, conferències, concerts i festes escolars, i premi-
ava els alumnes distingits. A més, seguia mantenint la tasca de suplència de la 
responsabilitat de les institucions, ja que facilitava a l’escola professors especials 
de música, educació física i dibuix, i compensava econòmicament els mestres 
per les activitats no obligatòries i els augments voluntaris d’hores de classe, en 
aplicació de la regulació legal de les permanències des del curs 1963-1964. Una 
mostra dels canvis ens l’aporta la iniciativa de subscriure l’escola a la revista 
infantil Cavall Fort des del 1964, poc després de la seva aparició.

Elisa Pons culminà la seva carrera amb la recepció d’un premi per la seva 
labor, dotat pel Ministerio amb 10.000 pessetes, quan es trobava a pocs passos 
de la jubilació, que va arribar-li el febrer del 1965. Amb la seva retirada finia 
una llarga etapa del grup escolar Baixeras, segellada per l’empremta dels dos 
directors arribats el 1942. 

Maria Carbó Soler, jubilada el 1969, n’ocupà de manera provisional la 
direcció, fins al nomenament definitiu de Maria Monjonell Pardás, el 1965. 
Durant el seu mandat, l’escola quedà definitivament sota una direcció única, 
amb un claustre únic. Era l’inici de l’Agrupación Escolar Mixta Baixeras, que, 
a més de les aules de la via Laietana i el parvulari del carrer d’Ataülf, aplegava 

enyorar la seva militància catòlica a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. 
Amb aquestes paraules resumia la seva llarga experiència com a mestre: 

Ja en els anys quaranta i d’una manera més acuciant els cinquanta vaig comprendre 
que l’escola no tenia salvació, que l’aixecaríem, que tornaríem a gaudir d’un prestigi, 
que ompliríem les classes, però que mai no em podria tornar a satisfer del tot, perquè 
l’escola de Franco, per a dir-ho d’una manera curta i potser massa simple, no seria 
mai l’escola activa que somiàvem als anys trenta.114

Amb la renúncia de Jaume Ministral, el grup escolar Baixeras estava arribant al 
final d’una etapa. En la secció de nois, la direcció fou ocupada provisionalment 
pel professor Estruch i posteriorment pel professor Boix,115 i amb ells s’accentu-
aren encara més les diferències que, des del principi, havien marcat les direcci-
ons de les dues seccions. Finalment, l’octubre del 1964, els claustres passaren a 
ser mixtos, malgrat que l’escola seguís funcionant en règim de separació de nens 
i nenes, i Elisa Pons fou designada directora d’ambdues seccions. Malgrat la 
seva voluntat de mantenir l’ambient pietós anterior de misses i rosaris, les 
seves baixes per malaltia, que denotaven els efectes de l’edat, i l’arribada de 
nous mestres n’anaren erosionant l’autoritat. D’altra banda, la resposta de les 
famílies a la rutina religiosa no era tan unànime com anys abans, tot i que es 
mantingueren els fasts de les primeres comunions.

També continuaven presents els instructors falangistes; les nenes se-
guien participant en els festivals d’educació física de la Sección Femenina, 
i els docents continuaven rebent les pertinents orientacions per a les activi-
tats116 i estaven obligats a assistir a conferències, actes culturals i cursos del 
SEM de preparació política, com la lliçó «Veinte años de paz bajo el man-
do de Franco en la provincia de Barcelona». A més, eren convocats a actes 
d’adhesió, com la missa a la plaça de Catalunya, seguida d’una manifestació 
popular per les Rambles fins a Capitania, amb motiu del 25è aniversari de 
l’alliberament de Barcelona, el 1964.117 

Els canvis legislatius, en canvi, promogueren la participació de les fa-
mílies a partir de l’associació de pares, amb presència dels seus representants 
a  la Junta Econòmica del centre, segons la nova normativa legal, i possibili-
taren la modificació dels estatuts de l’AAGEB el 1965,118 vigents fins al 1975. 

114. Ministral, Nosaltres, els mestres, pàg. 346.
115. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 20 d’octubre del 1963.
116. AEB, carpeta Falange, Carta a la dirección, 23/VII/1959.
117. AEB, carpeta Falange, Carta a la dirección, gener del 1964.
118. Nova edició del Reglamento de la AAGEB, modificat el 26 de desembre del 1965, reeditat el 1975.

Les alumnes de les escoles barcelonines participaven en certàmens gimnàstics organitzats 
per la Sección Femenina de la Falange. Alumnes de l’escola Baixeras participant en un festival 
d’educació física, s/d. AEB
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quals s’havien adaptat durant els llargs anys de vida professional. De tota 
manera, el final del franquisme posà fi als cants patriòtics d’inici del dia i 
suavitzà la pressió de la religió en la vida escolar; la capella entrà en desús i la 
religió passà a ser impartida pels mateixos mestres, a partir d’orientacions 
més modernitzadores.

L’evocació de la vida escolar dels alumnes que s’incorporaren a l’EGB 
bascula entre la modernització dels continguts i els romanents del nacionalca-
tolicisme: 

Soy de los que inauguraron la EGB, con sus fichas bimensuales, sus conjuntos de Venn 
(Mates) y demás. De primero a quinto hicimos primaria y a partir de 6.º, EGB. Mis 
profes: primero, López; segundo, Orduña (ese año hubieron dos segundos); tercero, 
Aragonés, a veces venía a dar clase con su hija; cuarto, Molina, creo que estuvo poco 
tiempo, era andaluz y tenía una forma particular de sentarnos en clase, hacía un con-
curso de preguntas y respuestas; quinto, Sánchez. 

En sexto comenzó la EGB. Vinieron las chicas. Dos grupos: el A arriba y el B abajo. 
Tutor: Massó y otros profes, la Pito, Bonjoch, Busquets, y no recuerdo a nadie más. 
Fue el último año en que íbamos a clase los sábados por la mañana.

En séptimo de EGB: tutor, Puig, que cuando se le cruzaban los cables nos daba una 
perorata sobre el hambre en el mundo. Otros profes, Massó, Pito, Busquets, Aspe, García. 
Y en octavo de EGB, tutor Massó y los mismos profes que en séptimo menos Puig. 
Por cierto ese año colgaron en las paredes de todas las clases el testamento de Franco.
Soy de los que salimos del cole en el 75. Hicimos primaria hasta 5.º y luego la segunda 
etapa de EGB. Recuerdo a la señorita Rosita; Mercedes; la Aspe que nos daba Pretec-
nología; Puig, Historia; Massó, hablando de la División Azul.

Guardo especial recuerdo de J. L. García, para mí no solo profesor, sino también 
maestro. Tona, M.ª Teresa, ¿alguien se acuerda de la señorita Elena de 3.º, que nos 
hacía rezar en clase? Del profesor […] con sus puntos verdes y rojos; me acuerdo de las 
hostias que daba, se escuchaban en la clase de al lado y sé de alguno que cató su mano 
abierta. No tan buen recuerdo de Massó, qué palo de clases, aún odio las matemáticas. 
Busquets, facha odiosa con sus odiosas clases de Francés y sus odiosas diapositivas y su 
odioso «passsssss». Los de mi generación (1971) recordaremos sin cariño a Sara, la hippie 
en 7.º, que nos hizo perder un año con su pasotismo.124

Els records de la mestra Ana Aspe, arribada el curs 1974-1975, després d’exercir 
en un poblet del Pirineu d’Osca i a Cornellà, són també molt descriptius. José 
Luis García Andrés i ella eren els mestres més joves, i veien la majoria de pro-
fessors molt grans. La sorprengué que se li adrecessin d’una manera antiquada, 

124. Totes les opinions d’aquests exalumnes estan extretes del Facebook de l’escola Baixeras [consulta: 2012].

la unitat de pàrvuls del carrer de Marlet i les de nens dels carrers del Regomir 
i del Comerç.119 

Des de l’inici d’aquesta etapa,120 sense que s’abandonés la rutina reli-
giosopatriòtica, es modificaren les instruccions adreçades als mestres des de 
la direcció —se’ls reclamava puntualitat i se’ls incitava a no practicar càstigs 
corporals—, i es reconegué una certa representativitat dels alumnes en nome-
nar encarregats de classe. A més, ja es copsava la voluntat de satisfer les noves 
exigències de la societat per prolongar els anys d’escolaritat. Per aquest motiu, 
la directora recomanà als mestres que no forcessin els nens i nenes a abandonar 
les aules als dotze anys, i que només fessin presentar als exàmens per al certificat 
d’escolaritat aquells que, de manera inexorable, havien de deixar els estudis.121 

L’adaptació a l’EGB i la nova realitat social del barri
L’escola Baixeras va viure sota la direcció de Maria Monjonell els anys de desa-
parició gradual de la vella estructura de l’ensenyament primari i la implantació 
de l’EGB, generalitzada des del curs 1971 per a tots els nens i nenes a partir dels 
sis anys.122 Els canvis al centre foren graduals i lents; des del curs 1972-1973, 
els grups de setè i vuitè començaren a funcionar en règim mixt i també els 
i les mestres anaren barrejant-se a poc a poc en funció del grau que els tocava 
impartir. L’escolarització dels alumnes més grans —molts dels quals, sense mo-
tivació per seguir els estudis— i la barreja de nois i noies a les aules implicaren 
problemes de disciplina, sobretot en els cursos més alts.

La nova llei d’educació també obligà a endegar adaptacions de l’edifici. 
El projecte de reforma del 1974 preveia l’addició al primer pis de dues aules, 
banys i biblioteca i, al segon, de dues més, banys i laboratori, obres que redu-
ïren encara més els espais de circulació inicial. La manca d’espai va dificultar 
la ubicació d’un menjador,123 i l’absència de pati obligava a fer una distribució 
d’horaris i d’usos per a esbarjo i esport del terrat, fet que derivà en la seva sobre-
utilització. 

L’adaptació dels mestres de més edat a les novetats va ser dificultosa 
per tot el que va significar de desmantellament dels motlles feixistes, als 

119. AEB, Libro de actas de Claustro del Grupo Escolar Mixto Baixeras, sessió del 5 d’abril del 1965.
120. Les informacions d’aquests anys corresponen al Libro de actas de Claustro del Grupo Escolar Mixto 
 Baixeras, que en realitat conté les actes del Consell Escolar del 1972 i les de Claustre entre el 1980 i el 1990 (AEB).
121. AEB, Libro de actas AAGEB, sessió del 13 de març del 1965.
122. Lamentablement falta informació documental sobre aquest període, fet indicatiu de la dinàmica del 
centre. El llibre d’actes de l’Agrupación Escolar Baixeras deixa en blanc les anotacions des del 1972 fins al 
setembre del 1980, i les actes foren represes a instància d’una professora que ho reclamà al claustre. 
123. Consorci d’Educació, Servei d’Arquitectura Escolar, «Plànols i informe de les obres d’adaptació 
del CN Baixeras a l’EGB», 1974. 
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librillo», ja que bona part dels docents no veien la necessitat de trencar amb la 
rutina de dècades, i a l’aula no acceptaven interferències, ni del claustre ni de 
la direcció, ni gairebé de la inspecció, que lamentava la seva reticència a aplicar 
determinades exigències de la llei, com les avaluacions continuades. Malgrat 
aquest panorama docent, la Baixeras tornà a ser designada com a escola de 
pràctiques dels alumnes de l’Escuela de Formación de Profesorado d’EGB 
de la Universitat de Barcelona.

A més, l’escola va viure canvis que no foren aliens a les transformacions 
que afectaren Ciutat Vella als anys setanta. Si bé al principi de la implantació 
de l’EGB les aules quedaren saturades, aviat va començar a disminuir la matri-
culació i es produí un canvi qualitatiu en la composició de l’alumnat.

La marxa de moltes famílies a la recerca d’habitatges més confortables 
envellí el conjunt de la població tradicional, a la qual s’afegiren immigrants de 
fora d’Europa o dels països de l’est, que trobaven a Ciutat Vella possibilitats 
barates d’allotjament en els pisos degradats, mentre hi continuava assentada 
la minoria gitana dedicada al comerç ambulant que encara hi és actualment. 
Aquests canvis sociourbans modificaren de manera notable la composició de 
l’alumnat del Baixeras, que, avançada la dècada dels setanta, reflectia la degra-
dació de l’entorn i la marginació de les minories més depauperades. La mestra 
Ana Aspe va viure aquest empitjorament des del moment en què, dels nuclis 
tradicionals, només quedaven al barri famílies que, a la pobresa, hi afegien la 
marginalitat (prostitució, delinqüència, drogoaddicció) i que, tot i acceptar 
l’obligatorietat de l’escolarització dels fills, tenien ben poca cura de vetllar per 
la seva assistència a classe i per l’acompliment de les tasques escolars. 

Fins aleshores, i com s’esdevingué en altres centres de primària, els mes-
tres de l’escola Baixeras, en general, no havien estat partidaris de restringir 
el nombre de titulacions de graduat escolar, ni havien estat gaire estrictes a 
l’hora d’avaluar els alumnes, sensibles a les dificultats que podia comportar no 
tenir el títol. Alguns dels alumnes que hi obtenien el graduat escolar passaven 
a l’institut Verdaguer, del parc de la Ciutadella, mentre que els qui no tenien 
gaires perspectives acadèmiques seguien estudiant als Calasanzios del carrer 
Ample. Cap a finals dels setanta, però, la situació canvià i durant algunes pro-
mocions pocs alumnes prosseguiren els estudis, en part com a conseqüència de 
l’ambient de les aules, enterbolit per una minoria indisciplinada i conflictiva, 
com explica Ana Aspe: «Havien trobat nens que portaven bosses de plàstic 
amb cola i l’ensumaven als lavabos. No eren pas tots, només una minoria. 
Quan sortien de vuitè, no feien res de bo».

Aquesta realitat influí en la tendència a la disminució de la matrícu-
la entre el 1977 i el 1982, sobretot en l’alumnat de primer cicle, fenomen 
compensat amb l’augment dels pàrvuls, que comportà una duplicació del 
professorat i l’augment dels grups de preescolar, que arribaren a ser cinc el 

i encara més la separació entre homes i dones a la sala de professors, tot i que ja 
s’havien fusionat les classes de nens i nenes. En efecte, el claustre estava integrat 
en bona part per mestres d’edat avançada, que aspiraven a la plaça en els con-
cursos de trasllats per la cèntrica situació de l’escola i que aviat s’acomiadaven de 
la professió; per exemple, la directora suplent als anys setanta era M.ª Carmen 
García González, nascuda el 1912. A ells s’hi afegien els interins, nomenats 
cada any, en general molt més joves i que romanien només un curs o dos al 
centre. La creixent feminització de la professió aportava una majoria de dones 
al claustre, en contrast amb els càrrecs directius, que foren progressivament 
ocupats per homes. 

Seguint amb les opinions d’Ana Aspe, quant a la pràctica docent, no 
hi havia indicis de treball en comú, actitud que s’intensificà encara més quan 
s’hi incorporaren llicenciats, per fer l’etapa superior d’EGB, o mestres inte-
rins, una mica hippies i amb poc bagatge; a uns i altres els costava mantenir 
l’ordre a les aules, sobrecarregades amb un gran nombre d’alumnes. Aquestes 
fornades noves contrastaven amb la resistència als canvis i amb l’aïllament 
de la direcció, i xocaven amb les actituds de defensa dels drets adquirits de 
molts dels mestres grans, ja fos per l’adscripció a un grau determinat o per 
recloure’s en l’immobilisme davant de les vagues del professorat, encetades als 
anys setanta. Més que mai, es feia palesa la dita de «cada maestrillo tiene su 

Els objectius dels ministeris «desarrollistes» afectaren la vida escolar, que tot i 
seguir immersa en l’ideari franquista, adoptà formes educatives més modernes. 
Nenes contemplant els treballs exposats a l’escola Baixeras, s/d. AEB
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Els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria

Dos instituts al barri de la Verneda
La urbanització del polígon de Sant Martí
La creació de dos nous instituts a la Verneda, a l’antic terme de Sant Martí de 
Provençals, ha de relacionar-se amb la promoció d’un polígon d’habitatges al 
sector de Llevant, construït en uns terrenys urbanitzables a partir de la redac-
ció del Pla Parcial, aprovat el 17 de juliol del 1956.1

Abans de la qualificació residencial del Pla Comarcal del 1953, hi hagué 
les primeres intervencions d’habitatge a la zona, l’illa de la Caixa de Pensions 
i el grup Juan Antonio Parera de l’Obra Sindical, construïts entre el 1950 i el 
1951 i ubicats seguint el traçat del carrer de Guipúscoa, les obres d’esplanació 
del qual començaren aquell darrer any. Aleshores també començà la construc-
ció del grup La Verneda, del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelo-
na, vinculat amb el traçat ja obert per les obres de l’enllaç ferroviari entre les 
línies de Granollers i Mataró. Foren, però, l’obertura del carrer de Guipúscoa 
(carretera de França), el 1957, per connectar la zona amb l’Eixample, i altres 
obres, com la urbanització de la plaça de les Glòries i el col·lector de Selva de 
Mar, les que determinaren que les parcel·les agrícoles i els terrenys ocupats per 
velles indústries entressin de ple en el mercat del sòl urbà i s’incorporessin a les 
rendes d’edificabilitat derivades del Pla Comarcal del 1953, del Pla Parcial de 
la zona de Llevant del 1956 i del Pla d’Urgència Social del 1957.

En aquest marc, i per fer front a la demanda d’habitatges, nasqué el po-
lígon de Sant Martí, executat en diverses fases, la primera de les quals fou inau-
gurada el mes de juny del 1961 pel titular del Ministerio de la Vivienda. Tenia 
una extensió de quinze hectàrees, entre el carrer de Guipúscoa i la prolongació 
de l’avinguda de José Antonio, i una capacitat per a 3.000 habitatges en blocs 
d’una alçària mitjana d’onze plantes. Els promotors foren la Caja de Jubila-
ciones y Subsidios Textil, la Diputación Provincial —per destinar-hi els seus 
funcionaris—, DARSA de Barcelona, Urbanizaciones y Transportes, Patrona-
to del Santo Ángel de la Guarda, PROVISA, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Banco Garriga Nogués, Viviendas Cooperativas i Viviendas del Congreso 
Eucarístico. La propaganda del Règim emfasitzava que naixia un nou barri 
sota el signe de l’ordenació, que disposaria dels serveis públics d’església i cen-
tre parroquial, institut d’ensenyança mitjana, grup escolar, guarderia infantil, 

1. La informació sobre les transformacions urbanístiques a Amador Ferrer Aixalà, Els polígons de Barce-
lona. L’ habitatge massiu i la formació de l’ àrea metropolitana, Barcelona, Edicions de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, 1996.

curs 1989-1990. En conjunt, amb dues línies d’EGB, el nombre d’alumnes 
s’estabilitzà al voltant dels 400 a la dècada dels vuitanta, quasi un centenar 
menys que en la dècada anterior. 

El pas dels anys homologà les pràctiques docents als nous requeriments 
pedagògics i socials. Es posà fi al cobrament de les permanències i, després del 
traspàs de competències a la Generalitat, es va emprendre el procés de catala-
nització. Bona part dels mestres del Baixeras no eren originaris de Catalunya, 
però tenien coneixements de català, tot i que no sempre acreditats ni sufici-
ents per impartir classes. Des del curs 1982-1983 s’hi destinaren mestres de ca-
talà perquè  tots els nens i nenes de cada curs tinguessin assegurat l’aprenentatge 
de la llengua,125 procés afavorit pels cursos d’idoneïtat dels mestres. Junt amb 
la projecció docent de la llengua catalana, arribaren també a l’escola els ressons 
del moviment de renovació pedagògica i es començaren a celebrar les festes del 
calendari popular tradicional. L’any 1985, la celebració del carnestoltes, amb 
els concursos, jocs, disfresses i caretes exterioritzava la fi de la grisor de l’escola 
franquista.

Al Col·legi Públic Baixeras —nova denominació del centre des del curs 
1983-1984, en ser incorporat a la xarxa de la Generalitat—, s’hi treballà de 
manera més coordinada, amb una connexió més bona entre cicles, gràcies a la 
creació dels departaments per àrees des del 1985. El curs 1985-1986 es passà a 
fer anglès com llengua estrangera, en lloc del francès; els pares participaren en 
els canals establerts legalment —la Junta Econòmica i el Consell Escolar—, 
i l’Associació d’Amics del Baixeras seguí contribuint a la dinàmica de l’escola 
amb l’organització i el pagament d’activitats complementàries i extraescolars, 
i sobretot amb el manteniment del servei de menjador. 

A la dècada dels noranta, el ressò internacional que va assolir Barcelona 
arran de la celebració dels Jocs Olímpics influí en la composició social de  Ciutat 
Vella. Artesans, artistes i bohemis s’instal·laren en habitatges rehabilitats, 
al mateix temps que famílies d’origen magrebí i llatinoamericà, atretes per 
les oportunitats en els sectors de la construcció i la restauració, trobaven una 
possibilitat d’allotjament barat en els pisos degradats. Aquests canvis significa-
ren per a l’escola la necessitat d’afrontar els reptes de la multiculturalitat, en un 
context d’innovacions tecnològiques a les aules.

Avui, l’escola Baixeras, degana de la xarxa escolar de l’Ajuntament de 
Barcelona, pot vantar-se que a les seves instal·lacions s’hi han format diverses 
generacions de nois i noies del barri, sota el guiatge de mestres que han transitat 
per totes les vicissituds polítiques del segle xx, i del seu llegat, singular i ric. 

125. AEB, Libro de actas de Claustro, sessió del 6 d’abril del 1983.
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residència per a productors amb «escuela del hogar y formación», dependències 
administratives i centres postals i telefònics.2 L’èxit de la primera fase donà 
pas a una segona, projectada el 1962, sota un planejament de la Comisión de 
Urbanismo municipal, que consistia en la construcció de blocs de pisos aïllats 
amb una alçària considerable, amb amplis espais lliures enjardinats entre els 
uns i els altres.3 

Les construccions anaren tancant l’horitzó d’un entorn encara rural, 
amb explotacions agràries i descampats, i també esquitxat de fàbriques, 
fonts de sorolls i fums, al costat d’espais d’una certa marginalitat, com el 
barri de barraques de la Perona. Els badius foren l’escenari dels partits de 
futbol dels nois, emulant els que es feien al camp del Júpiter, mentre que les 
noies recorden la pols i el fang quan plovia, i la verdor i el color de les flors 
dels horts: 

El barri va anar creixent; jo l’he conegut que només hi havia el bloc de pisos, i el camp 
del Júpiter, i l’escola. Tot s’ha anat fent al voltant. Nosaltres a vegades jugàvem als 
horts; me’n recordo d’anar a comprar roses i flors als horts quan era el mes de Maria. 
Quan estaven fent l’institut, van treure uns horts on nosaltres jugàvem; per fer l’ins-
titut van aixecar el terreny, i entre l’institut i el bloc de pisos encara ho vam poder 
aprofitar per jugar. (Lluïsa Arnal)

Els professors dels nous instituts —com la professora de ciències naturals, 
Àngels Ferrer, que hi arribà l’any 1963— van viure l’evolució del barri: 

En aquells anys el barri de La Verneda començava a créixer i a poblar-se; Barcelona 
s’allargava cap al riu, els camps de conreus, extensos i verds, tendres i ufanosos, ana-
ven reduint-se i desapareixent i amb ells els ramats, els corrals i les precioses pagesies 
que menaven la terra. A les vores del riu les arbredes de verns, pollancres i salzes  
—pulmons i esbarjos festius dels ciutadans barcelonins— també se n’anaven; el ci-
ment entrava a poc a poc, anava cobrint les sorres i donava estructures urbanes; i la 
gran ciutat invadia i absorbia tots els terrenys d’al·luvió del riu […]. Una població 
creixent ocupava les vivendes que pujaven, s’obrien carrers, i l’onada humana, jove, 
vibrant i amb ganes de viure, donava crits d’exaltació i alegria.4

2. «El ministro de la Vivienda llegará hoy a Barcelona», La Vanguardia, 30/VII/1961.
3. «Se construirán 10.000 viviendas en el polígono de San Martín y 2.500 en la Guineueta», La  Vanguardia, 
11/III/1962.
4. M. dels Àngels Ferrer i Sensat, manuscrit fotocopiat del pròleg Vintè aniversari de l’Infanta Isabel 
d’Aragó, Biblioteca Rosa Sensat, 1982, pàg. 2. 

La construcció dels dos instituts de batxillerat, el Joan d’Àustria i l’Infanta Isabel d’Aragó, a la 
Verneda, estava relacionada amb la urbanització del polígon de Sant Martí i la construcció 
de grans blocs d’habitatges. Urbanització del carrer d’Espronceda, c. 1940. AHPN

Els dos centres bessons, femení i masculí, foren obra de l’arquitecte Francesc de Paula Adell,  
que hi plasmà un llenguatge singular, alhora monumental i funcional. Edifici dels instituts Infanta 
Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria, 1962. Arxiu Infanta Isabel
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aquells que vivien en un entorn encara pagès, com Mollet del Vallès. En canvi, 
la Verneda no sorprenia ni als alumnes que venien de Nou Barris —molts dels 
quals, residents en blocs de l’Organización Sindical del Hogar—, ni als qui 
vivien al barri de Besòs, també en construcció durant aquells anys.

Les diferències de qualitat dels habitatges, condicionades per la varietat 
de promotors, generaren força diversitat social. Els blocs de «la Caixa» acolli-
ren famílies de classe mitjana, professores de l’escola que l’entitat hi mantenia 
des del 1955 i algun professional liberal: 

Totes les professores de l’escola de «la Caixa», menys dues, vivien a la meva escala. 
Gairebé totes eren catalanes; «la Caixa» els va facilitar el pis, em coneixien totes. 
 Teníem balcó per davant de casa ma mare, al pati interior, el doctor Espinàs, germà 
del Josep M. Espinàs. No teníem telèfon llavors i a ma mare li costava menys dir per 
la finestra: «Senyora Espinàs, el seu marit quan pugui que passi». I quan tenia angines 
venia a veure’m a casa. Havia sigut veí de l’Angeleta Ferrer al carrer del Consell de 
Cent i les seves filles també van anar a l’institut. (Manolita Moreno)j

El bloc de pisos de «la Caixa» va ser el primer. Després van començar a fer pisos del 
carrer de Guipúscoa cap amunt, que nosaltres en dèiem «Los Sindicatos»; hi teníem 
com una mena de pique i fèiem com guerres; són coses de canalla. (Lluïsa Arnal)

Els pisos de «la Caixa» eren com un poble; hi havia gent d’aquí, de pobles, que havien 
vingut a Barcelona, i, a les diferents escales, hi vivien tots els professors de l’escola 
de «la Caixa»: els directors, les mestres —la majoria, solteres— i un parell o tres que 
eren casats i tenien família nombrosa. Era molt agradable, de veritat. (Teresa Olivé)

En canvi, en altres blocs hi anaren a viure famílies que vivien a les barraques 
de la Perona, on aleshores s’instal·laren els gitanos, treballadors de la Telefó-
nica o de FECSA, empleats dels transports públics, socis de cooperatives… 

Els empleats que varen traslladar els van oferir un pis i nosaltres hi vam anar a viure. 
Casa nostra estava al costat de l’institut i era de FECSA; va ser la primera que es 
va habitar al barri; les cases del voltant estaven totes fent-se, no hi vivia ningú. Del 
carrer de Guipúscoa cap amunt hi havia les cases del grup Juan Antonio Parera. 
(Ofelia Marrodán) 

Fins i tot hi visqueren unes 25 o 30 famílies republicanes retornades de l’exili 
a Moscou, entre les quals hi havia antics dirigents de les Joventuts Socialistes 
Unificades, alguns dels quals tindrien un paper cabdal en la formació de la 
primera organització del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) a 
Sant Martí, quan es legalitzà el partit l’any 1977: 

També les primeres alumnes de l’institut guarden un record dels canvis del seu 
entorn. En aquest sentit, és especialment evocadora la descripció de Manolita 
Moreno: 

El bloc de la Caixa de Pensions, jo el veia com una mena de castell. És que el nivell 
dels carrers era un, i tots els camps de conreu eren molt més baixos. Els camins eren a 
través dels camps de conreu. Per sortir de casa meva feia la baixadeta, travessàvem els 
camps de conreu i pujàvem per anar a l’institut. Des de casa, com que el bloc era sol, 
es veia la carretera de Ribes, que era Pere IV; passava el riu Besòs i es veia Sant Adrià, 
els arbres que hi havia eren plataners, així de grans, i els pintaven de blanc perquè a 
la nit reflectissin, i de casa es veia. Quan van fer els altres blocs, veies les estructures 
i les escales, i de mica en mica es va anar cobrint i ja no et deixava veure les fàbriques 
que hi havia al darrere. Les fàbriques eren un referent, perquè quan senties les sirenes, 
deies: «És la una, ara surten». Era una fàbrica al carrer de Cantàbria amb Guipúscoa, 
era de blanqueig de teixits. Ens unia la parròquia de Sant Martí de Provençals i era 
el centre de totes les cerimònies. Era un nucli amb deu o dotze cases de pagès i una 
fàbrica que feia una olor horrorosa, no sé què hi feien, ens arribava fins a casa l’olor 
dels ossos. Tinc fotografies vestida de comunió amb les faldilles arremangades perquè 
estava tot ple de fang per poder arribar a l’església el dia de Corpus.

No hi havia cap carretera asfaltada que comuniqués amb el centre; l’única cosa 
que teníem més a prop era a Pere IV, que hi passava el 42 que acabava a Trafalgar. 
Què havíem de fer si volíem anar al centre? Ma mare portava un bolso com si fos de 
viatge i allà portava les sabates. Sortíem de casa amb sabatilles i quan arribàvem a Pere 
IV ens posàvem les sabates. Eren camins de pols. Des de casa fins a Pere IV trobàvem 
unes tres o quatre cases de pagès, i jo, el procés que portaven els pagesos per sembrar, 
el planter, tot, me’l sabia de memòria. Quan sortia de l’escola em donava ma mare el 
berenar i, això sí, amb ella, anava a veure què feia el pagès. M’encantava veure com 
treia la terra, i l’aigua començava a córrer i feia els caminets aquells i ho regaven tot.

El barri, destinat en el futur a formar part de la gran Barcelona, es configurà 
amb uns trets identitaris singulars, condicionats per la seva llunyania del cen-
tre de la ciutat i per les limitacions de les comunicacions, amb l’afegit de la 
barrera de les vies del tren, que feien imprescindible travessar el pont del Treball, 
una vegada i una altra. Per a molts dels nois i noies que residien a la zona o 
que s’hi desplaçaven per estudiar batxillerat, la Verneda era un barri modern, 
vigilat per una caserna, amb blocs de considerable alçària, amb habitatges més 
esquifits als pisos del Juan Antonio Parera i més esplèndids als edificis de «la 
Caixa» o de les diferents cooperatives. Aquesta visió contrastava amb el paisat-
ge urbà de casetes més baixes, al qual estaven avesats els alumnes procedents 
de barris més tradicionals, com el Poblenou i la Sagrera, o més suburbials, com 
les cases barates de Bon Pastor. I encara representava un xoc més fort per a 
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Malgrat que el barri acabés totalment urbanitzat, hi persistiren illes 
de marginació fins ben entrada la dècada dels setanta, quan encara hi havia 
gitanos a la zona de la Perona, una realitat de vegades intimidatòria però 
integrada en la rutina de les estudiants que arribaven a l’institut des d’altres 
indrets: 

El pitjor era travessar el pont d’Espronceda de les vies del tren. Sempre teníem por que 
ens assaltessin els gitanets que hi vivien, estirant medalles i arrencant moneders, si els 
trobaven. Eren uns atacs incruents, però molt molestos, perquè ho feien en grup i era 
difícil defensar-se. Ho feien a la llum del dia i molt ràpidament. Ells tenien sis, set o vuit 
anys, i era un costum molt estès. Ho vivíem amb força naturalitat. (Àngels Prat) 

La construcció dels centres
El projecte d’un Instituto Nacional de Enseñanza Media, previst als plans 
urbanitzadors, es concretà en dos centres independents —un de masculí i un 
altre de femení—, destinats a pal·liar l’absoluta manca de places escolars pú-
bliques de batxillerat en aquella zona. A començament del 1961, la Comisión 
de Urbanismo sol·licità l’autorització del Ministerio de la Vivienda per cedir 
gratuïtament al d’Educación Nacional uns terrenys del polígon. I, al cap de 
poc temps, un decret autoritzava la construcció del centre educatiu, amb la 
pertinent adjudicació de les obres, el mes d’agost del 1961, per un import de 
26.918.660 pessetes.5 

L’edifici, projectat per l’arquitecte Francesc Adell i Ferré, aleshores 
 assessor de la Dirección General de Enseñanza Media, s’organitzà en dues 
ales en angle recte, cadascuna de les quals destinada a un dels centres, amb la 
capella i la sala d’actes compartits. El llenguatge arquitectònic va ser funcional 
i simple, amb força lluminositat als espais docents (aules, gimnàs i laborato-
ris) i amb elements de solemnitat als espais de circulació i vestíbuls i a l’aula 
magna. Destacava la modernitat dels vitralls de decoració de la capella i el 
geometrisme dels mosaics de les façanes, que sobtaven als qui en serien els 
futurs estadants: 

Quan van fer l’institut no sabíem què seria; a l’angle que hi ha entre l’un i l’altre 
vaig veure que posaven uns dibuixos de trencadís; ara sé que és trencadís però 
quan era petita no ho sabia, i jo deia: «Ai, mira! Sócrates, posa allà; Aristóteles, 
Platón. Qui deuen ésser, aquesta gent?». Jo em deia: «Són uns dibuixos moderns». 
(Manolita Moreno) 

5. «Vida de Barcelona. Crónica de la jornada. Un instituto de enseñanza media en San Martín», La Vanguardia, 
26/VIII/1961.

Hi havia pisos dels sindicats, com els blocs Juan Antonio Parera i d’altres. Allà hi van 
anar a viure gent del Règim i famílies nombroses, i també hi havia nens de Rússia, 
que havien tornat amb el Semíramis i quan venia Franco a Barcelona els feien estar a 
la presó. (Conxita Giribert)

El pas del temps va permetre conrear relacions de veïnatge entre gent de proce-
dència, estatus econòmic i formació cultural diversos. En instal·lar-se als nous 
pisos, les famílies procedents de les riuades migratòries hagueren d’adaptar-se 
a modes de vida diferents, que contrastaven amb els dels seus llocs de proce-
dència. La convivència àmplia dels pobles passà a l’àmbit més restringit dels 
veïns de l’escala, i l’entorn urbà desconegut restà caliu al barri.

No obstant això, nois i noies tenien oportunitats per estudiar en cen-
tres ben valorats, com el col·legi de «la Caixa» i els instituts acabats de 
construir. Sens dubte, amb el pas dels anys, tots dos instituts van contribuir 
a donar vida als carrers i places dels voltants, amb un tràfec nombrós d’es-
tudiants a totes hores del dia, i van estimular l’obertura de cafeteries, forns, 
llibreries i papereries. També, a partir del canvi progressista de l’Església, 
augmentaren les possibilitats de socialització dels joves amb activitats espor-
tives i de lleure. 

Prop dels instituts i fins a finals de la dècada dels setanta, es mantingué habitat el barri de 
barraques de la Perona, un clar exponent de la marginació social a la perifèria de la ciutat. 
Barri de barraques de la Perona, c. 1980. Fotografia: Francesc Farriols. AMDSM
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nenes, que hi arribaven amb deu anys, l’edifici els semblava immensament 
gran, modern, solemne, nou i fred —condició agreujada per la manca de 
pressupost per a la calefacció— i n’admiraven les instal·lacions dels laboratoris, 
gimnàs i aula de dibuix, impressió que es mantenia fins i tot quan hi ingres-
saven als catorze anys. Era, per a la majoria, un clar contrast amb les escoles 
anteriors de les quals provenien: 

Veníem d’una escola nacional petita, i, si arribes a un lloc que és nou i realment gran-
diós, et veus com una formiga davant un edifici molt ben fet. (Jordi Costa) 

Jo surto d’una escola en què hi havia quatre aules i sense instal·lacions de res, i me’n 
vaig a un institut amb tres pisos, un gimnàs, un pati grandiós; allò per a nosaltres 
era un altre món, totalment. Unes condicions, amb una aula de dibuix, un labora-
tori de ciències, un altre de física i química, era un contrast tremendo; veníem d’una 
cosa realment molt justeta. Recordo la capella, ens hi feien anar tot sovint; la sala 
d’actes, que en aquell moment era preciosa, i allà s’hi feien molts actes, obres de 
teatre, actes acadèmics; no tenia comparació. I després passaves a tenir un mestre 
per a cada assignatura; veníem d’un lloc on un sol mestre ens ho donava tot, tot. 
(Quim Tarré) 

A l’Infanta, hi havia biblioteca a la primera planta. Pujàvem les escales des del hall 
i hi havia un descansillo; aquí hi havia secretaria. Tornàvem a pujar escales i hi havia 
un altre hall més petitet i allà hi havia l’entrada de la biblioteca, que donava al jardí 
d’entrada. Tenies el teu carnet i et deixaven llibres de préstec, te’ls donaven, llegies, 
tornaves, n’agafaves un altre. (Manolita Moreno)

Al llarg del primer trimestre es van anar enllestint els serveis, es finalitzaren 
les obres de les aules i de les portes d’accés i es normalitzà el subministrament 
d’aigua i electricitat. En arribar el fred, hom s’adonà que era molt costós posar 
en marxa la calefacció perquè el carbó era car8 i, arran de la nevada que va 
caure el Nadal del 1962, el mal estat dels carrers dificultà l’arribada als centres, 
quan es reprengueren les classes, el gener del 1963.

La capella —una de les parts de l’edifici compartides entre ambdós 
centres— trigà a acabar-se i no fou inaugurada fins al maig del 1963, en un 
acte al qual assistí l’arquebisbe per donar la confirmació a les alumnes de l’In-
fanta Isabel, apadrinades per l’esposa del director. De tota manera, no va ser 
fins al juny del 1963, que es feu la inauguració solemne de tots dos centres, 

8. ADEGC (Arxiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), Institut Infanta 
 Isabel, 08013159, carpeta 1103, Planes anuales inspección, Memoria informativa curso 1962-1963.

També era remarcable la magnificència de la sala d’actes, com recorda Pepe 
del Rosario: «El gran saló d’actes, compartit amb l’institut Infanta Isabel, on 
es podia representar Ibsen, i on es projectà la gran pel·lícula maleïda aleshores 
pel Govern: Bienvenido, Mr. Marshall». 

Malgrat que la zona es trobava encara en procés d’urbanització, amb 
carrers sense asfaltar i blocs de pisos en construcció, la urgència de fer entrar 
els centres en funcionament determinà que la matriculació i l’inici de les clas-
ses del curs 1962-1963 es fessin, a l’Infanta Isabel, amb els paletes i operaris 
treballant a les dues plantes, i que només pogués utilitzar-se el pis inferior. Així 
ho visqueren els professors i alumnes:

L’any 1962, a l’ensems que s’anaven continuant les obres dels edificis, els dos centres 
d’ensenyament obrien les portes i començaven a funcionar parcialment, amb una 
matrícula reduïda, adaptada a la seva capacitat de local, i solament amb l’escolaritat 
del Batxillerat que s’anomenava «elemental». 

Junt amb les classes, tot s’anava fent i urbanitzant de mica en mica; encara, al vol-
tant de les cases, hi havia plantacions d’enciams i escaroles, barrejades amb el material 
de construcció de les noves vivendes; encara els dies de pluja, el terra era tot un fan-
gueig que els infants havien de trepitjar per anar a l’escola. (Àngels Ferrer)6

El centre començà a funcionar en una situació precària, ja que l’edifici encara estava 
en obres; a vegades a l’hora del pati aprofitàvem per pujar les peces més petites, 
com les taules […]. Era la manera com ens feien col·laborar […] perquè encara 
 estaven passant el mobiliari cap amunt […], no se sabia encara com funcionaria […]. 
( Conxita Giribet)

L’obertura anticipada i parcial es justificava per «la enorme demanda de alum-
nado en aquella zona extrema de Barcelona, revelando así una noble inquietud 
por llevar las fuentes de enseñanza a todos los sectores de la capital, y más 
aún allí donde la urbe crece vertiginosamente»,7 tal com expressà el ministre 
d’Educación, el mes de novembre del 1962, en la seva visita als dos centres, 
ja denominats «Juan de Austria» —el de nois— i «Infanta Isabel de Aragón» 
—el de noies. 

Les primeres activitats acadèmiques foren la realització dels exàmens 
d’ingrés de batxillerat, el mes de setembre, i a principis d’octubre començaren 
les classes dels quatre cursos del batxillerat elemental. Tant als nens com a les 

6. Ferrer, manuscrit fotocopiat del pròleg Vintè aniversari de…, pàg. 3-4. 
7. «Mañana llegará a Barcelona el ministro de Educación Nacional. El señor Lora-Tamayo inaugurará un 
instituto de enseñanza media y visitará tres más en construcción», La Vanguardia, 30/XI/1962.
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comissió de serveis. Ambdós tenien una dotació de 28 professors: 12 catedrà-
tics —un per a cadascuna de les matèries— i la resta, adjunts, numeraris o 
interins contractats a instància del director, que s’anaren incorporant entre el 
primer i el segon any de funcionament dels centres. A part, hi havia els pro-
fessors de matèries especials com la religió, la gimnàstica, la música, els ense-
nyaments patriòtics i de la llar, que eren instructors del Frente de Juventudes 
i professores de la Sección Femenina; d’aquestes, les professores de labors, tall, 
cuina i música també feien classes a Escuela del Hogar, dedicada a ensenya-
ments específics femenins, al mateix centre.

L’Infanta Isabel començà a funcionar sota la direcció de Juan Reyes 
Fernández García, catedràtic de Física i Química i, el Joan d’Àustria, del 
catedràtic de Llengua i Literatura Antonio Palma Chaguaceda, fins aleshores 
destinat a l’institut de Huelva i director de la biblioteca provincial d’aquesta 
ciutat. Tots dos directors eren vistos amb temor pels alumnes, d’acord amb el 
principi d’autoritat de l’època: 

Els primers anys van ser uns anys molt de disciplina, cosa recta, cosa molt autoritària. 
El fet que hi hagués aquell senyor al darrere, el director, marcava moltíssim les mane-
res d’estudiar. Jo el veia com un monstre. Eren gent molt autoritària. (Núria Casals)

[…] quan entro a primer curs, que hi ha un director que es deia Palma; era anda-
lús, crec. Cada dilluns al dematí i cada dissabte al migdia es pujava i es baixava 
la bandera, i estàvem tots formant al pati, i sonava el «Cara al sol» i la gent havia 
d’estar allà formada, i alguna vegada me’n recordo, que algú que feia una mica el 
tonto i que li havien tocat la cara per no estar amb el degut respecte que es volia. 
(Quim Tarré) 

Aquest perfil autoritari i funcionarial dels dos directors no exclogué que als 
claustres s’hi anessin afegint professors amb un tarannà més obert, des dels 
catedràtics joves fins als professors amb experiència anterior en els instituts 
escola republicans, com Àngels Ferrer a l’Infanta Isabel i Josep Vergés i Antoni 
Pla Gibernau a l’institut masculí, que no trigaren a ocupar càrrecs a les juntes 
directives. Tant per als represaliats —per als quals la creació de les noves places 
fou l’oportunitat de reincorporar-se a donar classes a Barcelona després del 
periple que els suposà la depuració— com per als qui hi arribaven per oposició 
o trasllat, l’inconvenient d’anar a treballar en una barriada perifèrica i mal 
comunicada quedava compensat pel repte que suposava inaugurar un edifici, 
tota una excepció en el panorama d’estancament en l’ensenyament secundari 
públic a la ciutat.

Àngels Ferrer, filla de la pedagoga Rosa Sensat, recrea les expectatives 
dels professors que inauguraren l’institut Infanta Isabel: 

aprofitant una visita de Franco a Barcelona; un gest que, en vigílies dels 
25 anys de pau, servia de propaganda del Règim en el context d’obertura i libe-
ralització econòmica dels nous governs tecnòcrates. El governador civil visità 
prèviament els instituts per detallar el programa dels actes, que constituïren 
un èxit organitzatiu, mereixedor de l’agraïment del ministre d’Educación 
i del director general d’Enseñanza Media, així com de la Casa Civil de Su 
Excelencia.9

Inicis i consolidació 
La dotació material i els docents
Les direccions dels nous instituts quedaren en mans de catedràtics nome-
nats pel Ministerio de Educación Nacional, als quals s’adjudicà una plaça en 

9. «El pueblo barcelonés continúa testimoniando al Caudillo su más sincera adhesión. Visita a dos institu-
tos de enseñanza media», La Vanguardia, 27/VI/1963.

La visita a Barcelona del dictador Francisco Franco s’aprofità per fer la inauguració oficial dels 
dos instituts de la Verneda com un acte de propaganda del Règim. Arribada de Franco a l’institut 
Joan d’Àustria per a la seva inauguració oficial, 1963. Arxiu Infanta Isabel
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davant la Magistratura del Trabajo, que els donà la raó i obligà l’institut a 
indemnitzar-les.12 

Aquesta precarietat obligava a demanar ajuda als pares per a les despeses 
generals. Per donar suport a la tasca i al bon funcionament dels centres, les 
famílies s’avenien al pagament d’una quantitat mensual, de la qual quedaven 
dispensades aquelles que tenien dificultats econòmiques.

Des de bon començament, ambdós directors endegaren gestions amb 
el governador civil i el Ministerio de Educación per aconseguir la reconversió 
d’alguns espais i l’acabament de les instal·lacions. De fet, durant el primer 
any de funcionament no es pogueren fer servir els laboratoris ni les aules de 
dibuix, i el mes de juny encara no es disposava de servei telefònic. Seria llarg 
de detallar totes les obres endegades en els primers cursos: habilitació d’espais 
com a biblioteca, reformes en els banys, instal·lació de llum elèctrica al pati 
i anivellament del seu sòl…, algunes de les quals, projectades per l’arquitecte 
Adell. Una demanda reiterada va ser la reconversió dels espais hexagonals 
adjunts a l’edifici —anomenats «mercadillos», per la funció prevista inicial-
ment—, que pertanyien a la Mutualidad Laboral de la Caja de Jubilaciones y 
Subsidios Textil. Solament la direcció de l’Infanta Isabel reeixí en l’objectiu, 
quan el Ministerio de Educación adquirí l’espai i finançà les obres per ser 
utilitzat com a pati cobert per als dies de pluja.

El creixement de la matrícula i del nombre de professorat generà noves 
exigències, entre les quals era recurrent poder disposar de menjador escolar, 
un problema que afectava tots dos centres, ja que el domicili de molts dels 
alumnes es trobava lluny i era necessari estalviar-los quatre viatges diaris; 
també es reclamava el tancament del pati, en la mesura que augmentaven els 
danys causats per l’entrada de gent desaprensiva. A començaments del curs 
1964-1965 s’havia aconseguit posar-hi tanques, i successives partides perme-
teren equipar els laboratoris i, a més, dotar l’institut femení de material de 
cuina i per a treballs manuals a l’Escuela del Hogar. Ara bé, no fou fins a 
l’octubre del 1966 que a l’Infanta Isabel s’inaugurà el servei de menjador a la 
caserna de la policia veïna, sota el control dels professors per torn voluntari, 
amb capacitat per a 130 nenes i amb un preu del menú de 20 pessetes. Al 
Joan d’Àustria, després d’un reguitzell de gestions fracassades, sobretot per 
aconseguir transport gratuït per als alumnes, també s’organitzaren torns de 
menjador a les dependències de la policia armada, sota la vigilància de pro-
fessorat de l’institut. Poc després, a l’Infanta Isabel s’habilitaren els baixos de 
la capella per a menjador, amb l’ajut de l’Escuela del Hogar, que aprofitava la 

12. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101, carpeta 1103, Planes anuales inspección, Memoria infor-
mativa curso 1963-1964.

Amb el desig de tornar a Barcelona, després de 24 anys, concursem als Instituts de 
la Verneda. Jo vaig a l’Infanta Isabel d’Aragó i el meu marit a la Càtedra de Filosofia 
del Joan d’Àustria.10 

Jo, personalment, hi vaig ingressar en aquest moment per concurs de trasllat, proce-
dent de Mataró; per tant era l’element més vell, de més edat que tots els altres. Junta-
ment amb mi l’Institut «Infanta Isabel d’Aragó» rebia una aportació d’elements joves, 
de les darreres oposicions a càtedres. L’equip professoral en la seva majoria estava 
format, doncs, de gent jove, homes i dones plens d’il·lusió i empenta […]. Tots plegats 
ens hi abocàrem apassionadament; era una obra que acabava de néixer, que no tenia 
herències arcaiques ni interessos creats de cap mena; i tot el seu pervindre pedagògic 
depenia de la nostra concepció, normatives i formes de treball.11 

Malgrat la il·lusió i el voluntarisme d’alguns professors, l’estructura funcionari-
al dels centres condicionava una identitat que no es definia per la cohesió d’un 
equip entorn d’una concepció pedagògica o un ideari comú, sinó pel segell que 
determinats docents o alguns seminaris imprimien a la seva matèria i, sobretot, 
per la qualitat i el grau de participació en les activitats complementàries. Tot i 
aquesta manca de programes comuns, els professors d’ambdós centres compar-
tiren l’objectiu de preparar els alumnes tan bé com fos possible, des de les seves 
assignatures, per tal que poguessin assolir el títol de batxillers, un camí que els 
havia de facilitar millors opcions professionals i laborals.

Amb els edificis inacabats, les mancances d’infraestructura i de materi-
al es feren paleses. El Ministerio dotava els instituts de batxillerat de mobiliari 
i material didàctic, periòdicament i de manera escadussera, però als centres 
de nova creació hi faltava de tot. Si bé no trigaren a arribar remeses de cru-
cifixos, retrats del Caudillo i ornaments, bancs supletoris i paraments per a 
la capella, els professors hi trobaven a faltar projectors, diapositives, mapes, 
llibres per a la biblioteca i aparells científics de laboratori. Els directors sovint 
hagueren de desplaçar-se a Madrid per reclamar les dotacions pressupostàries, 
insuficients i ingressades amb mesos de retard, i per sol·licitar crèdits especials. 
Malgrat el progressiu augment de les aportacions, es feia molt difícil atendre 
les despeses de calefacció, neteja, conservació dels ascensors i pagament del 
personal administratiu i subaltern eventual, fins al punt que es va donar el cas 
que les dones de fer feines del Joan d’Àustria van acabar denunciant el centre 

10. Àngels Ferrer Sensat, «Notes autobiogràfiques», dins Els mestres de Catalunya a Angeleta Ferrer i Sensat 
en reconeixement i homenatge, Barcelona, 1982, s/p. Presentat en el marc de l’Escola d’Estiu del 1982 de la 
Generalitat de Catalunya al parc de la Ciutadella, el 7 de juliol del 1982. 
11. Ferrer, manuscrit fotocopiat del pròleg Vintè aniversari de…, pàg. 5-6. 
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de teatre juvenil Lope de Rueda i d’una de pròpia.16 Tot i el seu paper en els 
cercles culturals barcelonins, Grande no gaudia de gaire acceptació entre sec-
tors del professorat i ben aviat es feren paleses desavinences que l’estimularen 
a adoptar actituds cada vegada més autoritàries, manifestes amb les mínimes 
convocatòries de reunions de claustre. Alguns alumnes reconeixen haver rebut 
la seva empremta, més en el camp de la seva afició que en el purament docent: 

S’havia dedicat al teatre professional i havia dirigit Amparo Baró, havia estrenat al-
guna obra al Teatre Candilejas. Aquell home, en sabia. El saló d’actes no era massa 
funcional, la cortina no tenia obertures i vam transformar la cortina en bambolines 
i el vàrem transformar en teatre. El desembre vàrem estrenar El gran teatro del mundo, 
de Calderón de la Barca, una obra en la qual sols surten homes. (Lluís Bursó)

Les tensions al claustre esclataren quan, com que se sentí refusat pels profes-
sors numeraris, en proposà d’interins per ocupar les prefectures d’estudis del 
centre i de la secció delegada de Badalona. Aleshores, un nucli de catedràtics, 
més ben avinguts, acabaren forçant-lo a dimitir, i Antonio Valenciano Garro, 
catedràtic de Física i Química, fou nomenat director des del març de 1969. 
Per a Josep M. Brucart —un dels alumnes—, «Antonio Valenciano, un fill del 
qual era company nostre, també era de la vella escola, però va canviar l’equip 
de direcció, amb persones com la Rosa Santiago, que estaven convençudes que 
calia apropar l’institut al que eren els nous temps».

A l’Infanta Isabel, l’1 d’agost del 1966, Àngels Ferrer prengué possessió 
del càrrec de directora i dotà el centre d’un segell propi, tant pel seu bon fer 
pedagògic a les classes i el respecte a les alumnes com pel seu carisma a l’hora 
d’engrescar el professorat en activitats, que ja havia posat de manifest des de 
la subdirecció. Malauradament, la mort de Satorras i el canvi en la direcció 
de l’institut masculí deturaren els projectes comuns de coordinació, però no 
impediren que desplegués una imparable activitat, tant en la seva docència a 
les aules com en la gestió del centre. Algunes alumnes s’adonaren de la singu-
laritat de la seva directora i, coneixedores de la seva trajectòria, en compren-
gueren algunes de les reaccions, tal com explica Encarna Delgado: 

Ángeles Ferrer no transmitía lo que le había pasado, se le notaba que las había pasado 
canutas después de la guerra, porque, a veces, ella hablaba en castellano y empezó 
a hablar en catalán cuando vino alguna gente que hablaba catalán y se notaba que 
se emocionaba porque era su lengua. Me acuerdo que una vez se emocionó porque 

16. La seva trajectòria teatral fou motiu d’un «Mano a Mano» amb Manuel del Arco, a La Vanguardia, el 19 
de març del 1954.

instal·lació per fer-hi classes de cuina. Al servei van arribar a assistir-hi quasi 
200 noies, la qual cosa obligà a fer dos torns, però tingué una durada curta, 
ja que va disminuir-ne notablement la demanda, de manera que el curs 1968-
1969 s’iniciaren les gestions per instal·lar un bar menjador per a les alumnes 
al mateix centre. 

La forja d’una identitat
El setembre del 1964, el director Antonio Palma cessà en la direcció de l’insti-
tut Joan d’Àustria. Li agafà el relleu el sotsdirector fins aleshores, Josep Vergés, 
catedràtic de Llatí, que designà com a subdirector Alexandre Satorras Capell, 
i com a secretari, Antoni Pla Gibernau, catedràtic de Geografia i Història, 
amb els quals, de ben segur, tenia bona sintonia. A finals del mateix curs, 
Vergés obtingué el trasllat a l’institut Milà i Fontanals, i Satorras fou nomenat 
director «por imperativo de la superioridad».13

El nou director aspirava a fer de l’institut un mitjà de promoció perso-
nal i acadèmica, tal com es reflecteix en aquest fragment: 

Nuestro Instituto habría de ser un vivero de vocaciones encendidas, con libre acceso 
a las inquietudes que los problemas de nuestro tiempo suscitan en todos los aspectos 
en que consideremos la existencia de los hombres de hoy: el problema religioso, la 
aventura científica, el bienestar social, la orientación de las propias aptitudes para 
aplicarlas y emplearlas del mejor modo posible, y como resumen de todas ellas, el 
comunicarse, el intercambio, el conocimiento mutuo, el vivir solidario, a la busca de 
un objetivo supremo: el bien de todos y para todos.14

Satorras era catedràtic de Filosofia i havia dirigit des del 1958 el Patronato 
de Enseñanza Media de Mataró —avui, l’institut de Mataró que porta el seu 
nom. Allà havia compartit aules i projectes amb la seva esposa, Àngels Ferrer, 
sotsdirectora de l’institut Infanta Isabel des del 1963, circumstància que obria 
una etapa esperançadora per a la coordinació entre ambdós centres, frustrada 
per la seva inesperada mort en un accident de trànsit, l’1 de gener del 1967. El 
fet commogué l’institut, i professors i alumnes rememoraren la personalitat 
de Satorras a la revista Verneda.15 

El va substituir, a la direcció del Joan d’Àustria, Ildefonso Grande Ramos, 
catedràtic de Literatura, traductor de Pirandello i director de la companyia 

13. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1962-1969), sessió del 12 de juliol del 1965.
14. Alejandro Satorras, «Vientos de esperanza», Verneda. Boletín Interior del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media Juan de Austria, 3 (desembre 1966).
15. Verneda. Boletín Interior del Instituto Nacional de Enseñanza Media Juan de Austria, 4 (març 1967).
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Es tracta de records unànimes, quant a la seva capacitació didàctica i el seu 
entusiasme per la docència, que transmetia amb emoció en qualsevol de les 
activitats: 

Casi se le caían las lágrimas cuando cortaba una manzana y decía: «Fíjate, fíjate 
en esto»; la señora se emocionaba. Veías gente que realmente le gustaba lo que 
estaba haciendo y te transmitía que hicieras lo que hicieras te tenía que gustar. 
(Encarna Delgado) 

La vaig tenir tres cursos; tenia una obstinació, una il·lusió per fer-nos veure com 
eren els animals per dintre, no sols per fora, i això que teníem una serp enroscada 
dins un pot de vidre que a mi em feia cosa quan la veia, però ara penso, ¿en aquella 
època qui tenia un laboratori com teníem nosaltres? Per cada una de nosaltres tení-
em un microscopi per mirar, una aixeta, una pila. Les ensenyances no ens les feia 
davant d’un llibre, agafàvem un autocar i marxàvem. Et feia viure les ensenyances 
in situ, penso que era l’estil de l’institut escola que hi havia abans de la guerra. 
Ens deia, quan estàvem un dia al laboratori: «Tu portaràs un cor de gallina; tu, 
un cor de be; tu, un cor de bou. Disseccionàvem animals, i això no s’oblida mai. 
(Manolita Moreno) 

De professora la vaig tenir a cinquè; era tan entusiasta…; ho vivia molt, i t’ho feia 
agradar. Recordo els dossiers que ens feia abans dels viatges de final d’estudis, ens hi 
posava poesies, història, de tot. Ho preparava tot amb un ciclostil que feia anar. Ella 
era l’ànima d’allò. He portat la caixa de minerals; és de puros, la vam folrar amb 
Aironfix. És d’una sortida que vam fer a Collserola, i vam anar-ne recollint, i: oh!, 
aquí!, granatitas!, no sé què! Tot era estupendo. (Anna Solé)

Entre les noies que la van tractar hi ha coincidència a ressaltar com les coneixia 
a totes, no tan sols en els aspectes acadèmics, sinó també familiars, i que tenia 
amb elles un tracte gairebé maternal: 

L’Angeleta Ferrer era un tros de pa en el sentit de bona persona i un tros d’intel-
ligència en el sentit de portar-te cap on volia sense que te n’adonessis. Era una peda-
goga extraordinària. La seva manera de caminar era molt peculiar: sempre s’agafava 
del braç de la que tenia al costat. Es feia estimar, no guardava la distància del pare 
Serra; ella s’apropava a tu, era molt maternal, potser pel fet de no haver tingut fills, 
li agradava molt la joventut. (Manolita Moreno)

La señora Ferrer nos encantó a todos. ¿Era como si fuera nuestra madre? No, porque 
la veíamos más mayor, pero es que nos infundió un entusiasmo por las cosas, por la 
ciencia, por el estudio. Ella nos daba tanta confianza que en su clase era en la única 

explicó que después de la guerra, la habían machacado, pero ella tenía mucho cuidado 
en esto; tenía pánico a que pudiera pasar algo. 

Tot i les limitacions pròpies d’un gran institut dins el sistema franquista, 
 Àngels Ferrer va saber insuflar-hi el seu esperit entusiasta i renovador i es va 
convertir en l’ànima d’un centre públic on es donava molta importància a 
les relacions i a la convivència, així com a les manifestacions culturals de tot 
tipus. El mateix espai es convertí en un element educador, amb les decoracions 
fetes a partir de treballs de grups d’alumnes, i amb plantes que alegraven els 
vestíbuls, escales i passadissos. D’aquesta manera, l’Infanta Isabel va constituir 
una excepció en el panorama habitual dels instituts públics, tal com afirmava 
la mateixa Ferrer: 

Moltes de les meves dèries artístiques, científiques i humanes, vaig poder veure-les 
realitzades per damunt de lliçons, programes i normes oficials. […] donàrem molt de 
relleu a la formació musical, a les sortides i viatges, als actes esportius; es muntaren 
homenatges a figures i fets capdavanters del món i de la història.17

De l’Àngels Ferrer, les alumnes n’admiraven el magnetisme didàctic, més enllà 
de la matèria específica, ja que subministrava una lliçó permanent d’entusias-
me per qualsevol manifestació de la cultura. El seu tracte afable i proper quedà 
ben definit en les planes de Batir de alas, la novel·la publicada per l’antiga 
alumna Ana Rodríguez Fischer el 1998: 

[…] conocíamos bien a la directora, quien ya en primero nos había dado Cien cias 
Naturales y desde entonces nos dispensaba un trato delicioso, escandalosamente 
preferente y libérrimo, puesto que ella se jubilaría con nosotras, en junio de 1974, es 
decir cuando acabásemos el COU y abandonásemos el instituto. Al subir las escaleras, 
solíamos encontrarla en los rincones más imprevisibles. Se acercaba, nos pasaba un 
brazo por el hombro y se ponía a hablarnos de cualquier cosa. Una tarde, en tercero, 
cuando subíamos a la carrera, nos detuvo sonriente: Què festegeu, ja? Se interesó. 
Nosaltres? —replicamos—. I ara? […]. Angeleta siempre había permanecido fiel a sus 
orígenes y muy a menudo organizaba las llamadas excursiones pedagógicas a buscar 
minerales por la sierra de Collserola, a los volcanes de Olot, a las minas de Suria y 
Cardona. En cuarto curso tocaban las cavas de champán. Y nosotras, las cinco, al salir 
nos hicimos retratar empuñando cada una nuestro botellín.18

17. Ferrer, «Notes autobiogràfiques». 
18. Ana Rodríguez Fischer, Batir de alas, Madrid, Acento Ediciones, 1998, pàg. 81 i 90.
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alumnes que havien començat els estudis en altres centres. De cara al curs se-
güent, el juny del 1963 es feu propaganda del centre femení amb la publicació 
d’un fullet amb una fotografia de l’institut i de l’uniforme i amb publicitat per 
ràdio, cinemes i premsa. La propaganda era, no obstant això, innecessària, atès 
que la matriculació seguí un procés continuat a l’alça, a causa del creixement 
del barri i de les opinions sobre el bon funcionament dels centres, que des del 
curs 1963-1964 començaren a impartir el batxillerat superior, i des del 1964-
1965, el batxillerat elemental en règim nocturn.

L’augment de la matrícula era inqüestionable: en començar el primer 
any, a l’Infanta Isabel hi havia 137 alumnes, i el curs 1968-1969 ja superaven el 
miler; al Joan d’Àustria, els 224 alumnes inicials gairebé es triplicaren el curs 
següent, i arribaven a 952 el mateix curs 1968-1969. En general, la comparació 
de la matriculació dels dos centres permet deduir la tendència de les famílies, 
encara bastant generalitzada a principis dels anys seixanta, de facilitar estudis 
secundaris als nois per davant de les noies, una tendència que anirà diluint-se 
amb el pas dels anys.

Vista l’allau d’alumnes, la restricció de l’admissió va ser motiu de debat 
als claustres respectius, però amb criteris diferents. A l’Infanta Isabel, en un 
principi, es valoraren qüestions acadèmiques, atès que s’atorgà preferència a les 
alumnes sense assignatures pendents, mentre que al centre masculí optaren 
per criteris de comportament, amb la no-admissió dels alumnes del curs ante-
rior que haguessin destacat per una actitud negativa; ambdues mesures, però, 
no acabaren aplicant-se. 

El volum d’alumnat també obligava a organitzar grups classe molt 
nombrosos, fet que el professorat d’un i altre centre jutjava com un demèrit 
per a la qualitat educativa. A l’Infanta Isabel, el claustre qüestionà l’acceptació 
de grups classe més enllà dels 50 alumnes —ràtio superada amb escreix en 
el nocturn—, i defensà un màxim de 40 alumnes per aula. Però la directora, 
Àngels Ferrer, tot i admetre que sobrepassar 30 alumnes per classe ja signifi-
cava treballar en males condicions, recordava que en algunes aules n’hi cabien 
52 i 58 i que, per raons humanes i socials, se n’hi havia d’admetre el màxim 
nombre possible: 

Potser, equivocadament, la matrícula augmentà massa, fins a arribar a 1.600 alumnes 
oficials entre diürn i nocturn; però hi havia la circumstància forçosa d’allotjar el ma-
jor nombre possible d’alumnes car el barri creixia i els centres educatius que anaven 
sorgint ho feien més lentament i resultaven insuficients. Era primordial no deixar 
l’alumnat al carrer.19 

19. Ferrer, manuscrit fotocopiat del pròleg Vintè aniversari de…, pàg. 6. 

que nadie copiaba, aunque no nos estaba vigilando constantemente. No teníamos el 
valor de copiar para no defraudarla. (Encarna López)

En canvi, a l’hora d’apreciar-ne el tarannà com a directora, algunes alumnes de 
les més grans no dubten a qualificar-la d’autoritària, tot i que insisteixen, però, 
en la seva extraordinària qualitat docent, com exposa Araceli Martín: «Com 
a professora, la Ferrer era superbona, però com a directora cridava massa, era 
molt autoritària, volia controlar-ho tot; era una persona present a tot arreu. 
Suposo que com que era vídua només vivia per a això, i no ho feia malament».

Era del tot comprensible que la prudència de les seves actuacions con-
trastés amb la impetuositat de les estudiants més grans, desitjoses d’escapar de 
controls i consells maternals: 

L’Àngels Ferrer va arribar allà que ja era gran; era una mica autoritària, com anessis 
caminant una mica més ràpida del compte, pssh. Ens feia arengas al hall: «Esta es 
vuestra casa, y la tenéis que cuidar como si fuera eso que es, ¡vuestra casa!». L’Ange-
leta sempre voltava per allà. Cridava molt. De l’Àngels Ferrer, que personalment no 
em queia bé, haig de dir que això sí que m’ho va ensenyar: jo vaig descobrir que el 
saber era una cosa que no era de matemàtiques, de ciències; era un tot, no una cosa 
parcial. La interdisciplinarietat jo la vaig descobrir amb ella, de petita. No és que 
t’ho expliqués, era ella amb el seu exemple. El viatge a Itàlia el marcava ella. No hi va 
anar amb nosaltres, altres vegades hi anava, però ella ho marcava tot, ella s’implicava: 
«Cal visitar això», no sols les qüestions de ciències, sinó de museus, d’això, d’allò. 
(Ana Monroy)

Dels professors del batxillerat superior, destaco la Ferrer. A cinquè, ens donà cièn-
cies. El que ens va ensenyar durant l’excursió al Tibidabo no ho oblidaré mai de la 
vida. Quina lliçó de geologia sobre el terreny! Ella sempre anava de negre perquè se 
li havia mort el seu marit i es pentinava amb un monyito; no la vaig sentir mai com 
una persona moderna i liberal, però sí molt entregada. Del seu caràcter, molt parti-
cular, recordo la seva reacció negativa davant l’osadía d’unes quantes (unes deu com a 
molt, jo entre elles) que, a quart, vam anar un cap de setmana amb el profe Baguñà, 
de física i química, d’excursió a Gallifa: caminàrem, cantàrem a la nit al voltant de 
focs, i dormírem amb mantes dins d’un edifici amb molta altra gent jove. Hi havia 
molts excursionistes. El dilluns, quan se’n va assabentar, es va enfadar moltíssim, 
ens va cridar i ens va dir «Microbis!», paraula que ens va resultar una ofensa total. 
(Araceli Martín)

Els reptes del creixement de la matriculació
El primer curs de funcionament, el 1962-1963, començaren les classes de bat-
xillerat elemental a tots dos centres, amb places cobertes a partir de primer per 
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Endegar el curs requeria l’establiment de pautes per al professorat i per 
als alumnes; enllestir horaris; organitzar les guàrdies, les suplències, els calen-
daris de lliurament de les qualificacions… I, a mesura que avançava el curs, 
calia organitzar les proves per als alumnes suspesos, fer els exàmens de les as-
signatures pendents, preparar els exàmens dels estudiants lliures, i programar 
les proves d’ingrés.

Per tal de reforçar l’aura de seriositat i qualitat, els professors d’ambdós 
centres decidiren atendre la recomanació del Ministerio que els alumnes du-
guessin uniforme, i la corbata va ser un dels objectius prioritaris de control 
en els nois: 

Durant una època vàrem portar uniforme (pantaló gris, jersei blau, camisa blanca) 
però això no va durar molt de temps. (Esteve Tura)

El director, a primera hora del matí, apareixia per classe i controlava que tots portés-
sim corbata: ens havíem de distingir del poble normal i portar corbata. Qui no duia 
l’adminicle era immediatament expulsat cap a casa. (Josep M. Brucart)

Donen fe d’aquest creixement les obres per a la conversió de tres aules en cinc 
al tercer pis, i la repetició tres vegades de la missa de l’Esperit Sant durant la 
inauguració del curs 1969-1970, perquè hi poguessin anar totes les noies.

Al Joan d’Àustria, direcció i professorat es mantingueren en la limitació 
de 50 alumnes per aula, reduïts posteriorment a 45, possiblement tenint en 
compte el tarannà més rebel i entremaliat dels nois. De fet, en les actes de 
l’institut masculí hi aflora la incidència pel que fa a temes disciplinaris, tant 
o més que la preocupació constant davant els suspensos, els abandons i les 
repeticions. Una dinàmica especial caracteritzava el nocturn, amb els cursos 
—sobretot de tercer i quart— engrossits amb alumnes d’altres centres o dels 
propis procedents del diürn, i amb grups classe molt nombrosos, en començar 
el curs, en previsió de futures baixes o abandons.

La creixent matrícula posava en evidència la impossibilitat d’atendre la 
voluminosa població estudiantil amb les places de professorat numerari adjudi-
cades, de manera que, cada any, calgué contractar professorat interí, molt sovint 
amb estades de poca durada als centres. Al Joan d’Àustria es demanà fins i tot al 
professorat l’augment de la dedicació horària setmanal, en la mesura que «es di-
fícil poder contar con el número necesario de profesores interinos para atender 
con eficacia la marcha del centro».20 La situació es trampejava amb el suport de 
professors ajudants gratuïts, tot i la inestabilitat d’aquesta darrera opció, ja que 
molts d’ells, en obtenir una altra feina, deixaven el centre. En canvi, per part de 
la Dirección General de Enseñanza Media l’opció era «restringir el número 
de alumnos por curso»,21 a partir dels criteris d’admissió, al mateix temps que 
progressivament s’anaven creant noves places a les seccions delegades.

Aprenentatge acadèmic i formació cultural 
Les normes de funcionament, elaborades per les juntes directives, eren es-
tandarditzades i responien als requisits determinats per les instàncies oficials, 
des de les activitats col·lectives comunes, celebracions religioses, patriòtiques 
o acadèmiques, fins a la fixació de calendari i horaris. No obstant això, les 
activitats docents, les classes i els exàmens eren responsabilitat de cada docent, 
que era controlat, al seu torn, per la inspecció. A banda de la impartició de les 
matèries als alumnes oficials, les obligacions del professorat incloïen també els 
exàmens d’ingrés de batxillerat i les revàlides per als escolars del mateix centre 
i per als matriculats per lliure, procedents, majoritàriament, dels nombrosos 
col·legis i acadèmies reconeguts que depenien de l’institut.

20. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1962-1969), sessió del 15 de setembre del 1965. 
(Al llibre d’actes hi consta, per error, l’any 1964.)
21. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1962-1969), sessió del 25 de setembre del 1965.

Nenes uniformades, sota la mirada del director espiritual i dels professors, eren l’exponent 
d’unes normes de funcionament que, amb el pas dels anys, s’anaren relaxant. Vestíbul de l’institut 
Infanta Isabel d’Aragó el dia de la inauguració oficial, 1963. Arxiu Infanta Isabel
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lado, obligados a enfundar sus piernas en aburridos pantalones de lana gris —cortos 
o largos, según los cursos— y americanas azul marino con pretencioso escudo inglés 
tipo yugo y flechas bordado sobre el bolsillo superior izquierdo.22

A l’institut femení l’obligació de l’uniforme durà pocs anys, però les restric-
cions sobre la manera de vestir de les noies es mantingueren, tal com recorda 
Anna Ponsatí: «No duia uniforme. Estaven prohibits, però, els pantalons; sí. 
El padre Serra donava religió, recitàvem el catecisme de memòria. Era ell qui 
ens prohibia els pantalons».

22. Rodríguez, Batir de alas, pàg. 8-9.

La obligació de vestir tothom igual no disgustava gaire les alumnes, que consi-
deraven el seu uniforme més adequat que el dels nois: 

L’uniforme ens agradava. Al col·legi de «la Caixa» portàvem bata blanca i les de les 
monges anaven amb uniforme. L’uniforme servia per posar valor, per dir que allò era 
una cosa sèria. El vàrem comprar a El Corte Inglés a partir de segon. (Conxita Giribert)

Em vaig haver de comprar una faldilla, la brusa blanca i una corbata. Em va cridar 
molt l’atenció perquè a l’escola anàvem amb una bata que ens posàvem a sobre; 
em va fer gràcia perquè havia llegit els llibres de l’Enyd Blyton i anaven amb 
uniforme. La corbata em va fer certa gràcia però em va xocar allò de l’uniforme. 
(Anna Solé)

L’escriptora i antiga alumna Ana Rodríguez Fischer en fa també una evocació 
literària: 

[…] mis atributos quedaban perfectamente camuflados bajo el uniforme: blusa blan-
ca, pulóver de lana gris con cuello de pico, falda de pata de gallo gris y blanca con 
doble tabla delante y detrás, más corbata a juego, calcetines cortos blancos y zapatos a 
elegir. Planos, eso sí, negros o de color marrón […]. Aventajábamos a los chicos de al 

La separació entre nois i noies no impedí que s’establissin relacions fora del centre,  
als espais i cafeteries de les rodalies. Esbarjo de les noies al pati de l’institut Infanta Isabel,  
s/d. Fotografia cedida per Enrique Valenciano

Esbarjo dels nois al pati de l’institut Joan d’Àustria, s/d.  
Fotografia cedida per Enrique Valenciano

Els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria



328 329Cèlia Cañellas i Rosa Toran

Entre classes, es cuidaven de la disciplina les zeladores. Crec que n’hi havia una a 
cada pis. Ens feien entrar a l’aula perquè els professors ens trobessin als pupitres, ben 
endreçades. (Anna Ponsatí) 

Hi havia càstigs, jo sé que a la classe a algunes nenes les engegaven quan feien algo: 
«Fora de classe!». (Manolita Moreno) 

El padre Serra era de miedo, temblábamos si te llamaba al despacho. (Encarna López) 

En el instituto había disciplina y se acataba bastante bien. A la entrada, en fila y 
controlando la asistencia. La salida, en tropel. Premios, no los recuerdo; sancio-
nes, sí, las lógicas. Aun así, era un instituto moderno y no excesivamente rígido. 
(Juan Roca Guixeris)

Al Joan d’Àustria, es preveia l’expulsió d’aquells «que perturben el buen funci-
onamiento de las clases»,23 i el tema desvetllava, cíclicament, debats i actituds 
al claustre entre els partidaris d’expulsar alumnes per reforçar l’autoritat 
i mantenir l’ordre i la disciplina, i aquells qui defensaven donar segones oportu-
nitats i només acceptaven l’expulsió en cas de reincidència. També destacava, 
en el cas dels nois, el control per al pagament de la reparació dels desperfectes 
efectuats en el mateix edifici i en el mobiliari, tot i que bona part de les des-
trosses, sobretot a l’exterior, es produïen en el període d’exàmens d’alumnes 
lliures i durant les vacances, de manera que era difícil atribuir-ne l’autoria. 
El centre informava els pares no sols de les qualificacions acadèmiques, sinó 
també de la conducta dels alumnes: 

Teníem una llibreta on ens posaven les notes i hi havia els partes d’assistència, de puntu-
alitat i d’ordre, per qualsevol cosa. (Quim Tarré) 

Totes les comunicacions havien de ser firmades pels pares, tot i que no cal dir que 
alguns companys descarregaven d’aquesta feina els seus progenitors fent exercicis de 
simulació de signatures. (Josep M. Brucart)

Els recursos didàctics eren majoritàriament els tradicionals: 

En las clases se usaba el método clásico: explicar en la pizarra, poner deberes y a estudiar. 
La exigencia de los exámenes era normal. Como éramos unos cuarenta, no era difícil 
copiar de vez en cuando. (Juan Roca Guixeris) 

23. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1962-1969), sessió del 19 d’octubre del 1962.

Malgrat la relaxació de les normes a partir del batxillerat superior, al 
Joan d’Àustria foren les protestes generalitzades i un intent de vaga dels alum-
nes els factors que posaren fi a les imposicions en la manera de vestir: 

Éramos bastante rebeldes e irónicos con nuestros profesores. La época de Ildefonso 
Grande como director, en la que nos obligaba a uniforme con corbata, hizo que nuestra 
rebeldía e imaginación se desbordaran para saltarnos las normas. (Juan Roca Guixeris)

Y en sexto nos enfadamos mucho con Grande, por la corbata; hicimos varias huelgas, 
de pies caídos. (Enrique Valenciano)

La jornada escolar en ambdós centres començava amb un cerimonial precís, 
marcat per l’oració, en el cas de les nenes: 

Quan entràvem sempre formàvem al vestíbul gran; podíem estar fent xerinola però 
quan el senyor Paco, el bedel, tocava la campana, xup!, ja sabíem el puesto on havíem 
de formar. (Manolita Moreno)

Ens feien resar abans d’entrar a les classes; al pati fèiem fileres per cursos i pujàvem 
a les classes també per cursos, primer A, primer B, primer C […]. Les més petites, 
abans, perquè anaven als pisos més baixos. (Conxita Giribert) 

Formábamos filas y teníamos que subir correctamente porque la que se salía de fila, 
iba el padre Serra y ¡pum! Ya te llamaba la atención. (Encarna López) 

En canvi, abans d’entrar a classe, els nois, en formació, escoltaven himnes 
patriòtics: 

Formar en files per pujar, sí, però fins a quart. Alguna vegada, alguna arenga; però des-
prés, no; fins i tot podies entrar per una altra porta. (Manolo Cerdà) 

Los primeros años se entraba con el «Cara al sol» en el patio y formados. (Francisco Lucena)

Des de bon començament, els instituts marcaren objectius de disciplina clars 
per als alumnes: 

Había disciplina, ¡seguro!; las visitas al director o el pasillo estaban a la orden del día. 
(Francisco Lucena) 

Havies de saber les normes i situar-te, havies de ser bona noia. (Núria Casals) 
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Un altre excel·lent professor era Alberto Blecua. Fins i tot vaig acabar llegint 
Góngora! No ens preguntava la lliçó; vèiem a la televisió un programa on cada 
setmana interpretaven una obra de teatre d’autors clàssics, com Lope de Vega. 
(Carme Fuster)

Nos hacían hacer trabajos, en Filosofía y en Historia; en Historia del Arte nos po-
nían diapositivas; hacíamos muchas prácticas. En Filosofía hacíamos temas que te-
níamos que elegir, temas de actualidad, las cosas de las drogas, el racismo; yo hice 
la integración gitana y teníamos que buscar, y álbumes de arte, teníamos que ir al 
mercado de San Antonio a buscar revistas para hacer el álbum. (Encarna López)

L’arribada de joves professors determinava altres dinàmiques dins l’aula 
i l’obertura a noves formes de relació i de treball acadèmic. Tot i que el res-
pecte obligat feia adreçar-s’hi tractant-los de vostè, les noies no dubtaven a 
fer-los bromes i a participar en les activitats que els proposaven: 

I va aterrar allà, jovenet, ara és catedràtic de Genètica i tot, aleshores era jovenet; 
jo el recordo assegut al davant de la taula, tots s’asseien al darrere de la taula de 
professor, a la tarima, però ell s’asseia al davant i s’anava mossegant les ungles 
perquè s’enfrontava amb adolescents, noies adolescents. Una de la classe del costat, 
descarada, li va dir: «Jaime, te quiero… decir una cosa», i el pobre noi, tot vermell. 
(Anna Solé)

El conjunt dels estudiants eren complidors i s’adaptaven al tarannà dels 
mestratges individuals amb més o menys grat, des del supòsit que l’exigència 
formava part de la rutina acadèmica. Les estratègies estudiantils de cara a 
guanyar-se simpaties dels professors o a ridiculitzar-los no menystenien unes 
pràctiques de treball força intenses, de vegades avorrides, de vegades esti-
mulants, però considerades concordes amb la dinàmica de la vida escolar, 
i segons com, autèntics reptes intel·lectuals.

Els alumnes més delerosos de saber sentien un autèntic respecte intel-
lectual pels professors capaços de seduir. En contrast, la voluntat de facili-
tar coneixements i eines intel·lectuals especialitzades, per preparar tan bé 
com fos possible futurs universitaris, desencisava dels estudis molts alum-
nes, i provocava desercions constants al llarg dels cursos dels nois i noies 
menys capacitats o amb menys motivació per estudiar, que abandonaven 
les aules per incorporar-se directament al món laboral, o per compaginar 
feina i estudis en altres centres més propers al lloc de feina, o per passar a 
l’horari nocturn. 

Malgrat aquesta dinàmica, ambdós instituts multiplicaren ben aviat 
el nombre de títols de batxillerat elemental, i, entre juny i setembre del 1966, 

Dominava la memòria, avui tan denostada i tan important com és. Eren els mètodes 
de l’època, però s’assajaven les novetats didàctiques amb uns alumnes força disci-
plinats i complidors. L’exigència en els exàmens, màxima. Havíem de fer exàmens 
i treballs, sobretot en literatura. Ens incentivaven a fer recerca on fos i per nosaltres 
mateixos: vaig visitar sovint la biblioteca municipal de la plaça d’Orfila, a Sant Andreu. 
(Pepe del Rosario)

Tot i el predomini de la didàctica tradicional, els instituts oferiren una sòlida 
formació cultural clàssica en matèries de lletres i lliçons de positivisme experi-
mental en algunes matèries de ciències. Els professors eren valorats per la seva 
preparació, malgrat que l’èmfasi en la seva matèria en fes difícil la comprensió. 
Fins i tot les matemàtiques, que aterrien molts dels alumnes que abandonaren 
els estudis i que n’obligaren molts a estudiar els estius, eren valorades per la 
qualificació i l’entusiasme dels docents: 

La enseñanza dependía de la persona que te la daba. A mí las matemáticas no me gus-
taban pero el profesor que tenía hacía que me gustaran. Veías gente a la que realmente 
le gustaba lo que estaba haciendo y te transmitía que hicieras lo que hicieras te tenía 
que gustar. (Encarna Delgado)

Vam tenir la Nello, que era molt dura en moltes coses però, en canvi, les matemàti-
ques se les estimava tant que a mi em va fer aprendre a estimar-les. (Núria Casals)

Els alumnes estudiosos, motivats per la capacitació i la dedicació del profes-
sorat, acceptaven sense problemes la filosofia de l’esforç, al marge de la feina 
que els suposava assumir-ne l’exigència acadèmica, i eren capaços de copsar les 
diferències entre els professors que només recorrien a estratègies memoritzado-
res i aquells que els proposaven altres activitats que els ajudaven a créixer intel-
lectualment. Per a molts d’ells, l’experiència de l’ús de la llibertat començà a les 
classes de batxillerat superior i a preuniversitari —curs conegut popularment 
com a «preu». 

Els treballs, les exposicions orals, els experiments de laboratori, les sor-
tides, els comentaris de pel·lícules o de programes de la televisió, l’escenifica-
ció d’episodis… van esdevenir estímuls que arribaren a través d’alguns dels 
professors: 

Hi havia un professor de literatura, Salvà, crec que era de literatura de quart de bat-
xillerat, que t’obligava a treballar amb un altre company un text i exposar-lo a classe; 
en anglès fèiem teatre, escenes de Hamlet. (Gabriel Abascal)
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que s’intentà prorrogar l’any següent, en resposta a l’interès mostrat pels 
alumnes,26 fou breu, com ho explica Josep M. Brucart, un alumne que 
entrà al centre el curs 1975-1976: 

No recordo que en els anys que vaig ser a l’institut hi hagués activisme a favor del 
català, tot i que al claustre hi havia l’Helena Ferrer, professora de matemàtiques, que 
després va ser degana del Col·legi de Llicenciats i que va ser una política important a 
Convergència. Recordo alguna exposició sobre Rusiñol, però poca cosa més. No cal 
dir que el català com a llengua a les classes era completament inexistent i que el 
tractament que rebia la cultura catalana en els manuals amb què apreníem era menys 
que testimonial.

En pocs anys de funcionament, el prestigi dels instituts es va consolidar, 
no sols per la seva dinàmica acadèmica, sinó també per la importància de 
les activitats complementàries amb finalitats educatives i els viatges de fi 
d’estudis. 

Als centres es feren celebracions per Nadal, amb pessebres als vestíbuls, 
cant de nadales, concurs de dibuixos i decoració de les aules. Sant Tomàs 
d’Aquino era una altra data destacada, caracteritzada per les pràctiques reli-
gioses i esportives, a les quals progressivament s’incorporaren projeccions de 
pel·lícules, música coral i conferències a càrrec de professors. I el dia de Sant 
Jordi, desproveït de la seva significació de catalanitat, era la celebració de la 
Festa del Llibre, amb la resolució dels concursos literaris i dels Jocs Florals, 
convocats conjuntament pels dos instituts, de manera excepcional, en el breu 
període de les direccions del matrimoni Satorras-Ferrer. La sala d’actes ator-
gava solemnitat a les activitats, amb lectures i els esperats repartiments de 
premis als millors treballs o redaccions. Cap a finals dels seixanta, a l’Infanta 
Isabel, des de diversos seminaris, s’impulsaren actes culturals, amb la dis-
sertació d’algun especialista universitari, en els quals anaren ocupant espai 
temes com la filosofia marxista, Joan XXIII, Kennedy, Unamuno, relacions 
entre filosofia i ciència, art contemporani, etc., en connexió amb els nous 
aires polítics i culturals. 

Les activitats didàctiques complementàries a les classes depenien de 
cada professor, però en ambdós centres alguns d’ells s’involucraren a dina-
mitzar la docència més enllà de la classe magistral, sobretot en els cursos més 
elevats, i a portar els nois i noies a sortides que eixamplaven els seus horitzons 
diaris. Tot i això, les activitats complementàries no eren seguides per tots els 

26. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessions del 27 de setembre del 1969 
i del 6 d’octubre del 1970.

quan la primera promoció dels centres havia d’acabar aquest cicle, se’n lliu-
raren 90 a l’Infanta i 106 al Joan d’Àustria.24 Els receptors d’aquests títols 
no eren en la seva totalitat alumnes formats als centres, sinó que n’hi havia 
de procedents d’altres que havien cobert les places vacants per les desercions 
progressives. Pel que fa als resultats de les revàlides i a les proves de «preu», les 
alumnes de l’Infanta Isabel obtenien resultats comparables a les de l’institut 
femení Montserrat, situat a Sant Gervasi,25 i fou motiu d’orgull l’assoliment 
del Premio Nacional de Bachillerato per part de l’alumna M. Victòria Secall, 
el febrer del 1966. En canvi, els nois del Joan d’Àustria treien en general re-
sultats més fluixos a les revàlides, tant en relació amb l’institut femení com 
en comparació amb l’institut de nois Milà i Fontanals, situat al Raval. Aquest 
millor rendiment acadèmic de les noies es manifestava també a través de la 
majoria d’aprovades al juny, en contrast amb els nois —els quals es quedaven 
sovint pendents d’examinar-se al setembre—, i hi havia menys repeticions de 
curs que a l’institut masculí. Quant a les assignatures, les matemàtiques i la 
física i química eren més difícils d’aprovar i obligaven alumnes d’un i altre 
centre a assistir, ocasionalment, a classes de repàs en acadèmies del barri, 
amb el consegüent dispendi per a les famílies. Al Joan d’Àustria, per tal de 
millorar el rendiment acadèmic, l’equip de Vergés i Satorras organitzà una 
preparació específica per a la revàlida, i es van preveure classes complemen-
tàries per als alumnes suspesos o amb dificultats; a l’Infanta Isabel també es 
preocuparen de fomentar les recuperacions.

En relació amb la llengua, el respecte a la legalitat era total, amb el cas-
tellà com a llengua vehicular a les aules, sense que això impedís l’ús del català 
entre els alumnes catalanoparlants, fora de classe, com també ho feien alguns 
professors, tant al Joan d’Àustria com a l’lnfanta Isabel. Els fills de famílies 
procedents d’altres zones prengueren contacte amb el català en sentir-lo parlar 
als companys, i, malgrat que el podien entendre, no van necessitar aprendre 
a parlar-lo fins que arribaren a la universitat o en determinades feines. Van 
ser sobretot les trajectòries professionals, les que els feren mantenir la llengua 
d’origen o adoptar el català com a llengua d’ús.

La rigidesa legal quant a la llengua s’esquerdà a finals dels anys sei-
xanta. El curs 1968-1969, a l’Infanta Isabel, Àngels Ferrer i dues professores 
més es prestaren a fer classes de català a les alumnes, i el setembre del 1968 
fou el claustre de l’institut veí qui acceptà la proposta de la professora He-
lena Ferrer «que se den clases de catalán para los alumnos que lo deseen. 
El Sr. Sanmartí está dispuesto a hacerse cargo de ellas». Aquesta iniciativa, 

24. Arxiu Infanta Isabel i Arxiu Joan d’Àustria, Llibres de títols de batxillerat.
25. ADEGC, Llibres d’actes avaluació exàmens batxillerat grau elemental i grau superior.
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de manera que els centres aprofitaren l’atracció que provocava el mitjà per 
potenciar l’aprenentatge cultural. El curs 1965-1966, dos alumnes de sisè 
entrevistaren per a la revista Verneda noies de l’Infanta Isabel que havien par-
ticipat en el programa de TVE Cesta y puntos, en competició amb l’institut 
masculí d’Oviedo, de la qual sortiren guanyadores. L’any següent, els nois del 
Joan d’Àustria hi concursaren contra els del col·legi menor San Servando de 
Toledo. Si bé no s’endugueren la victòria, l’ocasió va servir a un grup d’alumnes 
de quart, cinquè i sisè per viatjar a Madrid i Toledo. L’incentiu que suposava 
la competició cultural amb esquemes esportius va propiciar que, el curs següent, 
s’organitzessin torneigs similars als televisius per als alumnes de quart, en què 
competien alumnes de diferents grups classe: 

L’institut va agafar els millors alumnes i se’ls va emportar cap a Madrid. Van 
fer un bon paper però van perdre per dos punts. Hi anaven els col·legis privats 
i religiosos, a competir. Funcionava com un equip de bàsquet, dos davanters, dos 
defenses i un pivot; feien una pregunta als davanters; si els davanters no la sabi-
en, passaven al defensa; si el pivot no la sabia, rebotava al pivot de l’altre equip, 
i guanyaven més punts. També en van organitzar un a l’institut, per als de quart. 
(Quim Tarré)

Les activitats teatrals tingueren un paper destacat al Joan d’Àustria, sota la 
influència del director Grande, que actuà personalment en la representació de 
La vida es sueño al Teatre Victòria, el juny del 1968, a la qual assistiren tots 
els alumnes, tal com quedà reflectit en la revista Verneda.28 Però no totes les 
representacions emergien per iniciativa dels professors. Els mateixos estudiants 
s’esforçaren a crear grups teatrals, amb una tria d’obres amb criteris no gaire 
adients a les finalitats culturals dels centres, tal com explica un dels alumnes 
promotors de la iniciativa, Josep M. Brucart: 

Una prova bastant extrema de la nostra despolitització total és que la primera obra que 
es va proposar representar va ser una de l’Alfonso Paso i, naturalment, els professors, 
quan ho van veure, van dir que ni parlar-ne, amb molt bon criteri. Vam triar quelcom 
de més presentable, però crec que no vàrem arribar a representar res». 

Els joves estudiants tenien la vista fixada a aconseguir que les representacions 
fossin de caràcter mixt, amb la integració d’alumnes d’ambdós centres, i així 
ho reclamaven des de la revista Verneda: 

28. Verneda. Boletín Interior del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Juan de Austria», 1 (desembre 1965).

docents, alguns dels quals les consideraven una pèrdua del temps de les classes, 
i en manifestaven el desacord als claustres.

Les sortides didàctiques eren ocasions excepcionals d’aprenentatge, 
lleure i coneixement d’indrets nous per a uns alumnes que no acostumaven 
a sortir gaire amb les famílies, o només al poble d’origen a l’estiu. Mont-
juïc, Tarragona, el Montseny, Terrassa, Arenys de Mar, Banyoles, Cardona, 
Montserrat, Lleida, Vilanova i Sitges, Vilafranca del Penedès, entre d’altres, 
permetien itineraris artístics o naturalistes, amb professors que transmetien 
entusiasme davant la natura, els monuments i les indústries. Les activitats 
i les excursions quedaven reflectides en exposicions al mateix centre, mitjan-
çant la confecció de murals que, a l’Infanta Isabel, omplien els vestíbuls de 
les diferents plantes de l’institut i n’esdevingueren una de les especificitats. 
Al Joan d’Àustria, en canvi, fou la revista Verneda, l’espai de ressenya de les 
activitats fora de l’aula, i també dels viatges de més llarga durada a diversos 
indrets d’Espanya. 

Així, la influència d’alguns professors de literatura va impulsar la sorti-
da de Verneda, editada entre el 1965 i el 1968, en la qual es publicaven articles 
dels docents i col·laboracions de l’alumnat (entrevistes, redaccions, contes, 
poemes, crítica de llibres llegits i de pel·lícules vistes, comentaris sobre les 
celebracions nadalenques…), fetes a instància dels professors, algunes de 
les quals eren escrites en català. Tot i que no eren abundants, no hi mancaven 
articles sobre el barri, que tractaven de les seves mancances, des de la queixa 
per la manca de passos per a vianants o de semàfors al carrer de Guipúscoa, 
especialment en l’accés a l’institut, fins a la denúncia del desordre urbanístic 
dels voltants o les opinions iròniques sobre la progressiva transformació de la 
ciutat en un espai de circulació. A partir de la secció «Ese mundo que rueda», 
hom pot copsar la percepció dels nois sobre les novetats del món, amb reflexi-
ons sobre el pacifisme o la fam; la discriminació racial o la protesta contra la 
guerra del Vietnam als Estats Units; la proclama per la pau al món del Papa 
a l’ONU; la cursa aeroespacial entre l’URSS i els Estats Units, o la revolució 
cultural a la Xina. La mateixa revista ensenyava les aficions dels joves pels 
grups musicals, la moda dels pantalons acampanats i les cabelleres llargues, 
la televisió, la Coca-Cola i el whisky. Pel que fa a la situació espanyola, 
queden ben reflectides tant la visió oficialista com les opinions més crítiques 
sobre la bomba de Palomares, les vagues de la universitat o el referèndum, 
«total para decir un “sí” rotundo».27

La televisió ja formava part de la cultura dels nois, aficionats a sèries 
com Bonanza, El fugitivo, El santo…, i a programes com Objetivo indiscreto, 

27. Verneda. Boletín Interior del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Juan de Austria», 4 (març 1967).
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El cor el portava al començament una professora de música, però, al final, la mateixa 
Angeleta Ferrer. Cantàvem la Fantasia de Beethoven, coses de Mozart, de Bach. 
Recordo l’Angeleta, des de dalt de les escales, dirigint. A vegades, si faltaven pro-
fessors, cantàvem. (Teresa Olivé)

En ambdós centres, des de les direccions, s’organitzaren viatges de fi d’estudis 
en acabar els cicles de batxillerat, amb les pertinents activitats dels alumnes 
per recollir diners, tot i que no s’aconseguia que hi assistís tothom, a causa dels 
impediments que pesaven sobre les famílies amb economies més precàries: 

Veníem dolços i refrescos al pati als altres alumnes per obtenir diners per al viatge de fi 
de curs —que sempre perillava per l’oposició d’alguns professors. La sortida a Castella 
i València va ser meravellosa per a uns nois que no havien sortit de Sant Andreu, a sisè 
de batxillerat, amb professors joves. (Pepe del Rosario)

Amb el pas dels anys, l’actitud de les alumnes respecte a les sortides i les cele-
bracions es va anar modificant paral·lelament als aires de llibertat, que els feien 
valorar l’autonomia personal per sobre del seguiment disciplinat del grup: 

M’agradaven les sortides, a l’aquari que hi havia del CSIC; ens deien: «Dilluns, tal, 
a qual hora, allà», i hi anàvem soles. També anàvem al Palau de la Música, a les Joven-
tuts Musicals; clar que a vegades et perdies pel camí, sobretot un dia que va coincidir 
amb Sant Jordi. […]. Per Sant Tomàs d’Aquino fèiem festa, no anàvem a l’institut. 
No recordo celebració a l’institut de Sant Jordi i, si n’hi havia, nosaltres marxàvem. 
(Montserrat Pagès)

D’altra banda, al marge de la cultura oficialista, s’estava encetant una nova eta-
pa de la cultura catalana, amb l’ús normalitzat de la llengua en nous mitjans, 
com la cançó. En aquest context, cal enquadrar-hi l’organització del Festival 
de Cançó Catalana per tal de recaptar fons per als viatges de l’Infanta Isabel, 
amb les actuacions de Raimon, Els Setze Jutges i el Quintet Xiroi, el desembre 
del 1965, i, quatre anys després, el Festival Folk, amb la participació de Guillem 
d’Efak, Miquel Cors, Sisa i Antón.30 

La nova realitat es deixava sentir també al barri, que caminava de l’ab-
soluta manca d’espais per esbarjo del jovent a noves activitats, sovint lligades 
a sectors renovadors de l’Església, que impulsaren els agrupaments escoltes, 
al mateix temps que s’establien llaços amb centres i entitats d’altres barris: 

30. Anunci a La Vanguardia Española, 19/XII/1965; «Festival Folk», La Vanguardia Española, 29/XI/1969.

[…] no nos complace que sea como antaño, solo con papeles masculinos, pues, quié-
rase o no, la obra pierde valor, ya que al mutar los papeles femeninos en masculinos 
falta naturalidad, que es lo más importante del teatro. Además, las alumnas del Ins-
tituto vecino también desean representar obras teatrales y en tal caso se han de vestir 
de hombre o han de buscar obras que cuenten solo con papeles femeninos. Conside-
ramos, por lo tanto, completamente lógico que se nos permita representar juntos.29

L’objectiu s’aconseguí el curs 1966-1967, quan representaren conjuntament 
la comèdia L’amor venia en taxi, estrena coetània a l’organització d’una coral 
també mixta. Més endavant, el repertori adquirí un caràcter més innovador, 
i també començaren les sessions de cinefòrum: 

Participé en algo del grupo de teatro, ayudé a hacer alguna cosa con las chicas del 
Infanta, ayudaba en la cuestión de tramoya, era «La cançó de les mans» de Raimon, 
era muy bonita. La cosa del cine la montamos no sé si en quinto o sexto; a un profesor, 
de FEN o de gimnasia, se le ocurrió traer un aparato de cine; no había ni pantalla; yo 
estuve ayudando. (Enrique Valenciano)

A l’Infanta Isabel, la formació musical va ser un dels trets d’identitat carac-
terístics, impulsada, sens dubte, per l’afició personal de la directora, Àngels 
Ferrer, la qual, sovint, feia cantar les nenes. De fet, l’entonació col·lectiva 
del «Gaudeamus igitur» a cada festivitat acadèmica el va convertir en un 
autèntic himne del centre. Per incentivar la sensibilitat musical, l’institut 
participà en les activitats de les Joventuts Musicals, amb l’assistència de les 
alumnes als concerts del Palau de la Música; també s’hi formà un cor, que 
cantà en diverses trobades, entre les quals el X Concurso Nacional de Coros, 
la primavera del 1970. Les noies gaudien amb aquestes activitats, realitzades 
dins i fora del centre: 

Quan plovia i no venia el professor, entrava ella per la porta; érem quatre o cinc files i 
començàvem a fer les veus. «Jo us aniré donant l’entrada», i començàvem: «Les violes 
grinyolen, grinyolen», i les altres: «El clarinet, el clarinet» […]. Era perquè calléssim 
a les classes de les més petites. (Manolita Moreno) 

En relació amb l’educació musical, anàvem al Palau de la Música amb l’institut a les 
sessions de las Juventudes Musicales. Teníem la sort que el nostre institut ocupava un 
lloc central de l’amfiteatre, des d’on es veia tot molt bé. (Araceli Martín) 

29. Verneda. Boletín Interior del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Juan de Austria», 1 (desembre 1965).
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Por las tardes, antes de entrar, nos reuníamos junto al rectángulo del jardín situado 
frente al instituto, consumiendo los minutos robados a nuestras madres en las tareas 
domésticas, balanceándonos sobre la larga barandilla pintada de verde, en un estar 
inútil. Nosotras ocupábamos una parte. La otra, la que empezaba tras doblar el ángu-
lo formado por la esquina de la barandilla, acogía a las niñas escoltas, que algún vier-
nes por la tarde, ante la inminencia de una excursión, llegaban equipadas con camisas 
beige, fulares dibujando rombos de colores, chirucas y abultadas mochilas […]. Y nos 
trasladamos a un nuevo espacio, más silencioso. Nos fuimos al paseo que discurría 
paralelo a la fachada lateral del instituto de los chicos. En realidad, era una pequeña 
explanada, desarbolada, pero con algunos bancos libres, porque los alumnos del Juan 
de Austria solían reunirse en la Granja o en el Maxi, un bar de olores espesos que 
entonces nos resultaba aún demasiado cutre.31

Un adoctrinament feble en els valors del Règim 
La religió i la FEN, pilars de la formació del règim franquista, estigueren pre-
sents en ambdós centres, però l’adoctrinament no va ser tan intens com a les 
escoles de primària, segons rememoren els alumnes: 

L’ensenyament no era adoctrinador, en contra del que vaig viure a l’escola España, on 
recordo la visita, un cop l’any, d’una dona de la Falange que ens feia preguntes sobre, 
per exemple, qui era Ramiro Ledesma Ramos i aquestes coses. (Araceli Martín) 

Jo no recordo cantar el «Cara al sol»; el cantàvem a «la Caixa», una posant el braç 
a l’espatlla de l’altra, però allà no. Potser resàvem un avemaria o un parenostre, a baix, 
al vestíbul, amb el director o amb el pare Serra. (Manolita Moreno) 

La diferència era quan anava al col·legi, que ens feien cantar «Montañas nevadas», 
el «Cara al sol», no sé què i no sé quantos i desfilar per la classe; unes tonteries que fèiem. 
A l’institut, no. (Quim Tarré)

Acostumats a unes escoles molt més adoctrinadores i controladores, als nens 
no els sorprenien gaire els rituals d’hissar bandera i sentir himnes patriòtics, ni 
a les nenes els resos dirigits pel cap d’estudis mentre formaven en fileres abans 
de pujar de manera ordenada a les aules. De fet, en uns anys de distensió en 
relació amb la dura postguerra, i en instituts de dimensions tan grans, el paper 
dels professors del Movimiento i dels de religió quedava diluït i depenia de la 
personalitat dels mateixos docents: 

31. Rodríguez, Batir de alas, pàg. 51-52.

Vàrem intentar recuperar els hexàgons, hi volíem posar com un club juvenil, a part de 
l’institut; vam netejar un d’aquests espais. Què feies, si no hi havia res de res? Jugàvem 
a futbol en un antic camp de patates, on ara hi ha la parròquia. No tenies cap lloc. 
Al pati de l’institut es podia jugar a bàsquet, a futbol sala, però quedava inutilitzat els 
caps de setmana i a l’estiu. (Gabriel Abascal)

Tot el dia jugàvem a futbol. A part dels partits de futbol, no recordo que organitzés-
sim gaires activitats col·lectives. Vaig trigar a formar part d’un centre excursionista al 
barri, cap al final de l’institut. (Ramon Vallejo)

En aquells anys em vaig començar a ambientar més al barri perquè a l’institut del 
costat hi havia mossèn Segis, que era el vicari de la parròquia. Anava a classes de 
guitarra a casa seva, em va ensenyar l’Eduard Estivill, dels Falsterbo, que ens donava 
classes allà. Ens vam posar més en coses del barri; anàvem organitzant coses en un 
agrupament escolta que es va fer, l’agrupament Pau VI. Hi havia gent de tot arreu, 
noies que estudiaven a Talitha i venien al cau. (Teresa Olivé)

La convivència acadèmica dins dels centres i les relacions fora van permetre 
als estudiants fer noves coneixences, des de persones d’altres sectors socials 
fins a maneres de pensar diferents, que els obriren els ulls als canvis socio-
culturals del tardofranquisme. Així, en els anys passats a l’institut es combi-
naren les transformacions pròpies de l’adolescència amb la iniciació a noves 
experiències: des de tastar per primera vegada la Coca-Cola, la possibilitat 
de veure món a partir dels viatges a l’estranger, fins a la presa de contacte 
amb la nova cultura juvenil, la música anglosaxona, la Nova Cançó, les 
modes, els balls… Si bé foren excepcionals les activitats compartides entre 
nois i noies, fins i tot fora del centre, el veïnatge dels instituts en permeté 
l’apropament i els descobriments mutus fora del marc escolar, en cafeteries 
i espais dels voltants durant les estones d’esbarjo i a l’inici o acabament de 
l’horari acadèmic: 

Tot el que estava relacionat no ja amb el sexe, sinó amb els sexes, era tabú. Recordo 
haver vist abaixar les persianes de la classe a ple dia perquè no veiéssim les noies fent 
gimnàstica al pati de l’institut del costat. Després sortíem i ens reuníem a la granja, 
els nois i les noies. (Josep M. Brucart)

Tot i això, la consciència de grup seguia diferenciada per sexes i es formava en 
sintonia amb les afinitats i amb les diverses formes de lleure en les colles de 
nois i noies. I és així com s’evoca en la novel·la Batir de alas: 
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cantar el himno nacional […]. Ni siquiera cantábamos la salve. Solo rezábamos un 
padre nuestro o un avemaría, según.33 

En conseqüència, per a les noies, les classes de religió adquirien més rellevància 
per la influència i la personalitat de qui les impartia: 

Què dir del temut padre Serra? El recordo altíssim, enorme, seriós. En els seus exà-
mens només comptava el nombre de folis que poguessis escriure; com més, més 
nota, que se sumava a la nota de l’examen de «Catecismo», que consistia en quatre 
preguntes: tres, sis, nou i, la quarta, el deu. Era el cap d’estudis i feia moltes migas 
amb la directora, la Ferrer. Una altra cosa era el padre Cortés, que donava «Historia 
de la Iglesia» i era molt afable. (Araceli Martín)

Els nois, a part d’una pressió religiosa menor, també van viure el contrast entre 
els capellans més joves i propers i els més tradicionals. El seu record del pare 
Serra, també encarregat de les classes de religió, queda totalment desproveït 
de l’aurèola d’autoritat que tenia a l’institut femení: 

Hi havia el «Papi Serra», que li dèiem, i un capellà jove, el Segis, que em sembla que 
estava a la parròquia de la Verneda; era jove, a lo millor tenia vint-i-pico anys, no ens 
portàvem gaires anys, tenia una mentalitat més oberta. Hi havia un diàleg, hi podíem 
parlar d’altres temes. (Jordi Costa)

Recordo un capellà molt vell d’edat i d’escola, a qui a cinquè li vam fer veritables bar-
baritats; recordo sortir coets de les files del darrere, mentre ell ens explicava l’infern 
i el purgatori. Els llibres de religió eren d’un tecnicisme que et vacunava definitiva-
ment si pretenies fer una aproximació humanista als temes espirituals (el culte de 
latria, de dulia i d’hiperdulia). (Josep M. Brucart) 

En general, no els fèiem cas; inclús alguns anys, a sisè o a «preu», aprofitàvem l’hora 
de religió per fer el vermut dins de la mateixa classe, el capellà a la seva taula i els 
alumnes a les files finals de l’aula menjant escopinyes. (Joan Vilar)

Nois i noies visqueren directament els canvis que significà el Concili Vaticà II 
en el si de l’Església: 

El padre Cortés no tenía bigotes y su doctrina distaba mucho de poder producir en 
nosotras la incandescencia que provocaría la del otro. No obstante, le dejamos ser 

33. Rodríguez, Batir de alas, pàg. 8.

Yo había cantado el «Cara al sol» en la enseñanza primaria, pero no en el instituto. 
Recuerdo al profesor de gimnasia, que era muy de… esto, tampoco te obligaba, pero 
en su manera de hablar veías que era muy del Régimen. (Francisco Cervantes)

Inclús els professors de FEN de l’època; el de gimnàstica, tampoc els recordo com una 
cosa molt de politització. A primària recordo una catequització contínua, a l’institut 
no ho recordo. (Manolo Cerdà)

Els professors de religió no sols impartien l’assignatura, sinó que vetllaven per 
les pràctiques religioses dels estudiants, amb l’ofici de les misses d’inici i final de 
curs i la tradicional de Sant Tomàs d’Aquino, celebrades a la capella en sessions 
per separat per als nois i per a les noies. Amb el pas dels anys, i en sintonia amb 
els canvis en la mentalitat social, la missa d’inici de curs va perdre el caràcter 
cerimonial i obligatori i, davant la impossibilitat d’encabir a la capella el gran 
volum d’alumnat, passà a fer-se a la parròquia, conjuntament per als dos insti-
tuts, amb una assistència cada cop més minoritària, fins al punt que els matei-
xos professors de religió l’ajornaren «con el fin de evitar que sea tomada como 
excusa para prescindir de un día de clase».32 També la festa de Sant Tomàs 
adquirí un nou caràcter, amb l’accent posat més en les activitats lúdiques, com 
concerts, concursos de redacció, col·loquis i lectures, i amb l’assistència a missa 
com una activitat voluntària. 

Durant els primers anys, abans de la Setmana Santa, se celebraven als 
dos instituts exercicis espirituals. Valorats positivament pels organitzadors, 
a causa de l’ambient de pietat que embolcallava els alumnes, al professo-
rat no se li escapava que els nois i noies es prenien aquells dies com unes 
vacances anticipades i aviat foren substituïts per xerrades de caire religiós 
i  celebracions litúrgiques de caràcter voluntari, per als nois, mentre que 
l’Infanta Isabel oferia a les noies dos dies de convivència i formació espiri-
tual a Vallvidrera.

A l’institut femení, l’omnipresència del pare Serra, director espiritual, 
professor de religió i cap d’estudis, es notava des de la mateixa entrada a l’ins-
titut al matí, quan dirigia gairebé cada dia la celebració d’un breu acte religiós 
al vestíbul, abans de començar les classes: 

Entrábamos justo a tiempo para formar, a veces incluso unos segundos antes de que 
la señora directora […] diera inicio a la obligada ceremonia matutina de la oración. 
Una ceremonia muy breve, eso sí, porque nosotras, las chicas, y a diferencia de lo 
que les ocurría a los muchachos del instituto contiguo al nuestro, no teníamos que 

32. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 27 de setembre del 1969.
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Les noies de l’Infanta Isabel recorden amb poca acritud les professores de la 
Sección Femenina que impartien educació física, música i llar, uns ensenya-
ments específics que les deslliuraven del pes de l’adoctrinament polític propi 
dels nois, a canvi de reforçar-los la diferenciació sexista, bastint un ideal femení, 
domèstic i matern: 

A FEN hi havia un llibret, el que ens deien a les classes, Urbanitat, que quan has de 
passar el carrer no donis empentes, que si hi ha una persona gran que has d’ajudar-la 
a passar el carrer. Més femení, Hogar i femení, tot bolcat cap a la casa i cap enfora, 
la resposta que pots donar de cara als altres. (Manolita Moreno) 

A Hogar igual fèiem una crep a la classe que les coses de l’estaño, i allò de les rajoletes 
petites enganxades, cosir i mitja també (conservo un joc de taula que vaig brodar 
aleshores). (Victòria Badia)

Fèiem manualitats (costura, tapetes a ganchillo, canastilla) i el que es deia economia 
domèstica. I als exàmens lliures de primer i segon havíem hagut de presentar una 
mostra de labores en aquesta assignatura. (Araceli Martín) 

Amb les professores d’Hogar vaig fer tota una canastreta de paper cosit. Després, una 
camisa de dormir, no recordo si de paper o roba. El «Cara al sol», no, però teníem un 
cançoner amb peces de l’estil «Montañas nevadas». (Anna Ponsatí)

Aquest caràcter més pràctic d’aquestes matèries i el tarannà de les professores, 
que es trobava a mig camí entre l’afabilitat i la ingenuïtat, contribueixen al 
fet que moltes noies guardin un record amable de les classes d’Hogar i de 
gimnàstica, malgrat que no deixessin de ser catalogades com a assignatures 
«maria». A més, eren conscients de l’escassa pràctica de l’esport —ja que la 
gimnàstica es reduïa a la reproducció de les taules— i del fet que els ensenya-
ments de la llar eren una mera paròdia. Tal com recorda Núria Casals: «De 
la professora de gimnàstica en tinc bon record. La de la Falange, pobreta; una 
era molt carca, però l’altra jo crec que donava Falange com una altra cosa; 
en canvi, la de música ens explicava la història de la guerra a música; també 
fèiem labores».

Alguns professors d’aquestes matèries feien propaganda dels campa-
ments d’estiu de les organitzacions juvenils falangistes. Aquesta oferta era re-
buda de maneres ben diferents pels alumnes, segons les influències familiars: 

¿Campaments de l’OJE? A casa, l’avi era de la CNT i el van afusellar, i al pare tot 
això de l’OJE, Falange…, tot això estava prohibit. Teníem amics que anaven a cam-
paments de l’OJE, i podíem pensar, en aquella època, que bé!, marxar alguns dies 

nuestro amigo y que nos contara lo que quisiera. Casi siempre cantando. Decía que 
la Iglesia se estaba renovando, que en las misas de ahora los sermones y los rezos 
de antes habían sido substituidos por canciones. A los diez minutos de empezar la 
clase, descendía de la tarima, se colaba por los pasillos que quedaban entre hilera e 
hilera de pupitres, y nos ponía a cantar. Cada sesión, indefectiblemente, concluía 
con la tonadilla que, a todas luces era su favorita, una que decía: «Digueu-me per 
què quan la vida em somriu a mi en cauen les llàgrimes? Digueu-me per què en-
mig del dolor m’hi cau l’esperança; digueu-me per què estant tan avall sento coses 
tan altes […]».34

Les classes de religió dels capellans més joves —«aquells que treballaven a més 
de fer de capellà» (Joan Vilar)— possibilitaren als alumnes dels cursos més alts la 
presa de contacte amb la realitat del moment, des del Tercer Món fins a l’ONU, 
a partir de pel·lícules i lectures i la confecció de murals. A més, els pares consi-
deraven «muy favorable la orientación por parte del profesorado de religión de la 
enseñanza y formación […] y consideran que se ha enfocado muy acertadamente 
el problema sexual».35

Els altres pilars de la formació nacionalcatòlica eren sustentats pels 
professors de FEN i també pels de gimnàstica i ensenyaments domèstics, 
tot i que els alumnes no sempre foren gaire conscients del significat polític 
d’aquestes assignatures. Els nois del Joan d’Àustria recorden el tarannà dog-
màtic d’alguns dels professors de gimnàstica i l’escassa importància atorgada 
a l’esport i a la mateixa formació física; en contrast, valoren positivament els 
ensenyaments rebuts a l’assignatura de FEN, al batxillerat superior, i reco-
neixen haver entrat en contacte per primera vegada amb nocions d’economia 
i d’institucions polítiques en aquestes classes, malgrat l’afinitat del professor 
amb l’ideari del Règim: 

La FEN en todos los cursos. No creo que fuéramos muy conscientes de lo que signi-
ficaba, hasta bien entrados los dieciséis años. (Joan Roca Guixeris)

Els programes de FEN al batxillerat superior incloïen l’única teoria econòmica que 
vàrem fer, un llibre de Velarde Fuertes, amb el corresponent biaix ideològic, però 
amb temes interessants, i un curs de teoria política, amb un manual de Torcuato 
Fernández Miranda, on naturalment es defensava el règim dictatorial franquista. 
(Josep M. Brucart) 

34. Rodríguez, Batir de alas, pàg. 51.
35. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 26 de febrer del 1970.
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en monedes de deu cèntims o de cinc cèntims. Fèiem aquestes coses com a formes 
d’oposició. A veure que s’han pensat, aquests! (Gabriel Abascal) 

Com que des de les finestres de les aules es podien veure els habitatges del davant, 
el director va decidir pintar els vidres de blanc mat per evitar distraccions, i, quan 
alguns alumnes van rascar-ho, els va fer pagar de nou el pintat. Aleshores va ha-
ver-hi una reacció: «Doncs sí, vale! Ho donarem tot en calderilla!». Va haver-hi un 
follón, amb això. És l’únic moment que recordo d’una cosa col·lectiva de moviment. 
(Quim Tarré)

Ara bé, les accions eren tan sols protestes davant les imposicions, sense que es 
traspassés el llindar de la vida dels centres: 

No coneixia, en aquella època, que hi hagués activitat política a l’institut. A més, des 
de casa la filosofia és: «No hables, no digas nada, ojo con lo que explicas, no te metas 
en política, no digas nada». Havien afusellat l’avi. Vam fer un parell d’intents de vaga. 
Recordo ser allà, valorant si entràvem o no entràvem, i va sortir l’Ildefonso Grande. 
És l’únic intent que en recordo, però sense cap motivació política. (Manolo Cerdà)

Había un sentimiento de ir en contra de según qué cosas que te imponían, pero más 
allá, no; se comentaba cuando hubo el encierro en los Capuchinos, se comentaba que 
habían pegado a un cura, pero nada más; como grupo solo estábamos cohesionados 
en contra de según qué cosas que nos imponían; había muchas imposiciones y ahí sí 
estábamos cohesionados. No nos dejaban salir fuera en el recreo, nos hacían estar con 
los niños, lo del uniforme, lo de formar, y nos plantamos todos. Aparte de eso, no. 
(Enrique Valenciano)

El que sí que es produí fou la politització de grups minoritaris dels cursos més 
alts, sobretot a l’Infanta Isabel, que en alguns moments començaren a mani-
festar-se amb propostes de vaga en solidaritat amb els obrers de la SEAT o en 
contra de la repressió envers membres d’ETA, enmig d’amenaces de sancions 
per part de les direccions. No hi faltaren accions agosarades i singulars, que 
afectaren profundament la directora Àngels Ferrer: 

Recordo que, el 1968, les de sisè van tirar els catecismos de les classes del padre Serra 
per la finestra i van despenjar el crucifijo de la classe per posar-hi una imatge del Che 
Guevara. La Ferrer estava histèrica. Jo recordo veure, pel vidre de la meva classe, com 
les treia al passadís, mentre les cridava, i el curs següent cap de les quatre o cinc cabecillas 
varen continuar a l’institut. Anys més tard vaig adonar-me de la valentia d’elles i de 
la por que va haver de passar la Ferrer, fos quina fos la seva adscripció política, davant 
d’aquell esclat en un moment tan delicat. (Araceli Martín)

de vacacions, però això estava prohibit, prohibit a casa, tot el que representava el 
franquisme. (Manolo Cerdà) 

Algún campamento hicimos con el profesor de Gimnasia, Gil Moreno, creo; no tenía 
que ver directamente con el instituto, éramos de todos los centros de enseñanza. El 
primer año tenía doce años, todos éramos pequeñitos, fue divertido. Supongo que 
estaría ligado con la OJE, no sé. (Enrique Valenciano)

Els esclats de rebel·lia 
El paper atorgat als estudiants en el sistema educatiu del franquisme era passiu, 
tant pel que fa a la recepció dels coneixements a les aules com en relació amb la 
seva participació en el funcionament del centre; en conseqüència, la figura dels 
delegats de classe, sovint triats pels mateixos professors, tenia una funció més 
subalterna que representativa. A la pràctica, tenien la responsabilitat d’anar a 
buscar guixos i esborradors, passar les faltes d’assistència i controlar l’ordre de 
la classe en absència del professor, i solament els dels cursos superiors tenien un 
paper en l’organització dels viatges d’estudis i en els mecanismes per recollir 
fons per dur-los a terme: 

Jo era delegada de curs, ho vaig ser diverses vegades. Ens deien: «Tu!». No me’n recor-
do, de com ens triaven. Érem com la policia, a veure les que parlaven i si faltava algú; 
no recordo res més. L’únic que fèiem era organitzar activitats per als viatges de final 
de curs, veníem entrepans i dònuts a l’hora del recreo. (Ofelia Marrodán)

Els delegats eren elegits pel professor tutor; era: «Ara surto i vigila l’ordre de la classe, 
i que no es desmadri!» (Quim Tarré)

A poc a poc passaren a tenir un paper més representatiu. Se’n va deixar sen-
tir la veu en qüestions d’organització acadèmica i se’ls requerí com a mit-
jancers davant de les direccions dels centres o d’algun professor. «Jo crec 
que vaig fer de delegada o subdelegada; recordo, a “preu”, encarar-me amb 
algun professor per alguna cosa; em sembla que era de matemàtiques», 
 recorda Anna Solé.

A finals de la dècada dels seixanta començà a deixar-se sentir la influ-
ència dels moviments de contestació juvenil i, malgrat que gairebé no existien 
estructures organitzatives, els alumnes foren capaços d’oposar-se a les imposi-
cions jeràrquiques que els semblaven absurdes, com passà amb la qüestió de les 
americanes i corbates al Joan d’Àustria, o amb el pagament dels desperfectes: 

Hi havia una tensió latent que de tant en tant esclatava. Recordo que Grande va 
dir un dia que havíem de pagar alguna cosa que havien trencat i ho vàrem recollir 
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Però no faltaven gaires anys perquè esclatés la conflictivitat estudiantil als 
instituts en relació amb els projectes i a la concreció de la nova Ley General de 
Educación (LGE), acusada de ser una maniobra del capitalisme per les orga-
nitzacions d’esquerres, ja que, amb la doble titulació a l’EGB, s’incrementava 
la selecció de l’alumnat. Aquesta tensió augmentà a partir del 1972, a causa 
de la implantació de la selectivitat per accedir a la universitat.

En temps de protesta
Els efectes de la Ley General de Educación 
La nova legislació, aprovada el 1970, en transformar radicalment l’estructura 
del sistema educatiu, generà incerteses, malestar i protestes als instituts de bat-
xillerat. Com que la totalitat dels alumnes fins als catorze anys quedà inclosa 
als centres d’EGB, els instituts deixaren d’acollir els nens i nenes d’entre deu 
i catorze anys, que fins aleshores cursaven batxillerat elemental; en conseqüència, 
de la impartició de set nivells (quatre anys de batxillerat elemental, dos de su-
perior i el «preu») es passà a quatre (tres anys de BUP i el COU), reducció que 
pressuposava una minva significativa de matriculació i un perill de pèrdua de 
llocs de treball docents, especialment els ocupats per interins.

La substitució del curs de «preu» pel COU, amb molta opció de matèries 
i amb un caràcter orientador, havia de permetre suprimir les proves de selecció per 
a la universitat perquè eren considerades innecessàries, però això aviat es revelà 
com un projecte fallit. Atesa la gran inversió que significava oferir un ampli ven-
tall d’assignatures optatives i formar el professorat per als canvis, el Ministerio 
optà per mantenir proves de selectivitat, mesura que esdevingué el punt central 
de les protestes estudiantils. Però la llavor de la rebel·lió en contra de la política 
ministerial es multiplicà davant l’amenaça de desaparició dels estudis nocturns, 
i de les filials i seccions delegades que impartien fins a quart de batxillerat, atès 
que es preveien les consegüents pèrdues importants de places en centres on estu-
diaven bàsicament fills de famílies de les classes populars i dels barris perifèrics.

La transició al nou sistema començà amb la desaparició de les revàlides 
per als alumnes oficials, que durant uns anys es mantingueren per als alum-
nes lliures, i amb la supressió, any rere any, d’un curs des del nivell inferior. 
Així, el curs 1971-1972 desaparegué el primer de batxillerat i successivament 
ho anaren fent els següents nivells, fins a l’extinció total del pla vell, el curs 
1975-1976, quan començà a impartir-se el primer de BUP. El «preu», en canvi, 
quedà substituït des del curs 1971-1972 pel COU, que ja s’impartia des de 
cursos anteriors en centres pilots, oportunitat que fou oferta als instituts de la 
Verneda, la qual refusaren. De cara a la generalització del COU, els professors 
assistiren a conferències de formació a l’institut Joanot Martorell, d’Esplugues 
de Llobregat, paral·lelament a la celebració de claustres informatius organit-
zats per la inspecció.

Una altra acció tingué com a motiu la celebració de l’1 de maig: 

A sisè, el dia 30 d’abril (vigília de l’1 de maig, que era festa) vam sortir de la classe 
després del pati per no tornar-hi a entrar. Més tard, l’Angeleta ens va dir que li havíem 
fet molt de mal, que com li havíem pogut fer allò. (Conxita Giribert)

Començàvem a estar més polititzades i, un primer de maig, vam fer una «sentada» al 
passadís, no vam entrar a classe. Aleshores, l’Angeleta Ferrer ens va castigar; va dir 
que ens n’anéssim a casa, i que no tornéssim fins al cap de tres dies, i amb la firma dels 
pares. A alguns pares, quan els van ensenyar el paper, encara els va semblar una cosa 
simpàtica. El meu pare, pobre, era de la Lleva del Biberó, i encara que era d’esquerres, 
era d’aquells típics, que no parlessis pas de política. Amb la «sentada» es va enfadar 
molt, però després, ho va reconèixer. (Teresa Olivé)

En general, no pot parlar-se d’una dinàmica conflictiva, a l’estil del que 
succeïa en els mateixos anys a la universitat, realitat que no copsaren els 
batxillers fins que trepitjaren les facultats. Tanmateix, alguns començaren 
a connectar amb el Sindicat Democràtic d’Estudiants i les comissions de 
batxillerat: 

Vaig començar a assistir a una sèrie de reunions on anava gent de diferents instituts; jo 
no tenia consciència de què eren, com que sempre havia estat a Santa Coloma, la meva 
mirada del món era més estreta. No eren pas gaires del Joan d’Àustria, jo diria que a 
dintre de l’institut devíem ser tres o quatre, de classes diferents. Un d’ells, company 
de curs. (Lluís Bursó)

Es van crear comissions d’estudiants cap a sisè i «preu», jo no vaig participar-hi. 
Hi havia gent que es reunia, i nosaltres ho sabíem i no ho sabíem; eren les que duien 
més informació. (Teresa Olivé)

La majoria d’alumnes, però, ignoraven els petits grups polititzats o bé no s’hi 
identificaven, tal com ho recorden alguns: 

En relació amb nuclis de politització entre els alumnes, no en recordo cap. (Carme Fuster) 

No hubo ninguna organización de estudiantes. En la universidad sí que noté un 
cambio, estaba mucho más politizada, se notaba que había cosas que te habían pasado 
desapercibidas y otra realidad. (Francisco Cervantes)

¿Alumnes polititzades? No, si n’hi havia, nosaltres no entràvem en aquests temes; 
no tothom estava en els mateixos llocs. (Ana Monroy)
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dels resultats de cada matèria per separat per una decisió conjunta col·legiada, 
que podia invalidar la qualificació d’insuficient en alguna matèria. El nou 
sistema, com aclarí la inspecció, exigia una posició unànime del professorat: 
«[…] la calificación debe ser solidaria, no debe haber voto de calidad. Antes de 
la evaluación final cada claustro debe encontrar unas normas».36

La inquietud d’alguns professors estava fonamentada en el convenci-
ment de la pèrdua del paper fins aleshores assignat, que garantia els conei-
xements dels nois i les noies en una determinada matèria, en la qual eren 
especialistes, valorats mitjançant unes proves escrites. A més, temien els dè-
ficits dels alumnes oficials que passaven de curs amb assignatures pendents, 
i mostraven preocupació pels mals resultats dels alumnes lliures i el baix nivell 
acadèmic dels estudiants de nocturn. 

Sens dubte, tots els docents eren conscients que «estamos abocados a 
un cambio de sistema, basado en la libertad del alumno»,37 però no tothom 
estava disposat a assumir el canvi amb la mateixa mentalitat. A més, la gran 
dificultat raïa en com s’havien d’aplicar les noves propostes en unes aules 
massificades, amb grups classe de cinquanta estudiants, de manera que l’es-
cepticisme embolcallava els ànims. Fins i tot la inspecció, en un claustre del 
Joan d’Àustria, potser amb cinisme, arribà a recomanar l’autoavaluació dels 
alumnes.38

La saturació dels espais
Entre el curs 1970-1971 i el 1976-1977 desaparegueren successivament els sis 
nivells de batxillerat. El temor de la disminució de matrícula no es confirmà, 
sinó que foren anys de creixement desmesurat a causa de la multiplicació de la 
demanda de batxillerat superior, tant a diürn com a nocturn, protagonitzada, 
tal com hem vist, pels alumnes que intentaven no esgotar el termini d’extinció 
del pla anterior per aconseguir un títol. La demanda tampoc no minvà poste-
riorment, amb la implantació del BUP.

A l’Infanta Isabel, el curs 1972-1973 es tramitaren més de 2.200 instàn-
cies de sol·licitud i es calculava que, amb una mitjana de 40 noies per classe, 
només se’n podien admetre 1.440, que foren, finalment, 1.465. La saturació 
del centre portà, el curs següent, a no admetre cap alumne amb assignatures 
pendents, mentre que les repetidores tenien l’amenaça de ser baixa des del 
moment en què la seva avaluació fos negativa. També suposà que s’haguessin 
d’organitzar cursos en horari vespertí, oficialment reconeguts com a nocturns. 

36. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 3 de desembre del 1970.
37. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 18 de març del 1972.
38. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 3 de desembre del 1970.

A banda d’aquestes mesures orientades al professorat, els centres hague-
ren d’afrontar la complexa confecció d’horaris i grups derivada del nombre 
d’optatives a partir de tercer de BUP i COU, amb els esforços organitzatius 
que se’n derivaren, agreujats pel fet que el COU sols es podia cursar amb tot 
el batxillerat superior aprovat, de manera que calgué dissenyar grups amb 
alumnes amb assignatures pendents.

Davant la desaparició progressiva del vell batxillerat, molts alumnes que 
havien deixat les aules s’hi reincorporaren per completar els estudis inacabats, 
de manera que no es va produir la temuda davallada de la matriculació; ans 
al contrari, augmentà sobretot en el nocturn i entre els alumnes lliures, cosa 
que exigí una multiplicació dels recursos per a la celebració dels exàmens. 
A l’Infanta Isabel, per exemple, passaren de 2.982 alumnes lliures, el curs 
1969-1970, a 4.361 el curs següent.

El professorat va viure el pas del vell batxillerat al BUP amb descon-
cert, ja que les directrius arribaven des de Madrid amb comptagotes i els 
centres hagueren d’organitzar-se sense instruccions clares, encara que alguns 
professors anessin a Madrid per participar en actes informatius. En general, 
les orientacions ministerials de cara a la necessitat de major formació didàcti-
ca, psicològica i pedagògica del professorat generaren recel entre els docents 
més tradicionals.

Per començar, la implantació de l’LGE comportà més control de les 
tasques del professorat per part de la inspecció i canvis en les dedicacions del 
professorat, reglamentades en tres categories —exclusiva, plena i normal—, 
segons els nombre d’hores lectives —de 18 hores a 21, de 17 a 18 i de 14 a 15 
respectivament— i d’estada al centre —34 hores, 27 i 21. També s’estructura-
ren els seminaris, sota la responsabilitat de catedràtics o agregats, que tenien 
l’obligació de confeccionar les programacions anuals i la temporització de les 
respectives matèries, a més de recopilar-les en memòries anuals, que havien 
de lliurar-se a inspecció, feina per a la qual disposaven d’una reducció de tres 
hores setmanals. El calendari es fixà en 220 dies lectius a l’any i se suprimiren 
les classes dels dissabtes al matí, substituïdes per la tarda dels dimecres.

Tot i la voluntat d’adaptació gradual, algunes de les propostes refor-
madores s’aplicaren amb prioritat: la substitució, en les qualificacions, de la 
notació numèrica per categories (suficient, bé, notable, excel·lent); la recollida 
d’informació i la realització de proves inicials per constatar les condicions per 
a l’estudi i els avenços de cada alumne, i l’avaluació continuada en lloc de la 
clàssica valoració reduïda als exàmens finals. Les noves sessions d’avaluació ha-
vien de valorar l’alumnat, en lloc de consignar-ne només les notes a les actes, i 
estudiants i famílies havien de ser informats no sols del rendiment en coneixe-
ments, sinó també de les actituds i aptituds dels nois i noies. Una de les mesu-
res més controvertides entre el professorat fou la substitució de l’avaluació final 
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La necessitat d’adequar els espais i de mobiliari suficient per allotjar, 
a més dels nombrosos grups classe, la subdivisió en grups per matèries op-
tatives als cursos de tercer i COU feu que, per exemple, al Joan d’Àustria, 
els grups de lletres, menys nombrosos, haguessin de fer classes als despatxos 
dels seminaris, una situació que fou objecte de denúncies per part de les 
associacions de pares i entitats veïnals. A més, la sobresaturació de les aules, 
la manca d’espais per encabir-hi els alumnes, o el constant moviment a les 
escales i passadissos a causa dels reagrupaments a cada franja horària per ma-
tèries optatives contribuïen al deteriorament de les instal·lacions, a causa del 
seu ús intensiu. Això comportava dificultats econòmiques per conservar-les 
i fer-hi reparacions. Al Joan d’Àustria, alguns professors més permissius eren 
partidaris de fer campanyes amb eslògans, o de premiar aquells alumnes més 
amatents a la conservació del material, mentre que d’altres defensaven una 
rigidesa disciplinària major.

La implantació del nou pla no va anar acompanyada de majors dota-
cions econòmiques, ans al contrari. Des del 1971, a l’Infanta Isabel hi hagué 
una reducció molt notable dels ingressos, que el 1975 van arribar a ser un 
37 % menys que els de l’any anterior;40 a banda, les partides econòmiques 
arribaven de manera fraccionada. Tot plegat generava una situació de dèficit 
crònic. Les insuficiències pressupostàries es van veure compensades, però, 
amb significatives aportacions de material als dos instituts, durant el curs 
1970-1971.

A més, el pas dels anys i, de ben segur, la baixa qualitat de la construcció 
ocasionaren desperfectes greus a l’edifici, que començaren a fer-se palesos des 
del desembre del 1971, quan s’arribà a considerar perillós celebrar les festes de 
Nadal i de final de curs al saló d’actes.41 A part d’aquest problema, que subsis-
tí fins anys després,42 hi havia altres inconvenients, com les goteres al terrat i la 
necessitat de la nova instal·lació de calefacció. Aquestes deficiències intentaren 
pal·liar-se amb crèdits extraordinaris, que començaren a ser rebuts a partir 
del 197743 i que permeteren reconvertir alguns espais, utilitzar la capella per 
a usos múltiples, organitzar més aules i construir nous seminaris; tot i això, al-
guns dels problemes esdevingueren crònics. L’any 1980, l’Infanta Isabel seguia 
reclamant la reparació total i definitiva de les goteres del terrat, que afectaven 
les aules de l’últim pis; la finalització de la instal·lació de la calefacció, i  la 

40. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 16 de maig del 1975.
41. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 4 de desembre del 1971; 
Institut Infanta Isabel, Claustro, sessió del 19 de maig del 1972.
42. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 25 de novembre del 1978.
43. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 20 de setembre del 1978.

El setembre del 1975, tretze anys després de la seva posada en funciona-
ment, als dos instituts de la Verneda van començar-hi les classes de la primera 
promoció del BUP, és a dir, alumnes que havien completat tot el cicle de 
l’EGB fins als catorze anys, que van viure des de les aules la mort de Franco 
i els inicis de la Transició. El canvi de pla d’estudis no incidí negativament 
en la matrícula, que es mantingué sobredimensionada, com ho palesen els 
onze grups de primer de BUP que calgué organitzar a l’Infanta Isabel, amb la 
consegüent massificació del centre, que allotjava 1.067 alumnes aquell curs. 
Aquest volum seguí ascendint a mesura que es posaven en marxa tots els cur-
sos de BUP i es mantingué a l’entorn dels 1.500 alumnes fins als anys vuitanta. 
A partir del curs 1977-1978, al Joan d’Àustria s’optà per prioritzar els alumnes 
amb millor nota d’EGB i aprovats al juny per a la matrícula de primer de 
BUP; per a la resta de nivells, es respectà la plaça als alumnes propis, sense 
admetre, però, aquells que repetien curs per tercera vegada. Tot i això, el total 
entre diürn i nocturn fou de 894 alumnes aquell any i 1.069 al següent, xifra 
que superava el doble de la capacitat ideal del centre, de manera que la direcció 
optà, el curs 1979-1980, per canalitzar alumnes de diürn cap a l’horari noc-
turn, en què es formaren grups en funció de si eren majors o menors de divuit 
anys. La política d’admissió del major nombre d’alumnes es justificava amb la 
intenció de «solucionar el grave problema de la falta de horas del profesorado 
en muchos seminarios, sin perder de vista la responsabilidad del centro frente 
a su entorno social».39

El curs 1977-1978 va ser l’últim en què es pogué cursar el COU des 
del vell batxillerat, alhora que s’entrava en la darrera fase de la desaparició 
dels alumnes lliures. L’alternativa del Ministerio d’oferir cursos a distància a 
partir de l’Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, va ser ben vista pel 
claustre de l’Infanta Isabel, que n’esdevingué centre col·laborador. Al Joan 
d’Àustria, la demanda de places, que era abundant, estimulà el professorat no 
numerari a demanar la disminució de la ràtio a 28 alumnes per professor, a fi 
i efecte de crear més nous grups classe i conservar tots els professors. Aquesta 
estratègia, però, fracassà, i la sobrematriculació no va minvar en el curs 1979-
1980. La decisió de la direcció, motivada per la pressió de pares i alumnes, 
d’acceptar la matriculació de tots els sol·licitants obligà a replantejar el debat 
sobre la dicotomia entre qualitat i quantitat de cara al curs 1980-1981, tenint 
en compte que des de la inspecció es comunicà que no hi hauria, en cap cas, 
ampliació de plantilla.

39. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessions del 5 i del 18 de setembre 
del 1979.
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Joan d’Àustria, el gener del 1980, també n’havia valorat les bones condicions 
de les aules, de secretaria, direcció i prefectura d’estudis, i els despatxos dels 
diferents seminaris didàctics, així com l’amplitud i la neteja dels espais de 
circulació; alhora, en destacava les instal·lacions i la dotació de material dels 
laboratoris de física i química, de fotografia i de ciències naturals, i el fons de 
llibres i les subscripcions a revistes de la biblioteca d’alumnes, que funcionava 
a càrrec de dos estudiants universitaris pagats per l’associació de pares.46

Els estudis nocturns: oportunitats i límits
Les classes de nocturn —en principi, només de batxillerat elemental— s’ha-
vien començat a impartir el curs 1963-1964, i, malgrat que molts dels matri-
culats deixaven els estudis abans d’acabar el curs, cada any creixia el volum 
d’alumnat. Tal com s’ha comentat, aquesta tendència continuà a partir de 
la desaparició progressiva dels nivells del batxillerat i fins i tot s’incrementà 
des de la implantació del BUP, sota el subterfugi de matriculació en horari 
vespertí. 

El malestar del professorat pel baix nivell acadèmic en aquesta mo-
dalitat horària augmentà a partir del curs 1975-1976, quan va començar a 
impartir-se primer de BUP amb alumnes que havien assolit el títol de graduat 
escolar a través d’un examen, a més de produir-se un transvasament constant 
d’alumnat de diürn a nocturn a partir de segon de BUP, atès que, en fer setze 
anys, hi havia nois i noies que intentaven compaginar els estudis amb una ocu-
pació laboral als matins. Tot plegat feia pensar al professorat que «el nocturno 
sea una especie de cajón de sastre donde llevar los restos del diurno».47 De fet, 
hi abundaven els repetidors i alumnes amb assignatures pendents, i, a causa 
de les seves limitacions per dedicar hores a l’estudi, l’exigència acadèmica era 
diferent, de la qual cosa, després, es ressentien els resultats dels exàmens de 
selectivitat, amb queixes de sectors del professorat que reclamaven més rigor. 
L’opinió no era compartida per aquells docents que impartien classes al noc-
turn, tal com manifestaven els de l’institut Joan d’Àustria, en afirmar que si 
augmentés l’exigència acadèmica «pocos aprobarían el nocturno» i que «el pe-
ligro de ser demasiado rigurosos está en que no podremos admitir a nuestros 
actuales alumnos para el curso próximo y en cambio entrarán otros [proce-
dents d’altres centres] con mejores notas, pero peor preparados».48 Des dels 

46. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101, caixa 12, 1979-1980, Informe que emite D. José M.ª Pastor 
Benavides, Inspector de Enseñanza Media del Distrito de Cataluña, respecto a la Visita General realizada al 
Instituto Juan de Austria el 25 de enero de 1980.
47. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 5 de setembre del 1979.
48. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 16 de febrer del 1974.

dotació de més material i mobiliari per a aules i seminaris. Noves obres es 
plantejaren com a peremptòries quan els dos centres esdevingueren mixtos, 
sobretot als gimnasos, on s’hagueren de duplicar els vestidors i les dutxes 

A l’Infanta Isabel, el curs 1972-1973 havia calgut ajornar l’inici de les 
classes, atès que no estaven enllestides les obres que incloïen un nou local 
per a gimnàs. Però un fet positiu fou la inauguració, el mes de desembre, 
del nou menjador. Aquest servei gaudí d’una vida curta, ja que va disminuir 
el nombre d’usuàries a causa de l’encariment del preu del menú i, a partir del 
1976, s’habilità un espai al semisoterrani perquè les alumnes hi consumissin 
el menjar que portaven de casa. Posteriorment, l’espai es reconvertí per fer-hi 
tallers de ceràmica i fotografia i com a sala d’estar dels alumnes, i el curs 1977-
1978 s’arrendà per al servei de bar. Al Joan d’Àustria, des de l’any 1972, una 
comissió de professorat havia intentat racionalitzar els espais per poder dispo-
sar de club, pati cobert, cafeteria, biblioteca, sala d’exàmens per als alumnes 
i sales i seminaris per al professorat. Però no va ser fins al 1974 que s’hi feren 
millores substancials, tot i que, a diferència de l’Infanta Isabel, l’ampliació del 
pati a partir del mercadillo no va quedar resolta, ja que el MEC no aconseguí 
que la Caja de Jubilaciones, que n’era propietària, en cedís l’espai. El problema 
encara s’arrossegava el 1980, tal com ho jutjava el mateix inspector: «[…] los 
suficientes espacios al aire libre para la expansión del alumnado y prácticas 
deportivas; por ello, durante los recreos tienen que salir al exterior del Centro, 
ya que en los patios no caben todos, con el consiguiente trastorno para la 
marcha del instituto».44

El 1980, amb la nova estructura de l’LGE consolidada, els espais espe-
cífics de què disposava l’Infanta Isabel, distribuïts en les cinc plantes de l’edi-
fici, eren vint-i-quatre aules per a quaranta alumnes, cinc aules específiques 
(dibuix, idiomes, projeccions, desdoblaments, i exàmens i conferències), qua-
tre laboratoris (física, química, ciències naturals i idiomes), una aula per a forn 
de ceràmica i fotografia, un gimnàs, una biblioteca, sala d’actes inutilitzable, 
menjador bar i capella compartida amb l’institut Joan d’Àustria. Els pocs 
espais d’esbarjo per a l’alumnat eren una de les carències. L’inspector José 
M.ª Pastor Benavides, després de la seva visita al centre, en valorava l’amplitud 
i la lluminositat de les aules, la idoneïtat dels espais i el material dels semi-
naris i despatxos administratius, tot i algunes mancances als laboratoris i els 
defectes estructurals al gimnàs.45 El mateix inspector, arran de la visita al 

44. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101, caixa 9, 1978-1979, Informe sobre la visita efectuada por 
D. Adelardo Sanz de Siria Catalán, inspector de Bachillerato del distrito de Barcelona, 28/X/1980.
45. ADEGC, Institut Infanta Isabel, 08013159, caixa 9, 1978-1979, Informe sobre la visita efectuada por 
D. José M.ª Pastor Benavides el día 20 de febrero de 1980.
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COBASA (Sant Adrià de Besòs), la Pau i Maresme feren esvair el perill de la 
desaparició del nocturn. La conflictivitat es mantingué al llarg del curs 1974-
1975, amb moltes hores de classe no impartides. Veient la situació, la directora 
prengué decisions unilaterals sense consultar-les al claustre, la qual cosa con-
tribuí a atiar més els enfrontaments entre un sector del professorat i la direcció. 

Les tensions no eren gaire diferents al Joan d’Àustria, i les vagues i as-
semblees al nocturn arribaren a significar la pèrdua de 382 hores lectives en 
un sol mes, el febrer del 1980. Les alumnes ho recorden així: 

L’any 1974-1975 ja hi havia moltes manifestacions; les de nocturn van fer una 
 assemblea, a la directora se li van creuar els cables i no se li acudeix res més que tancar 
l’institut. Jo me’n recordo, que hi volíem entrar i ens van tenir tres dies tancat l’insti-
tut i anàvem cada matí a fer una «sentada» i davant hi havia el «quartel» de la policia. 
El que passa és que quan venien dos grisos, potser ens aixecàvem i després ens tornàvem 
a asseure o marxàvem. El que podia passar era que moltes de les seves filles estiguessin 
allà fent la «sentada». Recordo que el primer dia que van obrir vam fer una assemblea a 
l’hora del pati, i, després del pati, ens vam asseure, totes les noies de l’institut, davant 
de la sala de professors i a les escales. Jo em vaig posar a l’escala per si havíem de sortir, 
sortir de les primeres; i allà, en silenci, que volíem que ens expliquessin per què havien 
tancat l’institut. El claustre es va reunir i van anar alguns professors a la directora, 
la van tancar al seu despatx. (Montserrat Pagès)

Vaig ser present, participant-hi més o menys, a manifestacions. Els grisos els teníem 
al davant, i la Rahola, que estava un curs superior al meu, agafava el megàfon i co-
mençava a parlar. Hi havia moltes vagues per la selectivitat entre cinquè i COU. Les 
«sentades» amb megàfon a l’entrada de l’institut les tinc ben presents. (Victòria Badia)

Les reivindicacions igualitaristes del professorat 
L’aplicació de l’LGE coincidí amb el relleu en les direccions d’Àngels Ferrer 
i d’Antonio Valenciano en els respectius instituts, en un context d’efervescèn-
cia del moviment d’interins en protesta per les diferències entre categories 
docents, tant de sou i dedicació horària com de drets al claustre. A aques-
tes reivindicacions s’hi sumaven les mobilitzacions dels alumnes demanant 
participació en els organismes de govern. La situació d’incertesa política que 
seguí la mort de Franco, en un ambient generalitzat de vagues i conflictes, uni-
da a l’actitud de contestació a l’autoritarisme, influí, sens dubte, en les durades 
breus de les direccions successives als dos instituts.

A l’Infanta Isabel, l’empenta d’Àngels Ferrer per aplicar les novetats 
de la nova llei d’educació, sense tenir en compte el que suposava quant a 
horaris més carregats, celebració de sessions d’avaluació en dissabte i la nova 
distribució de complements i incentius, generà crítiques de sectors del claustre, 

claustres, s’admetia que l’interès per estudiar dels alumnes que treballaven 
s’havia de respectar, però que calia aconsellar-los «que es posible estudiar tra-
bajando pero no aconsejable si se puede evitar» i que, alhora, calia «ser muy 
rigurosos con la estimación de la falta de escolaridad».49

Els alumnes de nocturn, pel seu contacte amb el món laboral, protago-
nitzaren sovint mobilitzacions de solidaritat amb el moviment obrer i actes de 
protesta política, sense deixar de banda reivindicacions estudiantils específi-
ques davant el requeriment legal de divisió de les assignatures de cada nivell de 
BUP en dos anys per facilitar-los l’aprenentatge —fet que allargava la durada 
dels estudis—, i davant les amenaces de tancament progressiu dels nocturns.

A l’Infanta Isabel, les alumnes de nocturn protagonitzaren un movi-
ment de protesta a finals del curs 1973-1974, a causa de la restricció de la 
normativa d’admissió adoptada per la nova direcció, més temorenca a l’hora 
de trampejar les orientacions de la inspecció, sense consultar-ho al claustre, en 
què ja assistien de manera irregular representants de les estudiants.

Un article a Tele/eXpres de Josep M. Huertas50 denuncià els requeri-
ments previstos per la direcció per poder matricular-se de nit (bones qualifica-
cions i justificació de jornada laboral), com un tipus de selectivitat per evitar el 
pas a l’ensenyament superior de les treballadores i per canalitzar-ne la majoria 
cap els estudis professionals. A més, destacava que els professors favorables al 
manteniment del nocturn eren els professors no numeraris (PNN), sense dret 
a vot al claustre —tot i ser el 40 % dels docents—, mentre que els professors 
numeraris es mantenien arrecerats al diürn, en què hi havia un rendiment 
acadèmic més alt. Els arguments esgrimits des de la direcció i la inspecció 
(rendiment inferior i assistència irregular, professorat rebel que usava el centre 
com a tribuna política) reberen la rèplica de les alumnes, bona part de les quals 
no es podria matricular al curs següent a causa de les restriccions.

El manteniment dels estudis nocturns rebé el suport del moviment veï-
nal, amb el rerefons de la lluita contra la manca d’instituts als barris del Besòs, 
la Verneda, la Pau, Maresme, Poblenou i el Clot. L’Infanta Isabel era l’únic 
institut femení de la zona que en tenia. Tot i que bona part de la matriculació 
constava en règim vespertí, i, amb l’objectiu de reduir-ne la matrícula, la ins-
pecció instà a una observació detallada, cas a cas, sobre les condicions laborals 
i familiars de cada alumna preinscrita.51 L’aplicació de les noves exigències 
reduí la matrícula a gairebé un centenar de noies, però continuava essent ele-
vada, i les pressions dels presidents de les associacions de veïns de Poblenou, 

49. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 7 de setembre del 1974.
50. Josep M. Huertas, «Selectividad para quienes estudian de noche», Tele/eXpres, 7/VI/1974.
51. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 9 de juliol del 1974.
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l’immobilisme, defensaven l’autogestió. Però els canvis normatius dels anys 
de la Transició foren decebedors. El decret de 28 de febrer del 1977 limità la 
participació del professorat als consells de direcció, amb igualtat de condicions 
per a tot el professorat, i acceptà la representació d’alumnes, pares i personal 
no docent al Consell assessor, però seguí requerint la condició de catedràtic 
per accedir a la direcció i subdirecció, mentre que la resta de càrrecs de la junta 
ja podien ser ocupats per agregats. 

Al Joan d’Àustria se seguí la legalitat vigent, i les direccions foren ocu-
pades successivament per catedràtics. Joan Goñi en fou director des del curs 
1976-1977 fins al setembre del 1979, quan el rellevà Enric Miralles. Aquest 
atorgà caràcter igualitari a les eleccions dels representants del professorat als 
organismes assessors, malgrat que la normativa dictés que calia fer-les de ma-
nera separada entre numeraris i no numeraris, i obrí les portes a la participació 
de pares i alumnes. En marxar a l’Escola Normal, accedí de nou a la direcció 
Anna Aguilar, subdirectora fins aleshores, al capdavant d’un claustre en el 
si del qual la mateixa inspecció reconeixia «diferencias a la hora de enfocar 
la realidad educativa e interpretar la normativa vigente, entre los distintos 
miembros del Claustro, lo que lleva, a veces, a enfrentamientos más o menos 
agudos».54 La polèmica seguí viva fins al maig del 1981, quan, amb un escàs 
marge de vots, fou elegida directora la professora agregada de dibuix Maria 
Arús, que impulsà un programa de democratització dels òrgans de govern 
i potencià la participació dels alumnes en les avaluacions i un major contacte 
amb els pares, a més d’apostar per la catalanització del centre i la projecció al 
barri. El 19 de juny del mateix any, un decret obrí la possibilitat d’accés a les 
direccions als professors numeraris de tots els nivells i modalitats, amb l’únic 
requisit de tenir un any d’antiguitat al centre.

Al claustre de l’institut Infanta Isabel, com a la majoria de centres, tam-
bé hi predominaven els professors interins i contractats, els quals van aconse-
guir ser admesos als organismes consultius del centre des del curs 1975-1976, 
mentre que se seguí respectant la normativa que feia elegibles únicament els 
catedràtics per ocupar la direcció, que recaigué en Marta Nel·lo, des del mes 
d’abril del 1976.55

El decret al·ludit, del febrer del 1977, encengué més el debat, tant pel 
que feia al procediment d’elecció de directors com per la manca de represen-
tativitat i de capacitat decisòria del Consell Assessor. A l’Infanta Isabel, bona 
part dels docents reclamaven que l’únic òrgan de decisió fos el claustre, amb 

54. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101, caixa 9, 1978-1979, Informe sobre la visita efectuada por 
D. Adelardo Sanz de Siria Catalán, inspector de Bachillerato del distrito de Barcelona, el 14 de octubre del 1980. 
55. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 20 d’abril del 1976.

tant dels funcionaris veterans com d’interins.52 La seva jubilació, el 18 de maig 
del 1974, donà accés a la direcció a la subdirectora fins aleshores, M.ª Carmen 
Fernández Llorens, de tarannà menys dialogant, fet que aguditzà les tensions 
derivades del procés de demandes d’igualtat dels diferents nivells jeràrquics de 
professorat i de l’onada de protestes de l’alumnat.

També al Joan d’Àustria, sectors del professorat havien reaccionat amb 
malestar a les novetats de l’LGE, quan se’n reclamà la col·laboració en tasques 
no relacionades amb l’estricta docència «que acaban desvirtuando la función 
del profesor».53 Aquestes actituds induïren Antonio Valenciano a accentuar 
el seu dirigisme, amb convocatòries de claustre cada cop més espaiades, fins 
que, cansat del malestar, demanà el trasllat a l’institut de Collado Villalba 
(Madrid). A partir del mes de juliol del 1975, la direcció recaigué, de manera 
provisional, en Anna Aguilar, que va exercir el càrrec només un any. El seu 
mandat començà amb un nou estil, encoratjant el professorat a integrar-se 
en comissions, una de les quals redactà un esborrany de reglament intern. El 
document era un bon reflex de la mentalitat antiautoritària i de la voluntat de 
democratització desplegades en els àmbits educatius progressistes; s’hi detalla-
va un extens catàleg de drets dels alumnes; se sotmetia el poder de decisió de la 
direcció a l’acord del claustre general, amb la participació de pares i alumnes, 
del claustre de professorat i de la Comissió Permanent. Als PNN també se’ls 
concedia vot al claustre i se’ls permetia la correcció d’exàmens de les revàlides 
i de les proves d’accés a la universitat, fins aleshores reservats als numeraris. 

La mort del dictador, el 20 de novembre del 1975, va ser viscuda als 
centres des de diferents sensibilitats, com mostra l’acta de la sessió de claustre 
de l’Infanta Isabel del 29 de novembre del 1975. En la reunió, la directora 
proposà fer constar en el document el sentiment pel decés, tot recordant que 
Franco havia creat i inaugurat el centre, mentre que diversos professors plan-
tejaven la conveniència d’adreçar un escrit al rei demanant l’amnistia, una 
proposta que fou aturada per la directora. 

Les noves direccions visqueren una nova dinàmica dins els claustres, 
sota les pressions democratitzadores dels col·lectius de professors, pares o 
alumnes, que xocaven amb la rígida carcassa legal del passat. Com que el 
claustre era considerat l’organisme més representatiu, per damunt del poder 
de les direccions —sovint condicionades per imperatius administratius—, s’hi 
reclamava la presència activa, amb veu i vot, de representants de l’alumnat 
i dels professors interins, de manera que es forçaven alternatives a una legalitat 
en vies de transformació, amb posicions que, al mateix temps que refusaven 

52. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 20 de maig del 1971.
53. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 16 de febrer del 1974.
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El prestigi dels catedràtics, severs però respectats per la seva com-
petència, i amb formes més tradicionals, es contraposava amb el paper 
d’aquests professors més joves, sovint vestits amb pantalons de pana i jerseis 
gruixuts, que empraven mètodes de classe més actius, generaven relacions 
de companyonia amb els alumnes i els ajudaven a prendre consciència de la 
realitat sociopolítica del moment. Els joves llicenciats, formats en facultats 
que havien perdut el seu tradicional elitisme i que havien esdevingut focus 
d’agitació contra el Règim i escoles d’aprenentatge polític, s’integraren en 
claustres amb sectors fortament corporatius, de mires funcionarials clàs-
siques, en els quals deixaven sentir la seva veu per reivindicar solucions a 
la seva problemàtica laboral i per plantejar propostes de democratització 
participativa. 

Des del 1973,57 existien nuclis organitzats d’interins que reclamaven 
estabilitat i un sou equivalent a un 80 % del dels agregats, i arribaren a plan-
tejar la fórmula del contracte laboral i la selecció per als mateixos claustres, 
amb el vistiplau dels seminaris. Per tal d’apaivagar el moviment d’interins, 
l’any 1973 el Ministerio convocà oposicions restringides per a places d’agre-
gats, amb la condició de tenir cinc anys d’antiguitat; convocatòria que no 
satisfeia les demandes de bona part dels professors no numeraris. 

L’inici del curs 1973-1974 tornà a endarrerir-se per solidaritat amb la 
protesta d’aquells als quals no s’havia renovat el contracte, i al llarg del curs 
s’encengué de nou el conflicte, amb convocatòries de vaga els mesos de fe-
brer i abril. Aleshores ja no sols es reclamava la readmissió dels acomiadats, 
sinó també la igualtat de drets als claustres, el dret de reunió als centres 
o la igualació de salaris i contractes laborals. Aquestes reivindicacions es 
mantingueren en la vaga del mes de novembre del 1974, en la qual se sumà 
la protesta per retards en el cobrament. Els mateixos centres —i també els 
de la Verneda—, per mitigar les anomalies i irregularitats en els pagaments, 
sovint anticipaven part de les nòmines dels interins.

Tant al Joan d’Àustria com a l’Infanta Isabel hi hagué ressò d’aques-
tes primeres protestes i es posposà l’inici del curs 1973-1974 fins a la do-
tació de les places necessàries de professorat. Els alumnes copsaven les 
dificultats per suplir les baixes al llarg del curs, sobretot al nocturn, i foren 
espectadors de la dinàmica reivindicativa i vaguística, que els deixà sense 
classes força dies: 

57. Per la conflictivitat del professorat públic, vegeu Francisco Morente Valero, «Relacions laborals, 
nivells de vida i activisme sindical dels treballadors públics de l’ensenyament (1939-1996)», dins Pere Ysàs 
(coord.), Treball, treballadors i sindicalisme en l’Administració pública a Catalunya (1939-1996), Barcelona, 
Columna-CCOO, 1998, pàg. 47-112.

comissions obertes i rotatives, i amb aquesta finalitat organitzà una comis-
sió d’estudi.56 Malgrat aquestes inquietuds democratitzadores, quan, el curs 
1979-1980, la directora Marta Nel·lo deixà el càrrec per passar a inspecció, 
fou nomenat de nou un catedràtic, Joan Castellanos, que gairebé simultà-
niament havia aconseguit una comissió de serveis en un institut a França, 
a la qual renuncià poc després. En aquest breu parèntesi abans d’acceptar 
la direcció, mentre el claustre s’inclinava per nomenar director el profes-
sor agregat de matemàtiques Manuel López Salvande, la delegació del MEC 
 nomenà directora la catedràtica d’Anglès Fernanda Rodríguez, fins al retorn 
de Joan Castellanos. Castellanos també ocupà el càrrec tan sols un any, atès 
que fou destinat a la inspecció de Barcelona, el mes de setembre del 1980. 
Aleshores, passà a exercir de director en funcions el subdirector, Sebastià 
Bonet.  Mentrestant, les relacions continuaven sent tibants al si del claustre, 
motivades pels sectors que seguien donant suport al fet que la direcció fos 
ocupada per un agregat. 

El 21 de maig del 1979, l’aprovació dels primers articles de l’Estatut 
de centres sembrà la decepció. Els legisladors havien estat poc amatents a 
les demandes de la majoria del professorat, accentuaven el pes de la direcció 
i rebaixaven el poder del claustre, en un context en què la pressió dels interins i 
dels alumnes en forçava més la celebració. De fet, en ambdós instituts, com 
en la majoria de centres, s’havia reduït la durada de les classes a 55 minuts, per 
poder guanyar temps per a aquestes reunions, temps que també fou aprofitat 
per a les sessions d’avaluacions.

El moviment dels professors interins 
La voluminosa població escolar requeria molt més professorat del que s’assig-
nava oficialment als centres, i les plantilles reals, sovint, duplicaven les nomi-
nals. Als claustres eren minoria els professors que havien fet oposicions, joves 
agregats o catedràtics; la gran majoria eren no numeraris, que cobraven un 
40 % del sou dels catedràtics i estaven subjectes a una contractació anual, amb 
el consegüent malestar personal i la inestabilitat dels claustres. Els finals de 
curs sempre estaven marcats per les seves demandes de continuïtat, situació no 
resolta generalment fins al mes de setembre, un cop els resultats dels exàmens 
dels alumnes pendents permetien l’organització definitiva dels grups classe 
i de les matèries optatives. Malgrat les demandes dels pares i del Col·legi de 
Doctors i Llicenciats perquè es racionalitzés la situació, moltes vegades, en 
començar el curs, mancava part de la plantilla de professorat i les direccions 
havien de negociar-la a última hora amb la Delegación del Ministerio.

56. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 26 de març del 1977.
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mobilitzacions continuaren, sovint amb el suport dels alumnes, com en el 
cas del Joan d’Àustria, que se solidaritzaren amb el moviment dels PNN, 
el gener del 1977.

De la inclusió de la problemàtica dels interins en els Pactes de la Mon-
cloa del 25 d’octubre del 1977 entre el Govern i els sindicats, en sorgiren 
promeses oficials d’augmentar notablement el nombre de places d’agregats 
i convocar oposicions restringides i descentralitzades, però el conflicte encara 
no minvà. En començar el curs 1977-1978 seguien els retards de cobraments, 
i la tardança en les designacions s’agreujà quan el Ministerio es negà a tenir 
en compte les places de català per ampliar les plantilles de professorat de cada 
centre. Des de l’Infanta Isabel se sentiren veus sobre la degradació de l’ense-
nyament oficial en els darrers anys («¿No es esto una manera de conducir la 
enseñanza oficial hacia una enseñanza pobre, para pobres?»),59 i es debateren 
les mesures de protesta, alhora que es criticava la direcció per no implicar-se 
en el moviment. Les aturades de mitjan novembre del 1977 afectaren la meitat 
d’instituts de la província, i la persistència de l’actitud ministerial de no consi-
derar les places de català dins la quota provincial va empènyer la Junta de Di-
rectors d’Institut de Barcelona a proposar una dimissió col·lectiva l’any 1979.

Però, a poc a poc, la situació de dèficit es veié pal·liada i el moviment 
dels no numeraris perdé forçà. Des de l’estiu del 1977 se celebraren oposicions 
a Barcelona i s’hi oferiren condicions diferenciades i favorables per als PNN, 
que comportaren un augment molt significatiu de professors funcionaris als 
claustres. N’és un exemple el fet que, al claustre de l’institut Infanta Isabel, el 
curs 1978-1979, ja només tres docents eren no numeraris, davant dels setanta 
numeraris, seixanta dels quals eren agregats.

Demandes de participació i mobilitzacions dels alumnes
El moviment estudiantil de secundària s’organitzà sobretot en oposició al ca-
ràcter considerat selectiu de la Ley General de Educación, i es desenvolupà 
en sintonia amb les protestes universitàries, les dels PNN i les mobilitzaci-
ons veïnals a favor de l’ensenyament públic. Així, s’integrà, juntament amb 
aquests moviments, en el corrent de reclamació d’una major participació en els 
organismes de presa de decisions als centres. La reimplantació de les proves de 
selectivitat des del 1972 va atiar el moviment i la protesta, seguida també per 
part dels professors, i cohesionà accions de solidaritat entre centres.

Als dos instituts de la Verneda els delegats i delegades de classe passaren 
de ser nomenats a ser elegits, i tingueren un paper en el moviment de reclama-
ció de quotes de participació en els organismes de gestió. 

59. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió de l’1 de novembre del 1977.

Sí que tuvimos varias huelgas protagonizadas por los PNN. No obstante, no recuer-
do muy bien qué tipo de reivindicaciones en concreto reclamaban. Supongo que 
buscarían igualarse en derechos con los catedráticos a todos los efectos, posiblemente 
también reivindicaciones salariales. (Alfonso Guirao)

La lluita dels PNN? Jo recordo a cinquè que no sé com ens ho fèiem, quasi no teníem 
classe i vàrem aprendre molt; tot el professorat gairebé era no numerari i vam tenir 
unes vagues immenses. Eren ells, els professors, que feien vaga. (Montserrat Pagès)

Les protestes dels PNN, emmarcades en el context de voluntat de canvi polític 
dels anys del tardofranquisme, eren seguides per sectors de l’alumnat i tenien 
el suport dels moviments d’oposició política, i els professors no dubtaven a 
establir paral·lelismes entre el malestar del sector de l’ensenyament i els pati-
ments de la classe treballadora per la crisi econòmica. En la seva plataforma 
reivindicativa, a més de demanar l’estabilitat, la igualtat i la gestió democràtica 
dels centres, s’advocava per l’eliminació de la selectivitat i de la doble titulació 
a l’EGB, el manteniment dels nocturns, la gratuïtat i el dret de reunió i d’ex-
pressió als centres. 

La resposta del Ministerio a la llarga vaga de la primavera del 1975 fou 
legalista i repressora. L’Administració manifestà la seva impossibilitat de fer 
contractes laborals i començà a aplicar sancions per manca d’assistència al lloc 
de treball; mesures que atiaren una nova vaga, el mes de maig, exigint la re-
tirada de les sancions, i una nova tanda de mobilitzacions davant la minsa 
convocatòria de places a les oposicions del mes de juliol. Alhora, s’aprofundia 
en el debat sobre un nou sistema educatiu, amb punts que convergien amb 
el moviment de mestres: escolarització obligatòria de tota la població fins als 
setze anys, contracte laboral i cos únic d’ensenyants, 28 alumnes per classe, 
establiment de cursos nocturns a tots els centres, creació de càtedres de llengua 
catalana i accés a una plaça a partir d’un any de pràctica docent.58 

En l’àmbit barceloní, el moviment aconseguí que la contractació d’in-
terins es fes segons els criteris elaborats per una comissió de directors i repre-
sentants dels PNN, que intentà redistribuir les vacants als diversos centres 
amb la disponibilitat de professorat interí. Als instituts, amb el vistiplau de 
l’Administració, per preservar les places de professorat s’organitzaren classes 
de recuperació per als estudiants amb matèries pendents, computades com 
a hores lectives, sempre que hi hagués un mínim d’alumnes. Però la mesu-
ra pal·liativa no aportava una solució global al problema, de manera que les 

58. «Document sobre la problemàtica de l’ensenyament. 22 maig de 1976», Butlletí del Col·legi de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 16 (juny 1975), pàg. 12-13.
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Érem unes alumnes, ja en aquella època, molt lluitadores i reivindicatives davant la 
classe política de llavors. Hi havia delegades elegides i algunes noies estaven organit-
zades políticament. Ens vàrem mobilitzar per diverses raons i en suport dels professors 
PNN. Volíem reivindicar els drets, la llibertat. (Natàlia Tibau)

La majoria de vagues dels alumnes no tenien gaire significació política, sinó 
que responien a demandes relacionades amb problemes dels centres, com la 
manca de calefacció a les aules o les peticions que els instituts fossin mixtos: 

Teníamos problemas para organizar protestas de tipo colectivo: sentadas, marchas, 
«pancarteo», etc., debido a que justo al lado del instituto se localizaba el cuartel de la 
Policía Nacional de La Verneda, por lo que enseguida los teníamos allí, disuadiéndo-
nos de nuestras acciones; las cuales, por cierto, siempre fueron de menor envergadura 
(nunca manifestaciones de tipo político); recuerdo por ejemplo cuando nos mani-
festábamos envueltos en mantas porque solicitábamos que nos pusiesen calefacción 
en las aulas, o las manifestaciones solicitando que los dos institutos, Joan d’Àustria 
e Infanta Isabel, fuesen mixtos. (Alfonso Guirao)

Recuerdo que nuestro principal movimiento de protesta fue reclamar la docencia 
mixta en ambos institutos, lo cual hicimos con lo que denominamos la invasión del 
Infanta Isabel. ¡Vaya revuelo se produjo! También hicimos una protesta por el frío que 
pasábamos en el Juan de Austria. Esta protesta consistió en traer una manta y vagar 
por los pasillos cubiertos con ella. Nuestra reivindicación fue atendida, y el problema, 
resuelto. (Antonio Solanas)

Sens dubte, es respirava l’ambient polític del moment, amb el desig com-
partit de més llibertats i més drets, i el refús al règim franquista, cosa que 
contribuïa a la politització de qualsevol acció, sota el lideratge dels petits 
nuclis organitzats: 

La politització entre els alumnes penso que era alta. A l’esquerra del PSUC hi havia de 
tot d’una manera més o menys explícita (no hem d’oblidar quins anys eren). Em costa 
recordar els motius exactes de les diferents aturades i vagues que vam tenir (era una 
època molt més polititzada en els instituts que l’actual). Una vaga no política va ser 
per reclamar la reparació de la calefacció, que fins i tot va acabar en una manifestació 
al voltant de la caserna de la policia que hi havia al costat. Crec que els delegats tenien 
un paper important en l’organització però no recordo que fossin els actors principals 
de les assemblees. (Alejandro Marcuello)

Aparentment estaven organitzats en delegats, consell de delegats i president del con-
sell, però l’activitat que es feia era només de corretja de transmissió de les vagues 

Des de l’inici del curs 1970-1971, els alumnes del Joan d’Àustria havien 
expressat la seva voluntat de participar en el claustre,60 com també reclamaren 
l’associació d’exalumnes recentment creada, i la seva representació començà 
a articular-se a partir d’una comissió de cinc alumnes dels cursos més alts, 
creada a instància de la direcció. Aquesta, per la seva banda, i des del conven-
ciment que «la acción de los padres no debe estar desligada del instituto»,61 
potencià l’APA, legalitzada el mateix curs 1970-1971. Els pares, organitzats, a 
més d’aportar al centre col·laboració econòmica i suport a les activitats, des de 
l’any 1972 tingueren representació als claustres i al Consell de Direcció, però 
aquesta dinàmica es trencà la primavera del 1973, quan la direcció suggerí 
que el president de l’APA deixés d’assistir als claustres i s’integrés al Consell 
Assessor, a instància de la superioritat.

A l’Infanta Isabel, les protestes més sorolloses de les alumnes escla-
taren a finals del curs 1973-1974, un cop esdevinguda la jubilació d’Àngels 
Ferrer, a causa de les tensions provocades per la nova direcció a l’entorn dels 
viatges d’estudis, i sobretot pel seu capteniment per la reducció o desapari-
ció del nocturn. Les noies reclamaven la participació activa al claustre i que 
aquest es pronunciés en contra de la selectivitat, però aquestes peticions no 
obtingueren resposta.

Al marge de l’estructura de representació impulsada des de les direc-
cions, els sectors més conscienciats de l’alumnat intervenien a les mateixes 
aules amb el permís d’alguns professors per donar informacions o fer petits 
mítings als companys. Les assemblees, en què tan sols participaren de manera 
activa una minoria, esdevingueren un aprenentatge de debat, tant per deci-
dir destins i característiques dels viatges de final de curs com per definir les 
aturades, bona part de les quals, relacionades amb l’enduriment de l’accés a 
la universitat. També hi ressonaven les consignes dels sindicats estudiantils. 
L’aprenentatge de nous models organitzatius autònoms, a través d’assemblees 
al marge de la reglamentació legal, marcà el pas per l’institut de nois i noies, 
en aquells anys curulls de tensions i conflictes, amb primers contactes amb 
les minories polititzades, tal com ho recorden alguns estudiants: 

Els alumnes començàvem llavors a organitzar-nos. Jo recordo algun míting per parlar 
dels conflictes pel tema de la selectivitat, o per decidir el viatge de final de curs. 
Ens van permetre muntar un bar per servir entrepans i pastes a l’hora d’esmorzar per 
guanyar diners per al viatge de final de curs. Fora d’això, no hi havia cap iniciativa 
cultural, la poca que hi havia era de caire polític. (Àngels Prat)

60. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro, sessió del 6 d’octubre del 1970.
61. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro, sessió del 28 de novembre del 1970.

Els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria



364 365Cèlia Cañellas i Rosa Toran

punt àlgid, i foren emblemàtiques les accions de solidaritat amb els alum-
nes de nocturn expulsats de l’institut Milà i Fontanals, el gener del 1976. 
Assemblees no autoritzades, protestes i pintades a les parets suscitaren el 
tancament indefinit del centre en el nocturn i d’una setmana en el diürn, 
i l’expulsió d’alumnes, un dels quals per insults al director. La reacció, en 
la majoria d’instituts de Barcelona i comarca, foren aturades i manifestaci-
ons de solidaritat reclamant la dimissió del director del Milà i Fontanals, la 
readmissió dels expulsats, la democratització de l’ensenyament i la llibertat 
d’expressió i reunió. Els instituts de la Verneda se sumaren a les protestes, 
amb l’aturada de les activitats el dia 21 de gener i una manifestació fins al 
mercat per informar de la problemàtica al barri. L’endemà, a l’Infanta Isabel, 
l’aturada va ser activa, amb assistència i debats al centre, i es lliurà un ma-
nifest als professors, aleshores reunits, en el qual es reclamava la readmissió 
dels estudiants expulsats per participar en activitats suposadament il·legals 
i la retirada de la força pública, i s’insistia en la necessitat d’un ensenyament 
democràtic. El document sols obtingué el suport del sector de professors que 
veien necessària una participació més gran de representants dels alumnes en 
els claustres.

La Comissió Gestora de la Federació de Pares d’Alumnes d’Instituts 
de Batxillerat de Catalunya i Balears mitjançà en el conflicte obert al Milà 
i Fontanals, alhora que valorava les reivindicacions dels estudiants i demanava 
diàleg a les direccions. Aquestes gestions influïren en la remissió de les ten-
sions, després de promeses d’aconseguir el dret a reunió i la participació dels 
alumnes en el claustre. 

A l’Infanta Isabel, els dies de paralització de les activitats acadèmiques van 
servir per debatre entre el professorat les posicions davant les vagues d’alumnes 
—atès que eren menors d’edat— i la manera de canalitzar la representació de 
les estudiants en els claustres i les avaluacions. Aquell curs, les avaluacions del 
segon trimestre s’hagueren de suspendre a causa de la pressió de les alumnes, que 
hi volien entrar, adduint que «la vida va por delante de la legalidad», davant del 
principi que mantenia la directora,62 fins que s’arribà a l’acord que la delegada 
i la subdelegada de cada curs entressin a la segona part de les avaluacions. 

Pares i mares s’involucraren en la mateixa dinàmica de participació. 
L’any 1977 formaren una junta gestora per endegar la constitució de l’APA, 
legalitzada poc després, fins que el 1979 aconseguiren tenir un representant 
en el claustre, amb veu però sense vot. I no deixaren de denunciar la degrada-
ció de l’ensenyament estatal, alhora que reclamaven l’inici del curs més pun-
tualment i la fi de la tardança a adjudicar les places dels professors interins. 

62. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 26 de març del 1977.

organitzades pels moviments estudiantils del moment. A l’Infanta tothom tenia més 
o menys les mateixes inquietuds: més llibertat política, odi als grisos, oposició a l’au-
toritat irracional del sistema, etc. Hi havia les alumnes que protestàvem i les que 
passaven, però no visions oposades. (Àngels Prat)

En efecte, els petits nuclis polititzats, amb els seus discursos esquerrans, atreien 
alguns companys, tot i que passaven desapercebuts per a la majoria, a causa de 
la seva organització clandestina. No faltava el proselitisme exercit per alguns 
alumnes i la influència d’alguns professors, que desvetllaren la sensibilitat socio-
cultural dels adolescents i contribuïren directament a la seva politització i a la 
seva implicació en vagues i manifestacions pròpies del moviment estudiantil, 
amb segudes de protesta o solidaritat amb la lluita antifranquista, controlades 
de prop pels policies de la caserna: 

Hi havia molts nuclis polititzats, hi havia molt PSUC, molt Moviment Comunista 
de Catalunya, i alguns altres, Bandera Roja. Ho sabíem, t’ho deien descaradament. 
Hi havia pamflets. A sisè, quan era subdelegada, anàvem a la reunió de delegats per 
veure els dies de vaga que faríem i sempre es deia: «L’Assemblea de Catalunya diu que 
hem de fer tal cosa», «L’Assemblea de Catalunya diu no sé què». Hi havia molta, molta 
politització. Fèiem moltes vagues, per solidaritat, que si ara han matat a un de tal […]. 
(Montserrat Pagès)

Nunca participé en asambleas, aunque sí recuerdo a algunos compañeros muy acti-
vos, básicamente en grupos de izquierdas, que incluso llegaron a atraerme en algún 
momento (juventud, divino tesoro). (Agustín Balboa)

I, tal com succeïa en la majoria d’àmbits, hi havia també alumnes que a l’insti-
tut anaven per feina, amb el somni d’arribar a la universitat, però també volien 
passar-ho bé, la qual cosa els duia a veure les vagues i aturades com un destorb, 
i a prioritzar els estudis per sobre de les inquietuds socials: 

Nunca quise entrar en temas políticos, mi único objetivo era aprobar las asignaturas 
con la suficiente nota para entrar en Medicina. En cuanto a las huelgas y reivindica-
ciones, no puedo opinar porque no participé activamente y siempre las contemplé más 
como un inconveniente que como una ventaja. (Luis Allué)

No estàvem per aquestes històries. Anàvem a estudiar, passar-ho bé i somniant arribar 
a la Universitat. (Rosa Canas)

A partir de la mort de Franco, les mobilitzacions estudiantils a Barcelona, 
impulsades des de la Coordinadora d’Estudiants de Batxillerat, assoliren un 
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ayudará a superarnos».66 Encetada la nova dinàmica participativa, la repre-
sentativitat dels alumnes delegats fou de vegades qüestionada, atès que no 
gaudien sempre del lideratge entre els seus representats, i també fou objecte de 
crítiques la presa de decisions sense consulta prèvia entre els companys. 

De tota manera, en un procés ràpid, i com en altres aspectes de la vida 
col·lectiva, aquesta voluntat participativa anà quedant retallada per la pràctica 
política de la Transició, sobretot quan l’aprovació definitiva de l’Estatut de cen-
tres docents no universitaris per la llei de 19 de juny del 1980 rebaixà totalment 
les potestats del claustre, i reduí la representació dels alumnes en el Consell 
de Direcció a dos delegats, elegits indirectament a través dels delegats de curs.

Els canvis acadèmics i els efectes de la fi de la dictadura
La implantació del BUP a partir del curs 1975-1976 no atenuà l’exigència 
acadèmica del professorat, tot i que l’ambient dels centres se’n ressentí, tant 
en el rendiment escolar com en la disciplina, per l’arribada dels nois i noies de 
catorze anys, molts dels quals, matriculats més per la voluntat de les famílies 
que per propi convenciment, i procedents de les aules de primària amb uns 
paràmetres d’aprenentatge força diferents de la tradició del batxillerat. 

Els instituts mantingueren la seva rutina, que basculava entre els pro-
fessors anodins i els brillants, exigents o de metodologies innovadores, dels 
quals els antics alumnes que reeixiren acadèmicament guarden un bon re-
cord. L’evocació positiva dels nois i noies que consolidaren en els centres les 
bases d’una trajectòria professional qualificada no significa que pugui obvi-
ar-se el fet que, tot i que en menor grau que en el sistema anterior, seguiren les 
repeticions i els abandonaments a causa del manteniment de l’orientació dels 
continguts del BUP cap als estudis universitaris. Les desercions es produïen 
sobretot en els primers cursos, per la manca de motivació i pel baix nivell de 
base dels alumnes, que havien assolit la titulació de graduat escolar gràcies al 
criteri generós dels mestres d’EGB, que no volien tallar oportunitats a ningú. 
Tot i això, la tendència social a la continuïtat dels estudis secundaris va incidir 
en l’augment de titulats respecte als de les primeres promocions, ja que per a 
molts alumnes, i especialment per a les noies, que maldaven per obrir-se pas 
en el mercat laboral en condicions d’igualtat amb els nois, la prossecució dels 
estudis tenia com a fita garantir-se una feina gratificadora.

En uns centres densificats, la distensió del concepte d’autoritat que 
seguí la fi de la dictadura estava arrelada en bona part dels joves, i els feu pro-
clius a qüestionar tota norma, tot i que els requeriments acadèmics eren res-
pectats per aquells nois i noies amb perspectives de continuïtat en els estudis: 

66. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 24 de novembre del 1979.

Esdevingueren, també, bons col·laboradors en el Consell Assessor i contribu-
ents en la dotació del centre, amb adquisicions de material i llibres per a la 
biblioteca i els seminaris.

La participació en els claustres dels alumnes seguí essent un cavall de ba-
talla persistent al Joan d’Àustria, amb aturades com la que tingué lloc el mes de 
novembre del 1976, presentada pels delegats de curs com a «paro apolítico».63 
El curs següent, poc abans de les vacances de Nadal, els nois tornaren a plante-
jar obertament la seva voluntat d’assistir al claustre,64 davant d’un professorat 
escindit entre els legalistes i aquells qui comprenien la desconfiança dels nois en 
el sistema de delegats als consells i preferien una representació més col·lectiva. 
Finalment, l’opció oficialista prevalgué i s’acordà explicar a totes les classes què 
era exactament un claustre i potenciar des de les tutories el Consell Assessor. 
El març del 1978 rebrotà el conflicte, paral·lelament a la protesta del professo-
rat per la reducció de dedicacions a alguns docents, a mig curs, per part de la 
inspecció, i s’arribà al tancament del centre. La mobilització dels alumnes obeïa 
a diferents motivacions, des de la protesta per la prohibició d’una excursió, fins 
al desig que fossin admeses noies, a més del suport a la vaga, d’àmbit català, a 
favor de la llibertat d’expressió, arran de la suspensió de l’obra teatral La torna 
i de l’empresonament de l’actor Albert Boadella. Totes aquestes demandes foren 
plantejades al claustre del 26 d’abril del 1978.

Dos cursos després, a finals de novembre del 1979, i coincidint amb el 
malestar provocat per la manca de professorat i la problemàtica dels interins 
i dels professors de català, tornà a proposar-se la participació dels alumnes, 
 pares i personal no docent (PND) en el claustre, tema que havia quedat ajor-
nat, davant la prioritat del pas del centre al règim mixt. Les actituds a favor 
per part dels professors més joves contrastaven amb les dels catedràtics més 
veterans, que consideraven la participació «un salto peligrosísimo» i reclama-
ven el dret dels professors a reunir-se per separat.65 El dilema es resolgué el 7 
de juny del 1980, quan el claustre aprovà la participació en el seu si de vuit 
representants d’alumnes, dos dels pares i un del PND, amb l’excepció de les 
ocasions en què es tractessin aspectes corporatius del professorat, com els sous 
o les vagues reivindicatives per qüestions econòmiques. La presència a les ava-
luacions, també reclamada pels alumnes, va ser adoptada en el mateix període, 
i es concretà en l’assistència de dos alumnes per grup, amb l’aquiescència del 
professorat, que apaivagava les suspicàcies per la mesura, ja que pensava que 
«tenemos miedo de que los alumnos vean que somos seres humanos, el que entren 

63. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió de l’11 de novembre del 1976.
64. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 21 de desembre del 1977.
65. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 24 de novembre del 1979.

Els instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria



368 369Cèlia Cañellas i Rosa Toran

de un periodo de mentalización y educación cuyo resultado se consideraba 
completamente positivo».68

Malgrat els canvis d’actitud col·lectiva, la vida acadèmica mantenia el 
nivell d’exigència, la diversitat de professorat i l’ús imprescindible dels llibres 
de text per preparar els exàmens: 

Respecte al professorat, hi havia de tot, des dels tradicionals amb els quals s’havia de 
sortir a la tarima a recitar la lliçó (textualment, tal com ens la transmetien i havíem de 
copiar) fins als que ens ajudaven amb metodologies modernes d’ensenyament, compara-
bles a les que avui dia es defensen a la universitat amb el Pla de Bolonya. (Pura Alfonso)

Es feien servir llibres de text que es compraven a la llibreria Maracaibo, i, sobretot a 
ciències naturals, es feien dossiers. (Victòria Badia)

Els llibres de text eren els que ens deien els professors el primer dia de classe. Llibres 
de consulta, pocs, a part d’algun diccionari per als idiomes. De lectura, també pocs; 
en aquella època, si llegíem era pel nostre compte. La biblioteca no la feia servir quasi 
ningú. Sempre la recordo buida. (Joan Vilar) 

La dinàmica de les activitats complementàries a les estrictament acadèmiques 
estava ben arrelada, i es diversificaren d’acord amb les noves pautes d’oci i 
cultura. Al Joan d’Àustria, sota la direcció d’Anna Aguilar, es potenciaren 
grups de treball voluntaris entre el professorat per organitzar-les els dissabtes 
al matí, i les tardes, lliures, i tingueren més o menys continuïtat segons el 
professor responsable. A més, el curs 1977-1978 s’establiren contactes amb 
l’Infanta Isabel per fer sessions comunes de cinema. Com ja era habitual, no 
tot el professorat s’avenia amb el projecte; n’hi havia que al·legaven la pèrdua 
d’hores de classe, davant d’altres que valoraven «la finalidad educativa de tales 
actividades que permitirían al instituto integrarse más en el barrio».69

Les activitats donaven a conèixer als alumnes el moviment cultural del 
moment, des del cinema d’autor fins als cantautors de protesta. A l’Infanta 
Isabel, els nous temps quedaren exemplificats amb la representació de No ha-
blarás en clase per la companyia Dagoll Dagom, el desembre del 1976, i al cen-
tre masculí, amb les actuacions de José Antonio Labordeta i Marina Rossell. 
A banda d’aquests esdeveniments singulars, el més significatiu era la connexió 
que s’establia entre el centre i l’entorn cultural barceloní: 

68. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101, caixa 9, 1978-79, Informe sobre la visita efectuada por 
D. Adelardo Sanz de Siria Catalán, inspector de Bachillerato del distrito de Barcelona el 14 de octubre de 1980.
69. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 21 de febrer del 1976.

L’ambient era d’una rectitud extrema. Dins de classe hi havia una disciplina total, 
inclús a les assignatures com dibuix. No recordo que ens portéssim malament ni tren-
quéssim res. Els professors no feien bromes ni reien massa entre ells, i tampoc amb 
nosaltres. A les aules no fumàvem, excepte a dibuix; hi havia una noia que fumava en 
pipa. Es fumaven porros a la sortida de l’institut o al pati. (Carme Tayó) 

L’ambient era distès, es permetia fumar a les classes, però s’havia d’estar en silenci. 
No hi havia cap control de l’assistència, i el que perdia la classe, pitjor per a ell. Cu-
riosament la gent no faltava gaire, et jugaves no tenir-ne ni idea el dia de l’examen! 
Sobre els porros, en l’àmbit de disciplina del centre, ni se’n parlava, tot i que tothom 
sabia que al carrer sí que n’hi havia. (Àngels Prat)

També es donaven intents de trencar la rutina acadèmica amb el que va ser una 
pràctica comuna en altres instituts, les amenaces de bomba en períodes d’exàmens: 

Tuvimos varias amenazas de bomba, curiosamente en época de exámenes, que nunca 
nos llegamos a creer. (Agustín Balboa)

Sortíem del centre fins que ens feien tornar a entrar. Ningú ho vivia amb por ni 
amb alarma, crec que ningú va arribar a creure mai que fossin certes, les amenaces. 
(Àngels Prat)

Una de les singularitats que comportava la nova cultura contestatària foren 
actes de vandalisme puntuals, sobretot al centre masculí, «cuya perversidad 
explican ciertos alumnos como una respuesta a la sociedad», i davant dels 
quals el professorat es debatia entre coacció i convivència («[…] hay que bus-
car medidas positivas, en colaboración con todo el profesorado; los alumnos 
ven coacción en cualquier norma, pero hay un mínimo que se debe cumplir 
para hacer posible la convivencia»), a més d’apel·lar a la responsabilitat dels 
mateixos nois («[…] vincular al alumno al hecho de que el centro es algo 
suyo, así como en su casa no hacen ciertas cosas, tampoco deben hacerlas 
aquí»).67 No  es podia ignorar que els desperfectes ocasionaven despeses 
copioses any rere any, i fins i tot calgué col·locar filferro espinós a les tan-
ques del pati, per evitar entrades des de l’exterior. De fet, els causants dels 
incidents eren pocs, i, quan el centre es convertí en mixt, la presència de 
noies contribuí a tenir més cura en la neteja dels espais i a la disminució dels 
actes vandàlics. Aquest ambient s’aconseguí, segons la direcció, «después 

67. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessions del 4 de juny del 1977 i del 
25 de novembre del 1978.
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El meu curs ja no vam haver de fer FEN, recordo unes classes de cooperativisme, 
i  l’assignatura de religió tenia una funció secundària. Pel que fa a la gimnàstica, 
teníem un professor d’aquells d’antic règim que ens feia fer taules, gairebé parades 
militars. Altrament, aviat va arribar un nou professor, un entrenador d’atletisme, em 
sembla que es deia Ruf, que ens feia fer esport i, fins i tot, havíem anat alguna vegada 
al vell estadi de Montjuïc, quan encara no l’havien reformat. Era ben curiós compartir 
aquests dos tipus de professors. De tots dos en vam aprendre. (Joan Josep Busqueta) 

L’establiment del règim constitucional des del 1979 modificà el currículum 
de les matèries d’estudi, amb la supressió dels elements ideològics propis de 
la dictadura. Amb la nova situació política, la religió deixà de ser obligatòria, 
desaparegueren els ensenyaments patriòtics i s’incorporà el coneixement de la 
Constitució al currículum de tercer de BUP, que podien impartir els professors 
de filosofia o d’història.

El curs 1979-1980 els alumnes ja pogueren triar entre cursar religió o 
ètica. La mesura desvetllà reticències entre els professors de religió, els quals, 
al Joan d’Àustria, en constatar que els nois preferien l’ètica —i de manera 
aclaparadora al nocturn—, reclamaren que fessin la tria els pares, malgrat que 
les indicacions oficials donaven el dret d’elecció als nois, tot i la minoria d’edat. 
Pel nou caràcter aconfessional de l’Estat, a finals del mateix curs, cessaren 
tots els directors espirituals dels instituts, i als centres de la Verneda s’inicià el 
debat entre professors, pares i alumnes sobre el futur de la capella, finalment 
remodelada per a usos culturals el curs 1982-1983, mentre que l’altar era 
dipositat en una parròquia veïna.

La situació especial dels professors que havien entrat a l’ensenyament 
públic emparats per la seva pertinença o formació en organitzacions falangis-
tes quedà qüestionada amb la nova situació política, i els docents d’educació 
física, FEN i Hogar es mobilitzaren, en veure perillar la seva situació laboral, 
amb una vaga el curs 1980-1981. A la pràctica, la majoria d’ells continuà ocu-
pant la seva plaça —alguns, a càrrec d’activitats no docents, com l’atenció a 
les biblioteques—, però tant ells com els professors de religió deixaren d’estar 
homologats amb l’estatus econòmic de la resta del professorat. 

La conversió dels instituts en centres mixtos
D’acord amb el principi constitucional de la igualtat, i en sintonia amb el sen-
timent ciutadà, els centres es convertiren en mixtos, de manera que acceptaven 
alumnes d’ambdós sexes, no sense una lluita prèvia per part dels estudiants. 
La mobilització tingué els seus moments àlgids la primera setmana de març 
del 1978, paral·lelament amb el malestar dels professors per la retallada de les 
dedicacions. Així, tal com consta en les actes del Joan d’Àustria, «los chicos 
que primeramente alborotaron el jueves por la mañana eran una avanzadilla 

A lo largo de mi estancia en el instituto, pudimos disfrutar de algunas sesiones de 
cinefórum. Eran películas emblemáticas de los inicios del cine mudo y la dirección del 
centro invitaba a una personalidad experta en cine que daba una charla y las comentaba. 
En filosofía de COU, el profesor nos sugería ir al cine a ver determinadas películas 
que luego, al día siguiente, eran comentadas y analizadas en clase, siempre buscando 
un enfoque filosófico. Hubo también algunas conferencias de diversa temática, y al 
igual que en el caso anterior, una persona experta era invitada para hacer la ponencia. 
(Alfonso Guirao)

La vida acadèmica seguí complementant-se amb sortides de caràcter didàctic, 
però es perdé l’entusiasme dels anys anteriors pels viatges d’estudis, convertits 
en costum, sobretot a l’Infanta Isabel, a partir de la jubilació d’Àngels Ferrer. 
Eren nous temps, i a les sortides, la motivació lúdica passava per damunt dels 
itineraris culturals regulats. En canvi, els alumnes seguiren implicant-se en 
campanyes de recaptació de diners, a través dels delegats, tal com recorda 
Victòria Badia: «La seva funció era sobretot organitzar els viatges, venien 
dònuts i xuixos per als viatges, i organitzar temes d’esport. Recordo l’aldarull 
que es va muntar per decidir si anar a Madrid o a Andalusia».

Les matèries adoctrinadores es mantingueren fins poc després de la mort 
de Franco, tot i que van anar perdent pes, i minvà la influència dels professors 
que les impartien, tal com ho recorden tant els nois com les noies: 

Recordo quan va passar allò del maig del 68, però nosaltres, res. Entremig havíem de 
fer el Servei Social amb l’Escuela del Hogar i tota la mandanga. Vaig anar al carrer 
de Balmes a fer la prestació, però també a l’Escuela del Hogar. (Montserrat Sugranyes)

En general recordo que els professors de religió eren bastant oberts, fins i tot una d’elles, 
la mare Cejas, va portar un metge durant diverses classes perquè ens impartís ensenya-
ments de sexualitat. De FEN, jo vaig estar de sort i no n’he fet. De gimnàstica, no tinc 
molt bon record, m’hi esforçava molt però tenia poca habilitat. (Pura Alfonso)

En primero de BUP las clases de religión eran de doctrina de la religión católica y 
un sacerdote impartía las clases. No había demasiada afición a estas clases, por no 
decir nula, pero era una asignatura «maría», por lo que tan solo asistiendo a clase, 
sin examen, se aprobaba al final de curso. En segundo de BUP, dimos historia de las 
religiones. Era un enfoque totalmente diferente al anterior y las clases las impartía 
un seglar que no se cortaba un pelo en criticar los dogmas más carcas de la doctrina 
católica (con lo cual hacía amigos en clase). Además, si venía a cuento o sin venir, no 
dudaba en hablar del momento político actual, por el que el país estaba atravesando. 
Los recuerdos de la asignatura de religión en tercero de BUP y COU me resultan muy 
vagos. (Alfonso Guirao)
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amb un cert recel per alguns docents, per la seva possible parcialitat. A conti-
nuació, el professorat debaté els efectes de la conversió (dedicacions, continuïtat 
en el lloc de treball, canvis en la prefectura d’estudis) i procedí a la votació, que 
fou favorable a la conversió en mixt per una majoria ajustada. Un cop cursada la 
sol·licitud al MEC i rebuda l’autorització, el centre començà a admetre noies a 
partir del curs 1979-1980, tot i que, de moment, foren poques les matriculades, 
i la desproporció es va mantenir al llarg dels primers anys.

A l’Infanta Isabel, la votació del claustre del 4 de març del 1978 tenia 
dues preguntes. Sobre la conversió en mixt, 41 membres hi votaren a favor, da-
vant de 10 en contra i 4 en blanc.73 La possibilitat de fusió amb el Joan d’Àustria 
obtingué sols un vot, mentre que 47 professors es decantaren per un centre 
independent i 4 votaren en blanc. Com a l’altre institut, molts dels professors 
temien la pèrdua dels seus càrrecs, i aquestes reticències foren decisives a l’ho-
ra de mantenir els dos centres per separat, malgrat el fet de compartir edifici 
i espais comuns. La conversió fou gradual: començà el curs 1979-1980, amb 
l’admissió de nois a primer de BUP diürn, i a primer de BUP i COU, i així 
successivament. 

Catalanització i autonomia 
La implantació del català a les aules va ser lenta i dificultosa. La reivindicació 
de la catalanització de l’ensenyament per la llengua i dels continguts es trobava 
en l’agenda dels grups més significats de la cultura i la política catalanes, però, 
com molts altres aspectes relatius a les demandes autonòmiques, quedà alentida 
durant la Transició. Els llasts de l’espanyolisme franquista havien quedat prou 
clars en la votació de l’Ajuntament de Barcelona del «no» al suport de l’ense-
nyament de la llengua pròpia el mateix març del 1975, davant la campanya pel 
català a l’escola i les demandes del Congrés de Cultura Catalana, celebrat entre 
el 1975 i el 1977. Però des del Govern s’advertiren petits gests quan els Pactes 
de la Moncloa de l’octubre del 1977 ja especificaren la voluntat d’incorporar 
les diferents llengües i continguts culturals en els respectius àmbits territorials 
i en tots els nivells educatius obligatoris, amb el pertinent reciclatge del profes-
sorat. Així, i des de l’Ajuntament de la ciutat, la Comissió de Política Educativa 
assumí el repte d’afrontar la catalanització de l’escola.74 

Quan la Generalitat provisional, restaurada el novembre del 1977, co-
mençà la seva singladura, un dels temes clau de les negociacions amb el Minis-
terio fou la incorporació del català a les aules, en espera de poder assumir 

73. Institut Infanta Isabel, Libro de actas del Claustro, sessió del 4 de març del 1978.
74. Eulàlia Vintró, «Informe del Col·legi. Comissió de política educativa de l’Ajuntament de Barcelona», 
Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 23 (juny 1977), pàg. 6-7.

del grupo y, por la tarde del mismo día vinieron los delegados [del centre] y dele-
gadas del Infanta Isabel para hablar de la conversión en mixto del Juan de 
Austria»,70 cosa que feren classe per classe. Tot seguit, la convocatòria d’una 
assemblea deixà les classes buides, malgrat les reticències del professors, i cul-
minà en una seguda de protesta que provocà la tancada del centre a instància 
de la direcció. En reobrir l’institut, es va convocar els alumnes per nivells a la 
sala d’actes per llegir-los un text, defugint una assemblea general, temuda pel 
professorat, i se’ls prometé tractar del tema de l’admissió de noies en el proper 
consell assessor, després de fer una enquesta sobre la qüestió, al mateix temps 
que se’ls informava de l’acord de no sancionar ningú per la seguda, i se’ls 
advertia de possibles sancions en cas d’actuacions futures. Per als mateixos 
dies, a l’Infanta Isabel s’havia convocat un claustre, també per debatre el pas 
a centre mixt.

L’acceptació de noies, també amb el suport dels pares, no era ben vista, 
en general, pel professorat, temorós d’una major saturació del centre, i in-
quiet per la manca d’hàbit de tenir noies a les classes. A part, es temia que 
la possible unió dels dos centres incidís en la remodelació de les plantilles de 
professorat. No cal dir que en un context en què es qüestionava el sistema 
de relació entre professorat i alumnat, aquest tema, o qualsevol altre, podia 
generar tensions.

Un cop reobert el centre masculí, els alumnes penjaren cartells qüestio-
nant la representativitat dels delegats de curs que no havien liderat la mobilització, 
i reprengueren la reivindicació de la participació en la gestió del centre, per la 
qual cosa la direcció decidí invitar-los al claustre, «a que expongan sus opiniones 
y para evitar malos entendidos, que empiece el debate cuando hayan salido». A la 
reunió s’hi debateren, primer, les possibles alternatives davant el problema de les 
reduccions de dedicació del professorat, sense presència d’alumnes, i després, els 
delegats dels cursos aportaren un document en el qual justificaven la petició de 
convertir el centre en mixt, «debido a que el instituto no tiene por qué ser distin-
to de la sociedad existente. Es una incongruencia que siendo mixta la enseñanza 
en EGB y en la universidad, no lo sean los institutos de bachillerato».71 Després 
d’un llarg debat, el claustre de l’11 de març del 1978 s’inclinà per la conversió 
del centre en mixt per àmplia majoria, i es creà una comissió per estudiar les di-
ficultats que comportaria posar-la en pràctica.72 Posteriorment, el 26 d’abril del 
1978, els alumnes presentaren al claustre els resultats favorables de l’enquesta, 
que recollia l’opinió de tres cinquenes parts dels matriculats, i que fou rebuda 

70. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 6 de març del 1978.
71. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió de l’11 de març del 1978.
72. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió de l’11 de març del 1978.
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vagues i concentracions davant d’inspecció, mentre la Junta de Directors 
anava a Madrid per negociar.

El curs 1978-1979 començaren les classes de català als dos instituts amb 
una professora compartida entre els centres, seguint la proposta del Col·legi de 
Llicenciats sobre la impartició del segon idioma sense divisió entre alumnes 
catalanoparlants i castellanoparlants. En iniciar-se el nou curs, el setembre del 
1979, al Joan d’Àustria hi hagué un salt qualitatiu important quan es passà de 
demanar classes de català a proposar que un grup d’alumnes «pudiera recibir 
clases en catalán».78 Alhora, començà a manifestar-se el desig de poder ex-
pressar-se en la pròpia llengua en el claustre. També es plantejà la possibilitat 
d’organitzar un curset de català per als professors79 i s’organitzà el seminari 
de català, malgrat la manca de reconeixement de la reducció d’hores corres-
ponent. De fet, alguns professors consideraven que «debería ser el seminario 
mimado, pues quizás actualmente sea el más importante para los alumnos».80 
A l’institut veí, sota el mandat del director Joan Castellanos, hi hagué un 
impuls ferm a la catalanització, des de la compra de llibres en català per a la 
biblioteca, o l’escrit sobre la situació lingüística docent al País Valencià, fins 
a l’oferta de classes de català per als professors. Eren mesures que responien a 
una exigència social i, tal com expressava un professor: 

[…] el Instituto debe dar al catalán la entidad que le corresponde, no se ve nin-
gún rótulo ni cartel, escrito en catalán. Los alumnos deben ver que el catalán es 
una realidad ya desde el centro, máxime si se tiene en cuenta que en la facultad 
encontrarán, sobre todo en la Autònoma, que la mayor parte de las clases son en 
catalán.81 

El debat sobre la conveniència de modificar la llengua vehicular s’anava ampli-
ant, amb els arguments de professors que es consideraven incapaços d’explicar 
en català «porque vería mermada su capacidad de comunicación» i que cons-
tataven la presència d’alumnes «que no entienden totalmente el catalán»,82 
mentre que la majoria de pares eren partidaris que els professors catalans fessin 
les classes en la seva llengua.

El 1980, malgrat que les Corts havien ratificat l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya l’any anterior, els professors seguien veient la llengua catalana 

78. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 5 de setembre del 1979.
79. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 18 de setembre del 1979.
80. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió de l’1 d’octubre del 1979.
81. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessió del 24 de novembre del 1979.
82. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1979-1983), sessió del 7 de juny del 1980.

competències de gestió de tots els centres educatius de Catalunya. La nor-
malització, però, no va ser un camí planer. L’ús de la llengua pròpia a les 
aules fou objecte d’atenció preferent en les negociacions a Madrid, però la 
fita, aconseguida relativament aviat per a les escoles primàries, a càrrec dels 
mestres, es retardà i fou difícil als instituts, sobretot per la manca de dota-
ció de professorat específic als centres. L’Administració central regatejava la 
dotació de places de català, inicialment de caràcter interí, i el professorat no 
numerari, al llarg del curs 1977-1978, tornà a mobilitzar-se per reclamar que 
a les quotes de docents, adjudicades des de Madrid, fossin tinguts en compte, 
la qual cosa també defensava la Coordinadora de Directors d’Instituts de 
Barcelona.

De fet, a l’institut Infanta Isabel, la impartició de classes de català, 
fora d’horaris i de manera voluntària, havia començat abans que fos oficial, 
a través de la col·laboració amb Òmnium Cultural, i des del 1966 s’ensenyava 
català amb més o menys intensitat, amb el parèntesi d’un parell d’anys en 
què no s’impartí. Pocs anys després, el curs 1969-1970,75 al Joan d’Àustria 
també començaren classes de català de caràcter voluntari, iniciativa que es 
prorrogà l’any següent, en resposta a les demandes manifestades pels alumnes 
més grans, que eren paral·leles a les de participació en els claustres.76 No obs-
tant això, fou una experiència efímera, i fins set anys més tard no es tornà a 
plantejar el tema, ja que existia una autèntica impossibilitat de dedicar hores 
de professorat a la matèria. A més, els contactes amb Òmnium Cultural per 
aconseguir mestres no donaven resultats positius, atès que l’entitat advocava 
per l’obligatorietat dels cursos.

La qüestió era candent i no es veia fàcil trobar una solució per «hacer 
posible la enseñanza del catalán a los alumnos que lo desean»; molts docents 
tenien clar que la solució era política, en espera d’«establecer una cátedra de 
catalán, lo que se confía sucederá cuando se restablezca la Generalitat».77

Finalment, el 18 de setembre del 1978, es publicà l’ordre que desple-
gava el decret d’implantació dels estudis de llengua catalana a batxillerat, 
a partir del qual s’organitzaren les oposicions de catedràtics i agregats i el 
reciclatge de professorat. De tota manera, en aquell curs l’assignatura de 
català no es preveia en el COU, i els nous seminaris no tenien reconeguda 
la reducció d’hores per al seu cap. Aquestes anomalies van provocar accions 
de protesta a partir de l’Assemblea Permanent de Professors de Català, amb 

75. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 27 de setembre del 1969.
76. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1969-1972), sessió del 6 d’octubre del 1970.
77. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1972-1979), sessions del 7 de maig del 1977 i del 
22 d’octubre del 1977.
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El perill es concretà a l’institut Joan d’Àustria el 1982, quan les autoritats es 
plantejaren la gradual desaparició dels seus cursos nocturns, i justificaven la 
mesura en el fet que, d’ençà que els dos centres s’havien convertit en mixtos, 
la matrícula s’havia mantingut més elevada al centre femení.

La nova gestió educativa autonòmica intentà racionalitzar les futures 
necessitats de professorat planificant les matriculacions en funció de la delimi-
tació de zones geogràfiques per a cada centre, fet que, a la pràctica, deixava les 
famílies sense llibertat d’elecció de centre públic, perquè quedaven obligades 
a acceptar la plaça que l’Administració els assignava dintre de la seva zona. 
Aquesta mesura, dissenyada per impedir que alguns centres sobrepasses-
sin, de molt, la seva capacitat de matrícula i altres es quedessin amb vacants, 
es complementà amb el replantejament dels requisits per a les matriculacions, 
a partir d’una comissió amb representants de totes les zones. En el cas de Sant 
Martí de Provençals, els alumnes de primer de BUP foren repartits entre tots 
els centres, de manera que es reduí el nombre de grups dels dos instituts de 
la Verneda.

La contracció de plantilles generada als vells i grans instituts de Bar-
celona per la disminució de grups provocà fortes crítiques dels claustres a la 
política educativa de la Direcció General d’Ensenyament, que incomodaren 
els nous gestors autonòmics. Aquests defensaven que en els claustres només 
s’hi havia de tractar de temes d’àmbit docent, i que s’havien de deixar les línies 
de la política educativa als partits i a les centrals sindicals.84 Alhora, es reforçà 
el contingent d’inspectors, una de les funcions dels quals era un major control 
de les programacions de seminari i del seu seguiment, al mateix temps que es 
regulava la participació en els diferents òrgans de govern col·legiats.

La nova etapa educativa coincidí amb la celebració del vintè aniversari 
de la creació dels centres, efemèride que intentaren aprofitar alguns professors 
del Joan d’Àustria per proposar el canvi de nom per d’altres amb més arre-
lament. Així, els noms proposats foren institut La Verneda o Sant Martí de 
Provençals, però la iniciativa no prosperà. 

Després de vint d’anys de funcionament, ambdós instituts passaven a 
dependre de la Generalitat de Catalunya i començaven a preparar-se per a un 
nou canvi educatiu, que havia de culminar amb la promulgació de la LOGSE. 
Des d’aleshores fins avui, un cop els dos centres han fet els cinquanta anys 
de vida, nous fenòmens socials i diverses orientacions de la política educativa 
han determinat afrontar reptes de categoria molt diversa, sens dubte mereixe-
dors de futures anàlisis. 

84. Institut Joan d’Àustria, Libro de actas del Claustro (1979-1983), sessió del 30 de setembre del 1981.

discriminada, i la situació de l’assignatura dins el batxillerat era ben lluny de la 
normalitat.83 La realitat no canvià gaire després del traspàs de serveis educatius 
a la Generalitat de Catalunya, en la mesura que les dificultats de finançament 
del Govern català impedien la superació de les mancances de professorat, fins 
al punt que fins i tot s’arribà a congelar la convocatòria de places d’oposició 
d’agregat de català.

Tot i la lentitud, però, la catalanització anà avançant. Al Joan d’Àustria 
s’organitzaren classes de català de dues hores setmanals per al professorat, 
impartides per Òmnium Cultural, i es passà a ensenyar llengua catalana a tots 
els nivells. El curs 1981-1982, la normalització lingüística experimentà un salt 
endavant, gràcies a les iniciatives de la junta presidida per Maria Arús. A més de 
canviar la retolació del centre, d’escriure els documents en català i d’instaurar la 
figura d’un professor corrector, els professors catalanoparlants pogueren impar-
tir classes en la seva llengua i els alumnes catalanoparlants pogueren adreçar-se 
en la seva llengua a tots els professors, i des de l’institut s’organitzaren classes 
de català per als veïns del barri, professors i PND. Foren també signes de la 
nova orientació la senyera, que onejava a la façana de l’edifici, i la retirada 
de la bandera espanyola, que encara ostentava els símbols preconstitucionals, 
fet que valgué a la direcció la recriminació d’algun professor.

El procés catalanitzador comportà problemes d’ordre organitzatiu als 
dos instituts, atès que, com passava en altres centres, hi havia dificultats per 
encabir l’assignatura com a obligatòria en l’horari de BUP. També va ser 
complexa la confecció dels possibles grups en català des de primer de BUP 
al Joan d’Àustria, en principi formats segons els resultats d’una enquesta als 
alumnes, que sols serví per evidenciar la confusió dels nois entre el desig de 
classes de català o classes en català. A més, també palesà que la demanda 
no era tan gran com l’esperada, possiblement a causa del component social 
del barri.

A partir del 1981, la imminència del traspàs de serveis als organismes au-
tonòmics preocupava el professorat, i els directors començaren a reunir-se amb 
representants de la Generalitat per rebre informació sobre els procediments de 
trasllats dins i fora de Catalunya, accessos a càtedra, dotacions econòmiques, 
oposicions, PNN, problemàtica dels professors de música, etc. Finalment, el 
curs 1981-1982 es posà en marxa la gestió traspassada dels serveis d’ensenya-
ment, però el funcionament dels centres seguí ressentint-se de les reduccions 
de grups i plantilles i de l’amenaça de la progressiva extinció dels nocturns. 

83. Comissió de Llengua i Literatura, «La qüestió de l’ensenyament de la llengua i literatura catalanes 
als instituts nacionals de batxillerat», Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, 
31 (gener-febrer 1980), pàg. 9-10.
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fer-se amics, jugar, cantar i aprendre a viure conjuntament. L’alegria omplia el cor de 
tots amb la nova escola; i el poble s’agrupava al seu entorn.85

Per als alumnes que no eren del barri, l’allunyament de casa els obligava a fer 
llargs desplaçaments i els dificultava la socialització comuna en espais fora 
del centre. Aquesta dispersió va condicionar, sens dubte, una camaraderia 
limitada a l’àmbit acadèmic i unes amistats sovint més lligades al veïnatge de 
residència. De fet, molts anaven i venien de casa a les classes i tan sols mante-
nien la relació amb els companys durant les estones de l’esbarjo.

En general, els qui assoliren titular-se es reconeixen com a integrants 
d’una experiència singular, atès que, en un entorn poc culturitzat, eren estudi-
ants de batxillerat d’uns centres sense un segell elitista, com el que atorgaven 
als instituts del centre de la ciutat. Aquesta era una percepció no aliena al fet 
que els seus companys d’escola —ja fossin públiques o privades, més properes 
als seus domicilis familiars— només seguien estudis de comerç o començaven 
a treballar. 

El curs 1973-1974, una enquesta de la inspecció mostrava que la ma-
joria de les alumnes de l’Infanta Isabel vivien lluny de l’institut, a distàncies 
d’entre dos i cinc quilòmetres, i fins i tot algunes, a més de cinc, la qual cosa 
les obligava a fer una despesa important en transport. També, en el cas dels 
nois, gairebé la meitat es desplaçava de casa al centre i viceversa a peu, cobrint 
distàncies que arribaven fins als dos quilòmetres, però d’altres venien de més 
lluny i havien de gastar també força diners en transport.

El radi d’influència dels centres anava, però, més enllà de l’alumnat 
oficial. A les seves dependències i a càrrec del seu professorat, s’hi examinava 
una munió d’alumnes lliures —la majoria, deixebles de centres privats no re-
coneguts. En acabar el curs 1966-1967, els alumnes de règim lliure superaven 
els 4.000 a l’Infanta Isabel, i el curs 1968-1969 eren 5.051 al Joan d’Àustria.86

Per descongestionar els centres, des del curs 1966-1967 començaren a 
funcionar les seccions delegades dels dos instituts a Badalona, en un edifici 
situat al polígon de Sant Roc, prop de Sant Adrià de Besòs, on acudiren també 
nois i noies de Sant Adrià, Santa Coloma i la Verneda a fer el batxillerat ele-
mental, amb un volum de matriculació comprès entre els 120 i els 150 alum-
nes a cadascun; no va ser fins al curs 1969-1970 que Badalona disposà d’un 
nou institut. El Joan d’Àustria també tingué, des de l’any 1968, una secció 
delegada a Sant Martí, on es podia cursar el batxillerat elemental nocturn, 
a l’edifici on s’ubicà l’institut Bernat Metge l’any 1972.

85. Ferrer, manuscrit fotocopiat del pròleg Vintè aniversari de…, pàg. 4. 
86. ADEGC, Institut Joan d’Àustria, 08013101. 

L’impacte social 
Un radi d’influència ampli
De bon principi, acudiren als centres, com a alumnes oficials, nens i nenes 
de la mateixa Verneda, barri obrer d’immigració recent, on la llengua cata-
lana era minoritària i no hi havia gaire ocasió per aprendre-la a partir de l’ús 
quotidià. També hi anaren infants de zones més properes, com el Clot, la 
Sagrera i Poblenou, nuclis d’immigració procedent de les primeres dècades de 
segle, integrada i catalanoparlant pels contactes a la feina i a les botigues. La 
limitació de l’oferta pública de secundària era tan gran que també hagueren 
de desplaçar-s’hi nois i noies des de la Trinitat, Roquetes, Sud-oest Besòs 
i Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i, fins i tot, des de 
Mollet del Vallès. A les aules femenines també hi assistiren noies procedents 
d’acadèmies de barri o filials de zones més allunyades, però també d’escoles de 
renom pedagògic, municipals —com l’escola del Mar—, o privades, catalanes 
i progressistes —com Thau i Talitha—, fet que s’explica per les vinculacions 
de la directora Àngels Ferrer amb el professorat d’aquests centres.

Molts dels estudiants dels dos instituts havien de fer cada dia un llarg 
trajecte per arribar-hi, caminant o amb autobús: 

Hi anava amb un autobús de dos pisos que anava des de Santa Coloma fins a la plaça 
Catalunya. Anava pel carrer Gran de Sant Andreu, pel Clot, travessava Meridiana, 
carrer València […], aleshores jo baixava al pont d’Espronceda, travessava el pont, 
agafava el carrer de Guipúscoa, fins a l’institut. Si tenia molta pressa anava per les 
barraques de la Perona, que el camí era més curt. El meu problema venia a l’hora de 
tornar. Eren troleibusos de dos pisos i no deixaven que la gent hi anés dreta, i jo venia, 
desfeia el camí i em trobava que els autobusos no paraven perquè ja anaven complets; 
per tant, què feia? Camp a través cap a Santa Coloma. Havia arribat a fer-ho en tres 
quarts d’hora. (Lluís Bursó)

Al començament, uniformats, i després, seguint les modes juvenils, els alumnes 
constituïen una llarga corrua que travessava els carrers del barri. La majoria 
eren fills de famílies d’obrers qualificats i de capes socials mitjanes o baixes, 
amb salaris i estalvis suficients per poder comprar o llogar habitatges més 
grans, més moderns i condicionats a la perifèria, que aquells on havien 
viscut fins aleshores, en règim de lloguer, en altres barris de la ciutat. Sens 
dubte, en una Barcelona en procés de creixement, els dos centres educatius 
foren un dels eixos vertebradors del barri, tal com ho expressà clarament 
Àngels Ferrer: 

Però el cel era clar i transparent a les vores del Besòs i els ànims de la gent del barri 
propicis a l’eufòria d’un començament. Els infants tindrien lloc de reunió comú per a 
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econòmic: es necessitaven més tècnics i, per formar-los, calia alimentar amb 
saba nova les aules universitàries, de manera que es trencava amb el seu eli-
tisme. Fou en aquest context que els instituts de batxillerat dels anys seixanta 
tingueren un paper important en la culturització d’amplis sectors de les clas-
ses populars i en la multiplicació de les titulacions, i feren possible l’accés a la 
universitat dels alumnes més disposats. Molts d’ells aconseguiren forjar-se el 
seu futur professional, no tan sols en el sector de la indústria, sinó en el dels 
serveis públics, cada cop més creixents, com la medicina o l’ensenyament.

No obstant això, no tots els alumnes assoliren la fita de la titulació reque-
rida per integrar-se al món universitari, tal com preveia el disseny dels estudis 
de batxillerat. La garbellada acadèmica, a mesura que s’avançava en els cursos, 
donava com a resultat que una part molt significativa dels nois i noies no arri-
bessin a finalitzar els estudis. El mateix Libro Blanco de Educación ministerial 
apuntava directament el fracàs escolar al batxillerat i l’esgrimí com una de les 
raons clau per al canvi del sistema educatiu, que reeixí en l’LGE. Amb el nou 
BUP, disminuí el nombre d’abandons escolars i augmentà la proporció d’alum-
nat titulat, però el creixement de la matriculació sustentà el manteniment d’un 
alt nombre d’alumnes que no finalitzaven els estudis. 

A partir d’aquesta realitat, cal considerar que el paper dels centres edu-
catius públics com a motors d’ascens cultural i social sols es correspongué 
amb les expectatives dels alumnes acadèmicament més competents. La seva 
experiència diferí de la dels alumnes menys capacitats o menys motivats, 
que no gaudiren del suport ni de la pressió de les seves famílies per seguir, 
i que acabaren deixant els estudis. Als dos instituts de la Verneda les dades en 
aquest sentit són explícites. Si ens atenem a les dades del curs 1963-1964, 
dels 154 alumnes matriculats a primer de batxillerat a l’institut Joan d’Àustria, 
sols 50 (32 %) continuaven quatre cursos més tard a quart de batxillerat, 
i només 13 (8,3 %), a sisè. Les proporcions entre alumnes sense repeticions 
era bastant semblant a l’Infanta Isabel, amb 34 alumnes a quart de les 87 
matriculades a primer (39 %), de les quals sols 7 (8 %) arribaren a sisè. El pa-
norama canvià amb la implantació del BUP. Dels 345 alumnes matriculats el 
curs 1975-1976 a la primera promoció de BUP del Joan d’Àustria, arribaren 
a COU sense repetir 38 alumnes (11 %), mentre que a l’Infanta Isabel, de 
les 391 matriculades de primer de BUP el mateix curs 1975-1976, arribaren 
a COU sense repetir 102 alumnes (26 %). 

Qui eren, aquests nois i noies? De quines famílies provenien? Nascuts 
majoritàriament a Barcelona, la majoria dels seus pares i mares no hi havien 
nascut, i provenien de l’Aragó, Llevant, Castella o Andalusia o de comar-
ques rurals catalanes. Ara bé, molts dels pares nascuts a la ciutat també eren 
fills de famílies arribades amb les onades migratòries de les primeres dèca-
des de segle. Tant si eren immigrants de primera o de segona generació, els 

D’ambdós instituts també en depenien seccions filials, la majoria regides 
per ordes religiosos, algunes de les quals havien estat abans col·legis autoritzats o 
reconeguts, distribuïts per tota la perifèria barcelonina. L’Infanta Isabel tingué 
filials a l’Hospitalet de Llobregat, la Sagrera, Poblenou, Sant Adrià de Besòs i 
Ciutat Vella; en el cas del Joan d’Àustria, destaca el fet que algunes de les filials 
depenien de l’Opus Dei, com l’escola Xaloc, de l’Hospitalet. Aquesta relació cal 
atribuir-la al fet que dos dels catedràtics influents al centre pertanyien a aquesta 
institució. Una altra modalitat de vinculació eren els col·legis lliures adoptats, 
que impartien només el batxillerat elemental; de l’institut femení en depen-
gueren els de Castellar, Mollet i Cerdanyola, tots al Vallès, i del masculí, els de 
Ripollet, Mollet i l’escola Rialp, a Queralbs (Girona).

A part d’aquests centres amb dependència directa, també hi havia molts 
centres privats adscrits; els alumnes dels autoritzats s’examinaven cada curs de 
les diverses matèries als instituts, i els alumnes dels centres reconeguts només 
hi anaven a fer les proves de les revàlides. 

Van estar adscrites a l’institut Infanta Isabel un seguit d’escoles repar-
tides per la geografia metropolitana, entre les quals hi havia les escoles Min-
guella, de Badalona; el Centro Experimental de Enseñanza Media, de Ripoll; 
San José Obrero, de l’Hospitalet de Llobregat; Nuestra Señora de la Merced, a 
Martorell i a Sant Feliu de Llobregat; el col·legi Garbí, a Esplugues de Llobregat, 
i el Colegio Episcopal, a Rubí. De la mateixa capital hi havia San Ramón 
Nonato, a Collblanc; Adela de Trenquelleon, al Clot; el Liceo Ramon Llull; 
la Cultural IZHOS; les escoles La Immaculada, Madre del Divino Pastor, 
Virgen del Carmen, Pureza de María i Santa Ana; l’acadèmia UNITEC, a la 
ronda de la Universitat, i les escoles SIL – San Ignacio de Loyola, Cardenal 
Spínola i JAHILA. 

L’institut Joan d’Àustria també tingué un bon nombre de centres pri-
vats adscrits, entre els quals l’elitista col·legi Viaró, de Sant Cugat, vinculat 
a l’Opus Dei, on estudiaven nois de bones famílies de Barcelona; l’acadè-
mia Mollet i l’escola Gresol, a Terrassa. A Barcelona, s’hi comptaven Santo 
Domingo Savio, Escuelas Salesianas, Voramar, Splai, acadèmia Avellaneda, 
i també, a partir del 1975-1976, l’acadèmia Granés i l’acadèmia Condal. Com 
que tenien alumnat de tots dos sexes, algunes escoles estigueren adscrites a 
ambdós instituts, com el col·legi Badalonés, la Schola de Rubí, l’acadèmia 
Laietània, l’escola Decroly i l’escola Pérez Iborra, de Barcelona. 

Els instituts públics i l’ascens social
Els canvis en la política educativa per part dels governs tecnòcrates franquistes 
estaven aparentment destinats a afavorir l’educació de les classes populars i a 
satisfer la demanda social de més oportunitats per als estudis; però, sobre-
tot, constituïen una peça important en els engranatges del desenvolupament 
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homes havien trobat feina a les fàbriques de la Sagrera, el Clot o el Poblenou, 
com a obrers especialitzats, com a administratius, o en els serveis urbans 
( conductors, comerciants, porters…), mentre que moltes dones treballaren a 
les empreses tèxtils i també en el servei domèstic, en general fins que tingue-
ren fills. Tan sols una minoria tenia professions més especialitzades. Ara bé, 
tampoc no poden menystenir-se els casos de funcionaris o treballadors de 
grans empreses de serveis (electricitat, telèfons…), que arribaren a Barcelona 
motivats per l’oferta d’estudis universitaris que la ciutat proporcionava per 
als seus fills. 

La major part dels pares tenien estudis primaris, i pocs, estudis secun-
daris o universitaris, mentre que entre les mares, amb poques excepcions, 
predominava només l’escolarització primària, moltes vegades no continuada 
pel fet de ser dones, en funció dels usos de l’època. Pel que fa als avis i àvies, 
i segons el record dels exalumnes, gairebé tots sabien llegir i escriure, tot i que 
les seves trajectòries d’escolarització anaven de l’autoaprenentatge a l’excepci-
onalitat d’un títol universitari.

En general, les famílies no eren gaire nombroses, tenien pocs recur-
sos econòmics i veien en els estudis dels fills la possibilitat de superació, en 
un moment percebut com d’àmplies expectatives pel que fa a oportunitats 
de feina per a la gent més ben preparada. Arguments com aquests els com-
pensaren l’esforç de prescindir, dins l’economia domèstica, del sou dels fills. 
Així, veien en els instituts l’oportunitat d’una educació gratuïta que a ells els 
havia mancat. 

Cal arribar al curs 1973-1974 per tenir una informació detallada de la 
base socioeconòmica de les famílies, a partir d’una enquesta feta per la inspec-
ció a alumnes de diürn i nocturn (més d’un miler a l’Infanta Isabel i uns 600 
al Joan d’Àustria).

L’observació dels resultats permet comprovar el predomini dels obrers 
qualificats, els oficinistes i els professionals i tècnics mitjans, feines que reque-
rien uns coneixements previs, tot i que no fos imprescindible una determinada 
qualificació acadèmica. La minoria de pares amb professions que requerien 
estudis universitaris de grau mitjà o superior, i de petits empresaris, comer-
ciants, directius… expressa bé la tendència creixent de les classes mitjanes 
de matricular els fills en instituts públics. També cal considerar la propor-
ció de pares pertanyents a les forces armades, com a conseqüència directa de 
la proximitat de la caserna de la policia.

L’any 1980, segons l’informe d’inspecció sobre el Joan d’Àustria, 
«su procedencia debido a la situación del centro, puede considerarse de clase 
media baja, de un alto porcentaje de emigración». Aquesta caracterització 
era confirmada en l’informe de l’any següent: «El alumnado procede prác-
ticamente de la totalidad de las barriadas próximas al centro […]. Por su 

Font: ADEGC, Centres, Institut Joan d’Àustria, Plans Anuals, cursos 1972-1973 i 1973-1974  
i Institut Infanta Isabel, Plans anuals, curs 1973-1974

Categories professionals de les famílies 

 Infanta Isabel
 Joan d’Àustria 

Obrers qualificats (construcció, arts 
gràfiques, indústria, confecció…)

19,2 %

19,9 %

5,5 %

9,3 %

10,6 %

7,7 %

6,1 %

3,6 %

4,2 %

5,2 %

12,5 %

13,6 %

8,9 %

9,6 %

4,1 %

3,3 %

5 %

4,6 %

12,3 %

10,2 %

4,3 %

4,4 %

2,5 %

2,4 %

4,7 %

4,9 %

Peons, aturats, classes passives 

Serveis (hostaleria, turisme,  
agents de viatges  o transports…)

Administratius (caps de secció en 
oficines públiques, bancs, gestories)

Comerciants i venedors autònoms

Professionals i tècnics de grau  
mitjà  (pèrits, mestres, pilots,  

assistents socials, bibliotecaris…)

Directors d’empreses amb vint empleats 
 com a mínim, financers, rendistes

Agricultors, ramaders,  
pescadors, camioners 

Prefessionals i tècnics  (mestres o  
oficials industrials, delineants, 

capatassos, rellotgers, joiers…)

Administratius de nivell més baix (meca-
nògrafs, taquígrafs, operadors de material 

informàtic, telefonistes, telegrafistes…)

Comerciants i venedors assalariats

Professionals i tècnics de grau  
superior  (titulats universitaris)

Forces armades (suboficials i tropa, 
 policia, guàrdia civil, guàrdia  

urbana,  vigilants, detectius…)
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el batxillerat. Val la pena ressaltar que moltes de les noies estudiaven per fugir 
d’un futur de feines poc especialitzades i limitades als anys previs a la forma-
ció d’una família pròpia, i, a més d’una perspectiva professional millor, també 
cercaven i obtenien altres enriquiments, amb la mentalitat de contribuir al 
progrés i amb un sentiment de responsabilitat social. 

Les perspectives d’un futur professional amb feines més ben pagades 
que les dels seus pares expliquen que les opcions de lletres fossin molt minori-
tàries a l’institut masculí, i també poc nombroses al femení, ja que s’identifi-
caven les sortides professionals més òptimes amb els estudis de ciències. Tant 
els nois com les noies manifestaren la seva predilecció universitària per les 
branques biosanitàries; en els nois, però, tampoc no hi mancava l’interès per 
carreres més modernes, com Econòmiques o Informàtica. Entre les de lletres, 
se sentia atracció pel Periodisme, tot i l’obstacle que suposava la manca de 
possibilitats d’estudiar la carrera a Barcelona. Entre les noies, també hi hagué 
titulades en Arquitectura, llicenciades en Filosofia i Lletres, periodistes i mes-
tres. En uns anys en què les perspectives de feina relacionades amb els estudis 
universitaris eren àmplies, atès que s’havia eixamplat el camp d’acció de l’Estat 
en els sectors de la sanitat i l’ensenyament, als batxillers, si seguien estudiant, 
se’ls obria un ampli ventall d’oportunitats, no sols a l’empresa privada, sinó 
també en la funció pública, en hospitals i instituts i a les universitats, en plena 
expansió i amb disponibilitat de places de professors.

En resum, entre els titulats de les diverses promocions, s’hi compta un 
brillant conjunt de llicenciats universitaris, amb notables èxits professionals 
en àmbits variats. De fet, els entrevistats no han dubtat a valorar l’aprenen-
tatge d’un mètode i d’una disciplina d’estudi, la bona formació acadèmica 
i humana, la passió pel coneixement del professorat —que els era font d’es-
tímul per seguir estudiant—, el desenvolupament de la capacitat de prendre 
decisions i el coneixement de models de comportament adult que els van 
ajudar a créixer com a persones. No obstant això, aquesta visió no ha d’ama-
gar una altra realitat: el nombre considerable d’alumnes que deixaren les 
aules dels instituts al llarg dels seus estudis, i que visqueren des de la pròpia 
experiència la càrrega selectiva i meritocràtica del batxillerat, dels quals no 
s’ha recollit l’experiència.

Per als uns i els altres —els qui superaren, amb el seu esforç i el del 
professorat, les exigències acadèmiques, i els qui es quedaren pel camí— el seu 
pas pels dos instituts de la Verneda constituí, sens dubte, una fita convivencial 
significativa durant la seva adolescència, en un barri que ells mateixos contri-
buïren a transformar.

nivel económico los alumnos son, en su mayoría, pertenecientes a familias de 
 condición media baja».87

Malgrat l’economia no folgada de la majoria de famílies, no tots els 
alumnes gaudiren de beca; en canvi, hi hagué força beneficiaris de matrícules 
gratuïtes, pràcticament una quarta part per escassetat de recursos, i la resta 
pel fet de ser famílies nombroses o fills de funcionaris d’ensenyament. Tot i 
les carències, moltes famílies no dubtaren a afegir cada mes el pagament d’una 
quantitat per afavorir les activitats del centre, al mateix temps que els seus fills 
es dedicaven bàsicament als estudis, tan sols compaginats amb treballs més o 
menys esporàdics a partir del batxillerat superior, en contrast amb la pràctica 
habitual d’una feina remunerada, en la majoria dels alumnes de nocturn.

La decisió d’estudiar batxillerat va ser presa de manera diferent segons 
les promocions. Els alumnes de l’antic batxillerat —nens de deu anys a l’hora 
de fer l’examen d’ingrés— foren matriculats pels pares o pels mateixos mes-
tres de primària; en canvi, la decisió de continuar el batxillerat superior era en 
mans d’ells mateixos. En implantar-se el BUP, quan nois i noies ingressaven a 
l’institut als catorze anys, ja hi influí la voluntat pròpia, esperonada sens dubte 
per les famílies, fet que incidí en la disminució dels abandons escolars. 

En la tria dels centres hi tingué un paper clau la proximitat a l’habitatge, 
la gratuïtat, la confiança en l’escola pública i el desig de mantenir la com-
panyonia dels amics d’escola; unes condicions de les quals no pogueren gaudir 
alguns dels germans més grans, els quals, com que no disposaven d’instituts 
propers, hagueren de desplaçar-se força més lluny per poder estudiar batxillerat. 
Un cop creats els dos centres al barri, però, tampoc tots els germans no hi acu-
diren; de fet, es reservava el batxillerat per als fills considerats més capacitats, 
i s’optava per matricular els menys dotats intel·lectualment en centres privats, 
els nois per a estudis professionals, i les noies, per a ensenyaments de comerç, 
en acadèmies o col·legis de monges. 

Molts dels exalumnes es consideren singulars pel fet d’haver estudiat 
en un entorn on el més freqüent era que els pares veiessin la feina dels fills 
com un complement necessari per a l’economia familiar o que desitjaven que 
els nois continuessin el mateix ofici que ells. L’opció del batxillerat elemental, 
tot i que directament no era professionalitzadora, era considerada un mitjà 
d’accés al món laboral millor, ja que una formació específica posterior ràpida 
els permetia accedir a feines administratives amb més oportunitats que els 
simples estudis de comerç. Si bé alguns estudiants ja tenien, de bon comen-
çament, l’aspiració a una titulació superior com una via d’ascens social i eco-
nòmic, en molts d’altres la fita de la carrera universitària s’anà forjant durant 

87. ADEGC, Informe Inspecció, 0813101, caixa 12, Inspecció, Plans anuals 1979-1980.
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Relats d’escolarització I
Institut Infanta Isabel d’Aragó

Els anys seixanta

L. A.1 (Barcelona, 1952) va estudiar a l’Infanta fins a quart de batxillerat. 
Especialista en comptabilitat i tributació, va treballar en una multinacio-
nal fins que va quedar a l’atur, l’any 2002, quan l’empresa va ser venuda. 
Posteriorment fou contractada per un laboratori farmacèutic, però tornà 
a quedar-se a l’atur en aplicar-se una reestructuració de personal pels pro-
blemes econòmics derivats de l’aplicació dels genèrics. Actualment treballa 
d’administrativa en una entitat privada.

Els meus pares eren aragonesos i van venir aquí a treballar. Jo vaig néi-
xer al carrer de l’Hospital; hi vivíem de rellogats, que es com es vivia llavors. 
El meu pare era sastre, perquè de jove va partir una enfermetat del cor bastant 
greu, i va haver d’inclinar la seva feina cap a alguna cosa en què no hagués 
de fer força. Els avis, tant els materns com els paterns, sabien llegir i escriure, 
però no sé res més de quan i com van anar a escola. Els meus pares sabien les 
quatre regles. La meva mare potser va anar a escola fins als nou o deu anys 
i el meu pare, suposo que fins a la guerra, que en devia tenir dotze o tretze. 
Eren de Barbastre, tots dos. Ell potser va estudiar una mica més perquè va ser 
músic, a part de treballar a casa seva, que eren llauradors; tenia una mica més 
de cultura. La meva mare de joveneta ja va estar treballant, servint, com de 
cuinera, o, quan era època, en una fàbrica a fer alguna cosa; i així, fins que es 
va arribar a casar amb el meu pare. Aleshores van venir tot dos a Barcelona i la 
meva mare treballava ajudant-lo a ell, cosint. 

Van passar per dos o tres pisos, de rellogats, fins que van arribar a la 
Verneda, on hi havia un bloc de pisos de la Caixa de Pensions i van anar allà 
de lloguer. Jo tenia uns dos anyets. Tinc un bon record del barri, jugàvem 
al carrer. 

Faig primària a l’escola de la Caixa de Pensions des dels quatre anys 
fins als deu, que vaig fer l’ingrés i vaig començar a l’institut. Jo tenia idea 
—i els meus pares, també— de fer allò que es deia el comerç, però els pro-
fessors de l’escola, els directors, que eren clients del meu pare, li van dir: 

1. Entrevista del 24 de gener del 2014.

Pràctiques al laboratori de ciències naturals a l’institut Infanta Isabel. Arxiu Infanta Isabel

Classe de matemàtiques a l’institut Joan d’Àustria. Fotografia cedida per Enrique Valenciano
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A casa meva parlàvem castellà sempre i amb les nenes de l’escola, també; 
jo tenia amigues que a casa seva parlaven català però a l’escola, no; les catala-
nes també parlaven castellà. Vaig començar a parlar català quan vaig comen-
çar a treballar a la multinacional; el meu jefe em va fer l’entrevista i em va dir: 
«Tu ets catalana?». «Sí.» «Doncs parlarem català.» Tenia algunes dificultats, si 
em faltava una paraula la substituïa per una altra. El vaig aprendre a corre-
cuita. He llegit bastant en català perquè m’agrada llegir, però el primer llibre 
en català el vaig llegir quan ja tenia vora vint anys; va ser una cosa especial per 
a mi. Era un llibre de la Teresa Pàmies.

El que vaig estudiar a l’institut em va servir per entrar a treballar, per-
què en aquella època tenir el batxiller, encara que només fossin els quatre 
anys i revàlida, t’obria portes per a la feina; ja tenies més que molta gent. Vaig 
disfrutar molt, vaig estudiar molt a gust, no em va suposar massa esforç. 

N. C. P.2 (Barcelona, 1951) estudià a l’Infanta Isabel des de l’ ingrés fins 
a sisè de batxillerat. Amb estudis inacabats de peritatge químic, va treba-
llar en diversos laboratoris (Sandoz, Puig), fins que s’ implicà en la lluita 
política clandestina des del Moviment Comunista. Més endavant ocupà 
responsabilitats a la Secretaria de la Dona de CCOO i a la Coordinadora 
Feminista de Barcelona, i actualment manté aquesta militància a l’asso-
ciació Ca la Dona.

L’avi patern era de Borredà i l’àvia, de Gironella. L’avi no sé si havia fet 
estudis perquè va ser encarregat de diverses fàbriques del tèxtil al Llobregat; es 
va anar desplaçant, a Gironella, a la Pobla de Lillet; no sé si era només la seva 
experiència o havia estudiat. L’àvia crec que treballava en empreses del tèxtil. 
A la Pobla de Lillet va néixer el meu pare i allà hi va viure i anar a escola fins 
que l’àvia es va morir, amb poc més de trenta anys. L’avi es va tornar a casar i 
van venir a viure a Barcelona als anys vint. Vivien al carrer de Còrsega, a prop 
del passeig de Sant Joan, i ell seguí treballant d’encarregat d’una fàbrica tèxtil. 

El pare tenia molts vincles amb Gràcia i cantava als Cors de Clavé. 
Va estudiar Teoria dels Teixits a l’Escola Industrial fins que, en esclatar la 
guerra, va marxar com a voluntari al front en un batalló del Partido Obrero 
de Unificación Marxista amb disset anys, i va deixar els estudis. En acabar la 
guerra va passar per diversos camps de refugiats fins que va acabar als batallons 
de treball francesos als Alps. En tornar a Barcelona l’obligaren a fer dos anys 
de servei militar. Un dels conflictes amb el seu pare era que no havia acabat 

2. Entrevista del 20 de novembre del 2013.

«La noia té capacitat per fer més que això, posa-la a fer batxillerat». I vam 
decidir fer batxillerat. A la mateixa escola ens preparaven per fer l’ingrés en 
horari extraescolar, i no recordo que fóssim moltes. No sabíem ben bé què era 
el batxiller perquè els meus pares o jo mateixa havíem dit que faria comerç, 
inclús havia començat a la mateixa escola a aprendre una mica de taquigrafia, 
d’escriure a màquina, i alguna coseta, no gaire, de comptabilitat. El cas és que 
van parlar i van decidir que el millor era el batxillerat. Jo no tenia idea de 
què volia ser. La meva germana, deu anys més petita, també va anar a l’institut 
fins al COU. Tenia una companya molt intel·ligent i els seus pares no volien que 
estudiés, sobretot el seu pare. A casa meva ho comentaven. Ella valia molt; quan 
ens van portar a fer el test, ella també hi va anar, i va treure un resultat tan bo 
que van aconseguir que el pare cedís. 

Vaig tenir beca fins a tercer, perquè havies de tenir una nota mitjana 
que arribés a un set. A tercer i quart ja no en vaig tenir. Eren uns diners que 
els meus pares me’ls van posar en una llibreta perquè ells ja em pagaven els 
estudis. Va ser una cosa per a mi, com un premi.

La decisió de deixar-ho a quart va ser cosa meva i va ser, no perquè no 
m’agradés estudiar, sinó perquè les meves amigues havien començat a treballar 
i tenien uns calerons i una llibertat que la que anava a estudiar no tenia. Jo 
els vaig dir, als pares: «És que jo vull treballar». I per a ells va ser una mena de 
disgust. No vaig tenir cap problema, jo sabia que els havia disgustat una mica 
i per això els vaig dir: «Bueno, estudiaré a la nit». Més que res ho havia dit 
per deixar-los tranquils. En aquell moment jo el que volia era guanyar uns 
diners, ser més independent, fer el que feien les meves amigues. Aleshores el 
meu pare, que es movia molt pel barri, hi tenia clients, tenia un conegut que 
tenia una mena d’acadèmia. Hi vaig anar a aprendre a escriure a màquina, una 
mica de comptabilitat i, a través del director d’aquesta acadèmia, em va sortir 
una feina. Hi vaig començar a anar al setembre i al novembre ja vaig entrar a 
treballar. El lloc era al barri, proper a casa; era còmode.

A l’institut anàvem amb uniforme. El primer temps ens va semblar es-
tupendo, era una distinció. Després es va deixar de portar. Jo diria que només 
vaig tenir un uniforme i quan es va acabar, es va acabar. 

L’escola em va marcar molt més que l’institut en l’aspecte polític i religiós. 
Sempre hi havia el primer divendres de mes o el Dimecres de Cendra, coses així, 
però no era una obligació; hi anaves perquè era dins de l’horari. 
Relacions amb els nois del Joan d’Àustria, cap ni una, tret que fossin gent 
que coneguéssim. Jo, durant el primer i el segon any, com que els meus pa-
res no em podien ajudar amb els estudis…, a l’escola que havia anat abans 
feien com unes classes de repàs i en aquelles classes hi anàvem nois i noies, 
i també algun noi del Joan d’Àustria; no ens assèiem junts però estàvem a la 
mateixa classe. 

Relats d’escolarització I. Institut Infanta Isabel
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només tres o quatre, molt poqueta de la gent del barri amb la qual jo jugava 
al carrer. Anàvem caminant, ens ajuntàvem, ens trobàvem unes amb les altres 
i havíem de pujar pel pont d’Espronceda, pel mig de les barraques i tot el tin-
glado, nosaltres amb la nostra maleta; recordo que ens sentíem com superiors 
perquè anàvem a estudiar. 

Nosaltres vivíem a Navas de Tolosa amb Mallorca, per sota la Meridiana; 
no era el Clot ben bé, era un extraradi del Clot. No vaig notar diferència amb 
el barri però sí amb les noies que van començar primer: eren un altre estil 
de gent, filles d’immigrants, més de barri perifèric; allà es veia la diferència 
quan venia alguna del centre, de l’Eixample; eren més senyorintingues; nosal-
tres érem més de barri, però jo em sentia una mica diferent de les noies de la 
 Verneda. De les quatre que vam començar totes vam acabar. 

La mare va ser la que hi va insistir, hi va anar, va preguntar i va fer 
la preinscripció. A mi em feia il·lusió estudiar. Comparat amb les noies del 
centre excursionista, que deien «Ai, no, vaja rotllo!», jo els deia: «Conèixer, 
saber!». La mare va ser la que em va empènyer, però també va ser la mateixa 
mare que, a mesura que va veure que estudiar significava allunyar-se una 
mica d’ells, tenia por del desclassament. Els pares tenien com por que això 
servís per allunyar-me del món que ells havien creat. Tot i això, la meva ger-
mana, dotze anys més petita, també va estudiar a l’Infanta Isabel i va anar 
a la universitat, va estudiar Informàtica, però no va acabar els estudis.

A quart, a casa en vam parlar, però jo els vaig dir que volia seguir 
 estudiant perquè clar, com te’n vas a treballar amb catorze anys? I van dir: 
«Bé, farem un esforç dos anys més». M’agradaven més les ciències que les 
lletres, m’influïen molt el tipus de professors. Jo soc adaptable, no he tingut 
mai una vocació claríssima de res; reconec que si les assignatures me les venen 
d’una manera o altra, aconsegueixen apassionar-me o no; per tant, a mi el 
de química m’encantava; el de física, també; la de ciències naturals també 
m’agradava com explicava. Era una barbaritat, perquè també m’agradaven la 
filosofia i la literatura. Jo no sabia què fer. 

Quan a sisè em van dir: «Bueno, t’has de posar a treballar perquè ho 
 necessitem, s’ha acabat l’estudiar»… I és veritat que ho necessitaven i que anaven 
justos, molt justos, però jo no sé fins a quin punt va ser perquè anaven justos. 
El tarannà dels pares aleshores era: «No estudiïs tant, si haguessis treballat de 
carnissera no tindries aquestes idees». Anar a la universitat em semblava que 
eren massa anys, i per això vaig optar per una cosa més intermèdia, que va ser 
peritatge químic. Se m’acut a mi, em semblava que ficar-me en una carrera de 
Químiques era com massa. 

Jo crec que parlava castellà amb tothom; amb les que venia des del 
barri també parlàvem castellà. Jo feia servir el català per a la gent del centre 
excursionista i a casa; però a l’institut, no. 

d’estudiar i aleshores, per buscar feina, em sembla que va haver d’acabar a 
l’Escola Industrial. A partir del 1945, treballà en diferents empreses del tèxtil 
i, finalment, entrà a la fàbrica de mocadors on havia treballat el seu pare. 

L’avi matern, fill d’una família de pescadors d’Alacant, havia arribat a 
Barcelona als anys vint i treballava de barber. Era autodidacte, d’idees anar-
quistes. L’àvia materna era del Poblenou i treballava al tèxtil. Es van exiliar a 
França a partir del 1939 amb els fills. L’avi no en va voler tornar i morí a l’exili. 
El seu exili va ser de la gent de peu, la gent que va haver d’anar de camp de 
concentració en camp de concentració, ara els separo, ara els ajunto, ara els 
alemanys…; no va ser l’exili dels intel·lectuals. L’àvia retornà a Barcelona el 
1943 amb els dos fills, i s’instal·laren al barri del Clot.

La mare, nascuda a Barcelona el 1926, va estudiar en una escola de 
Ferrer i Guàrdia al Poblenou. Enmig de la guerra recorda que els portaven d’ex-
cursió, que va conèixer Negrín… Després de l’exili, en retornar a Barcelona, va 
fer cursos de taquigrafia i mecanografia en una acadèmia privada. Fixa’t quines 
coses. L’avi, barber i anarquista, havia fet algun favor a algun client seu que 
era feixista, i, quan van tornar de l’exili, l’àvia va anar a demanar-li si els podia 
ajudar, i aquest senyor li va dir: «Mira, la teva filla, que vingui a treballar de 
telefonista i jo li pago els estudis en una acadèmia». Després, la mare trobà feina 
d’oficinista, fins que va deixar de treballar per cuidar l’àvia. Feia coses a casa, 
sempre ha fet coses, tallava algunes coses, feia treball submergit a casa.

En casar-se els pares van viure al pis del Clot amb l’àvia i el germà de la 
mare. Es van fer socis del Centre Excursionista de Gràcia; hi van fer una coral.

No es podia entrar a una escola fins als sis anys i aleshores a casa treba-
llaven tots: el meu tiet, el meu pare, la meva mare, l’àvia anava a fer feines per 
les cases… Aleshores era una mica: «On col·loquem la nena?». Em deixaven a 
casa d’una veïna, a sota casa, que em cuidava, i després vaig anar a una escola 
de monges, al carrer de la Muntanya, que agafaven gent des dels tres anys; una 
veïna m’hi acompanyava. Als sis anys vaig passar a una escola de «la Caixa», la 
Miguel de Cervantes, que és al carrer de Mallorca, entre Navas i Biscaia, i hi 
vaig fer tota la primària fins als deu anys, quan em vaig examinar a l’institut. 
Aleshores ja era un primer cribratge, vam ser molt poqueta gent que vam anar 
a examinar-nos. Va sortir a les notícies que l’institut s’inaugurava, potser si 
no s’hagués fet l’institut jo no hi hauria anat. Els dos instituts, el Verdaguer 
i el Maragall, que eren no sé on, eren per a un altre tipus de gent. A tot el 
meu entorn de gent, tant la gent del barri com el grup excursionista, les noies 
seguien estudiant fins als catorze anys i feien després el comerç. Va ser amb 
la notícia que s’havia inaugurat un institut per allà a la Verneda que els meus 
pares —la meva mare especialment— van dir: «Dona, si fan un institut allà, 
hi podries anar!». Va ser iniciativa d’ells, tot s’ho van remenar ells. Aleshores 
van dir-ho a l’escola, que hi havia això i quina gent volia anar-hi i vam ser 
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Després vaig deixar els estudis i la feina per conviccions polítiques. 
Pensava: si vull fer la revolució no ho puc fer essent un càrrec intermedi. Era 
la idea de la proletarització, una idealització de la classe obrera. Era com la 
sensació d’«has d’adaptar-te a la manera de viure dels que pitjor estan». Quan 
vaig deixar d’estudiar em quedaven poques assignatures, va ser una mica per 
desídia per part meva. Pensava: «Per què cal esforçar-se en tres assignatures si 
necessito tanta energia per dedicar-me a lo altre?». No hi donava importància, 
perquè en aquell moment el centre de la meva atenció era en un altre lloc. En 
teoria, almenys, estava salvant el món. No es pot entendre això sense entendre 
els anys de la Transició. 

Anar a l’institut em va obrir el món; de tenir un món petitonet, la 
finestra es va obrir més. La possibilitat de prosperar, potser per influència 
familiar, no l’he identificada mai amb el fet de col·locar-te bé, tenir ingressos 
i fer-te rica. Ha sigut prosperar en el sentit de: tindràs més cultura, sabràs en-
tendre més bé el món, podràs col·laborar més, en seràs part activa. L’institut 
ens va fer prosperar en el sentit de fer-te més persona, amb més possibilitats 
d’escollir; això és important. La feina de determinats professors va ajudar que 
fóssim rebels.

E. D.3 (Sevilla, 1953) va ser alumna de l’Infanta des de l’ ingrés de batxi-
llerat. Amb l’expectativa d’estudiar Clàssiques, un cop a la facultat es va 
sentir decebuda i va optar per la carrera de Medicina, que ja cursaven la 
seva germana i el seu germà. Compaginà els estudis amb la feina: primer, 
en un banc, i després, a l’Escola Social. Tot i que inicialment pensava dedi-
car-se a la psiquiatria, ha acabat exercint de radiòloga a la sanitat pública. 

Mi padre era profesor mercantil pero no salía de casa porque estaba 
enfermo desde los 45 años; hablaba cuatro idiomas y se dedicaba a traducir en 
casa. Había nacido en Madrid, pero cuando tenía pocos años se marcharon a 
Inglaterra; allí se escolarizó en inglés, por esto lo dominaba tan bien. Luego 
volvieron a España y se fueron a Sevilla. Empezó a trabajar en hoteles; apren-
dió por su cuenta francés y alemán; portugués también. Tenía mucha facilidad 
y luego esto lo utilizó para traducir. Trabajaba de periodista en Sevilla, pero 
se puso enfermo. También quedó muy afectado por la guerra, y, como Sevilla 
era muy pequeña, estaban incómodos allí y decidieron venir porque la fami-
lia de mi abuelo ya estaba aquí. Se habían trasladado antes. El abuelo había 
viajado mucho y tenía mucha facilidad para los idiomas y hablaba todo lo que 

3. Entrevista del 10 de desembre del 2013.

Primer, segon i tercer van ser bastant horrorosos, un tipus d’ensenya-
ment molt clàssic, molta Formación del Espíritu Nacional… Quart, cinquè 
i  sisè ideològicament van ser molt importants. Van començar a aparèixer 
professors amb un altre tipus d’inquietuds, que havien fet esforços per inten-
tar transmetre coses una mica diferents; eren professors que estaven en abso-
luta minoria. Em recordo d’una professora que ens va ensenyar història de 
l’art, em sembla que es deia Santos. Aquella dona ens va obrir un món diferent, 
ens explicava l’art d’una manera diferent, la història d’una manera diferent; ens 
va recomanar anar a veure El joven Törless, que per a mi va ser… un altre 
món. Aquesta dona a mi em va sacsejar. A cinquè i sisè va venir el professor de 
química, Carulla, que després era a la UNITEC; era una persona apassiona-
da amb les classes que donava i això estimulava molt. I després va vindre un 
capellà, el pare Cortés, i vam començar a fer debats sobre l’amor, la família, 
no sé quantos, no sé què. Jo m’hi vaig apuntar de seguida i allò em va ajudar 
a trencar esquemes: el món va d’una altra manera, una cosa és lo oficial i 
una altra cosa és la realitat. Jo crec que aquells grupets que va muntar aquell 
capellà i que després ens vàrem seguir trobant, encara que ell ja no venia, van 
ajudar a polititzar.

Van començar a venir estudiants d’altres escoles, del Lestonnac, del 
Verdaguer, del Maragall; allà, al mig d’unes quantes dones sense inquietuds, 
van aparèixer unes dones més encuriosides que nosaltres, i professors i profes-
sores, especialment professores, amb una altra visió i una altra manera d’en-
senyar, que t’estimulaven. 

Jo no he tingut la crisi de si em faig creient o no, a casa meva no ho eren, 
però tot plegat em va ajudar a veure el món amb més inquietud. Algunes de 
les noies que van vindre van organitzar festivals; portaven el Raimon, i després 
el Lluís Llach, i això ja va entusiasmar. Em va connectar una mica amb tot el 
que venia de la meva família però que havia quedat tancat a casa, reivindicant 
molt clarament formar part dels perdedors, però allò de «Nena, no ho diguis 
gaire fort». Cinquè i sisè van ser dos anys que recordo amb molta passió. 

Un dels motius per no continuar estudiant va ser que a sisè ens vam en-
terar que a l’Hospital de Sant Pau feien uns cursos d’un any de microbiologia 
i no sé quantos, que després et garantien poder treballar allà, i ma mare em va 
dir: «Pues, què et semblaria fer això?». I vaig pensar: «Si et garanteix que des-
prés de fer el curs tinc una feina, després ja decideixo cap on vull anar». Però 
eren començaments de desembre i els cursos no començaven, i aleshores era ja 
un desespero d’estar a casa, i vaig dir: «S’ha acabat, cambio de planes. Me’n vaig 
a la UNITEC i intento recuperar aquests dos mesos, per fer lo del peritatge 
i em poso a buscar feina». A l’acadèmia, a les classes, érem dues noies en grups 
d’uns vint. Era diferent; sempre havia fet tot l’ensenyament amb noies, era una 
competència diferent. 
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Don Ángel, en Filosofía, era muy exigente. Intentaba que pensases lo 
que decías para que tuviera un sentido racional. A mí me encantaba el Dibujo, 
pero me lo transmitió la persona, don Emilio, alguien excepcional. El gusto 
por la literatura, aunque yo no leía mucho, me lo transmitió Blecua. 

No había adoctrinamiento, más bien libertad. Las delegadas tenían 
que ocuparse de que hubiera tiza, de que hubiera borradores. ¿Intervenir en 
las clases? En general, no se hablaba mucho; aunque pudieras hacerlo no lo 
hacías. Cuando fui a Estados Unidos repetí el último año de bachillerato y 
allí vi la diferencia que había con el instituto de aquí. Allí la gente participaba 
constantemente. 

El instituto fue una apertura de mente, de ver cosas diferentes, de ver 
que el mundo es muy diverso; que alguien que te explica la literatura, que 
hay montones de literatura y que Góngora, que te parece que es un rollo, 
pues puede ser realmente interesante cuando tienes una persona al lado 
que te está transmitiendo que aquello que está leyendo vale mucho, que ha 
hecho la tesis sobre esto y que le encanta, y entonces te transmite eso; eso 
era con Blecua.

Yo tenía la obsesión de que tenía que estudiar y mantener la beca. A mí 
me encantaba el Latín y el Griego, quería hacer letras, me encantaban y dis-
frutaba un montón; pero yo hice Inglés, éramos cinco en clase, y vinieron al 
instituto del Foreign para hablar de unas becas para que el último año lo hicieras 
en Estados Unidos. Me presenté dos veces, y como me suspendieron, dije, me 
presento otra vez. Gané y entonces me fui, porque pensé que era interesante, 
y eso me cambió por completo. Realmente te das cuenta de que uno se prepara 
para una cosa y luego haces otra que no tiene nada que ver.

C. F. M.4 (Barcelona, 1951) va cursar el batxillerat superior i el «preu» a 
l’Infanta. Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
s’ incorporà a l’equip docent de la mateixa universitat des del curs 1976-1977, 
on ara és catedràtica. 

La meva mare era de Barcelona i la família d’ella venia de Barcelona 
i de Girona. Els avis materns van néixer a Barcelona, nomes sé que la mare de 
l’àvia era de Sant Celoni. L’avi matern treballava fent les correccions de text a 
la Hoja del Lunes i era violinista al Liceu. L’àvia materna tenia un paradeta de 
fruita al mercat de la Boqueria. La mare treballava com a dependenta i, després 
de casar-se, com a mestressa de casa; tenia estudis primaris.

4. Resposta al qüestionari del 24 de gener del 2014.

le echaran, era guía turístico. La abuela en Sevilla trabajaba en la fábrica de 
tabaco. Mi madre hizo los estudios primarios y ya está. Su padre era contable 
y su madre se dedicaba a la casa. 

Llegamos a Barcelona en 1955 y nos vamos a vivir en la calle Vizcaya, 
entre Mallorca y Clot. Yo vivía en una portería, porque, cuando nos vinimos de 
Sevilla, estaban mi abuelo y mi tía viviendo en una portería y nos fuimos allí 
todos. Era una portería de «la Caixa», una casa enorme que hay allí. Somos tres 
hermanos, dos chicas y un chico. Los tres estudiamos primaria en la escuela 
Miguel de Cervantes, al lado de casa, en la calle Mallorca, y el bachillerato con 
becas en los institutos de La Verneda. Los veranos, mi hermana y yo encon-
trábamos trabajo en hoteles a partir de una tía mía. 

La decisión de que hiciéramos bachillerato fue de mi padre, y mi ma-
dre apoyaba todo lo que él decía. Él era el que tenía los estudios y quería que 
estudiáramos, que no dependiéramos de nadie, esto lo tenía muy claro. Mi 
padre decía que nosotros teníamos que tener unos estudios para poder vivir 
y no depender de nadie en el caso de las chicas, y, además, éramos bastante 
brillantes. A mi casa venía todo el mundo a estudiar y como mi padre estaba 
en casa acogía a todo el mundo.

De mi escalera no estudió nadie, las niñas estudiaron comercio. La 
gente tenía más dinero que nosotros, pero no tenían a nadie que les incitara 
a estudiar en la universidad. Nosotros fuimos allí porque era el instituto que 
estaba más cerca y además era nuevo. Para cruzar donde estaba el institu-
to todo eran campos y teníamos que pasar por donde estaban los gitanos; 
pasábamos por allí, pero no había ningún problema. Íbamos a pie, eran diez 
minutos. 

Había disciplina pero creo que en aquella época nos iba bien. A mí 
el uniforme me iba muy bien, éramos todas iguales, hasta que desapareció. 
Cuando entrábamos en el hall, el padre Serra nos hacía rezar, pero no era 
algo sustancial en el centro. Cuando él daba clase te lo tenías que saber todo, 
pero todo, punto por punto, con la coma y todo. Parecía el duro del instituto. 
La Gimnasia era un rollazo; yo era muy mala, la profesora me exigía y yo 
no daba.

De los profesores recuerdo a don Emilio, el profesor de Dibujo; don 
Ángel, de Filosofía; el gallego, de Historia, siempre fumaba, era mayor 
(comparativamente con el resto). Eran muy buenos todos. Don Alberto, 
de Literatura, traía un libro y lo leía haciendo los comentarios pertinentes. 
Considerábamos entonces que seguía un método un tanto universitario, 
que nosotros no seguíamos del todo, ya que muchas veces nos dormíamos. 
Don Antonio era profesor de Historia, y con él hacíamos excursiones a Santa 
 María del Mar para estudiar el gótico, y a San Pablo del Campo a estudiar 
el románico in situ.
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C. G.5 (Sant Adrià de Besòs, 1951) va fer ingrés i batxillerat elemental 
a l’Infanta, i després d’un interval d’un any, durant el qual va treballar, 
retornà a l’ institut per cursar-hi fins al «preu». És llicenciada en Història. 

Vaig anar al col·legi de «la Caixa», que, malgrat tenir de tot, i un nivell 
fins i tot més alt que moltes escoles públiques, a la meva mare, que venia de 
família republicana i tenia parents a l’exili, li semblava encotillat. Ella va anar a 
l’institut, a veure si era més obert. Les meves germanes grans no havien estudi-
at, però la mare em va apuntar per fer l’examen d’ingrés aprofitant la proximitat 
del nou institut. Si no hagués estat allà, l’institut, no estudio. 

L’examen d’ingrés, al setembre, va ser fàcil. Hi va entrar tothom. Me’n 
vaig sortir bé, tot i que una de les preguntes era: «¿De dónde sale la sal?», i jo 
vaig dir que de les mines, perquè havia anat amb l’escola de «la Caixa» a Cardona 
i me’n recordava.

Al començament hi havia nenes des dels nou anys fins als quinze; hi 
havia gent que només hi va anar un curs. Per a elles era com una descoberta, 
com anar a jugar… Hi hagué bastant abandonament a primer i a segon, però 
després moltes continuaren, sobretot a partir de cinquè. 

Els professors joves, en contrast amb els dels primers anys, havien fet opo-
sicions i eren molt bons professors, amb ganes de fer coses… No eren del barri, 
venien de fora, era com un estatus, venien de tot arreu i els tocava allà. Fins a 
quart, el director era Juan Reyes; ens feien resar abans d’entrar a les classes. Jo 
venia del col·legi de «la Caixa», que era més afecte al Règim, i anàvem en fila a 
missa els diumenges i es passava llista de qui hi havia anat… Quan es va fer la 
comunió tothom havia d’anar amb el mateix vestit, i jo no en vaig tenir; em van 
posar al darrere de totes, tot i ser baixeta. De tota manera hi havia una relació 
entre l’institut i l’Església. A mi em va confirmar allà el bisbe Narcís Jubany.

Vaig fer fins a quart; aleshores, la mare em va dir que les germanes 
havien començat a treballar joves, i que jo no havia de ser una excepció. Vaig 
treballar un any, i després vaig tornar a l’institut i vaig seguir estudiant. Ja no 
feia tanta falta.

¿T’imagines que un claustre decideixi que, com que a sisè hi ha poca càr-
rega docent, es facin activitats a les classes? Per exemple, una tarda a la setmana 
venia un professor de biologia per explicar com es feien les classes a la univer-
sitat. Hi havia un professor que s’enduia les alumnes a les manifestacions; però 
d’altres, sense manifestar-se directament, ens feien pensar. A filosofia coneixies 
Bertrand Russell en lloc de Kant, que tothom coneix. Feies una exposició de 
treball a classe.

5. Entrevista del 13 de novembre del 2012.

El pare era d’Osca. Era funcionari i tenia estudis de secundària. Els 
seus pares vivien a Osca. L’avi també era funcionari i ella, mestressa de casa 
amb una formació exquisida; tenia una gran cultura d’història, literatura; 
tocava el piano, pintava. El meu pare va ser qui va venir a Barcelona i, en 
conèixer la mare, ja es va quedar aquí. Els meus pares van casar-se i van anar 
a viure a Girona uns vuit o deu anys; després, al voltant del 1935, es van 
traslladar a Barcelona, a la plaça d’Espanya, i cap al 1956, a Trinitat Nova, 
on van morir.

Vaig estudiar des dels set anys al col·legi públic Sant Jordi, a Trinitat 
Nova i, al mateix centre, vaig fer-hi primer i segon de batxillerat, i em vaig 
examinar com a alumna lliure a l’institut Montserrat. El tercer i quart curs els 
vaig fer al col·legi Santo Domingo de Guzmán, a Santa Coloma de Gramenet 
(concertat). No vaig tenir mai beca.

Vaig prendre la decisió de continuar el cinquè de batxillerat i em van 
matricular a l’institut perquè era més a prop de casa que l’institut Verdaguer 
o el Montserrat. Hi arribava amb el metro (línia 1, estació Navas) pel pont 
d’Espronceda. No hi havia menjador a l’institut i com que tenia classes a la 
tarda anava a una granja que era molt a prop. Com que no vivia al barri de 
la Verneda, no tenia cap altra activitat amb les meves companyes. Els meus 
germans, un noi i una noia, tenen estudis secundaris, però cap d’ells va estu-
diar ni al Joan d’Àustria ni a l’Infanta Isabel.

Em vaig decidir per l’opció de ciències, malgrat el professorat del col-
legi. Creia que ciències em permetria conèixer més coses concretes del meu 
voltant i que amb el temps em seria més fàcil aprofundir en aspectes de 
literatura, filosofia, història, art… La meva estada a l’institut, i, en especial, 
conèixer i conviure amb la seva directora, Àngels Ferrer, influïren de manera 
innegable en la decisió de fer estudis superiors, concretament la llicenciatura 
de Biologia. 

Encara que les classes eren magistrals, podíem intervenir-hi quan volí-
em per preguntar algun aspecte relacionat amb el que explicaven o per dema-
nar dubtes. Així doncs, mai vàrem tenir cap problema ni por d’intervenir a 
classe, ja que era un fet totalment normal. La delegada era elegida per l’alum-
nat i sobretot s’encarregava de concretar dades per als exàmens o entrega de 
treballs. La formació acadèmica rebuda durant aquest període va ser molt 
important, però encara més ho va ser la meva formació personal en uns anys 
decisius, dels setze als dinou anys, ja que vaig ser conscient dels problemes 
socials d’aquella època.
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una casa de esas que tenían servicio y tal. Y él, que era muy inquieto y te-
nía muchas ganas de aprender, allí se despertó mucho; como tenía acceso 
a libros y al estar en este ambiente de cultura, aunque fuera sirviente, leía 
mucho. Estuvo un tiempo hospedado en una casa de una familia que tam-
bién eran valencianos: eran los padres de mi abuela. Se vinieron a Barcelona 
cuando las obras del puerto; mi bisabuelo trabajó en las obras del puerto y 
en la exposición. La abuela fue a escuela lo justito, se casó de jovencita y co-
sía. Cuando mi abuelo se casó, dijo: «Yo no valgo para estar a las órdenes de 
ningún jefe, me he de buscar la vida como sea». Y empezó también a comprar 
antigüedades, él se dedicó más a las antigüedades que a la chatarra, como mi 
padre. Fueron haciendo amistad y así conoció a mi madre. 

Mi madre era de Barcelona. Se escolarizó en Barcelona, sin llegar 
a hacer grandes cosas. Quería ser secretaria, todo lo quería aprender, pero 
cuando tenía diecisiete años estalló la guerra. Ella quería apuntarse de en-
fermera e irse a la guerra, pero mis abuelos no la dejaron. Tenía que cuidar a 
los otros hermanos, pero a ella le gustaba ir a clases a aprender taquigrafía; 
el esperanto, que decía que sería el idioma universal; francés; se apuntaba a 
clases que hacían en el barrio que no eran muy caras; iba a la escuela Ramón 
Llull. Cuando la época de la República hizo más cosas porque había más 
facilidades. Luego la abuela le dijo que ya tenía bastante para ser ama de 
casa. Su hermana pequeña se atrevió un poco más a plantarse a su madre, 
se sacó el carnet de conducir y aprendió a coser y cosió en el taller de Balen-
ciaga. Mi madre no trabajó, pero como mi tía hacía esto a veces también la 
ayudaba. Se hacían la ropa.

Mi madre siempre dijo que ella quería para sus hijos sobre todo cul-
tura, que estudiaran. Cuando mi hermano empezó a suspender, cosas de la 
adolescencia, mi madre siempre: «Que siga, que acabe el bachillerato», y mi 
padre no tenía paciencia: «Que venga a ayudarme y que trabaje conmigo». 
La idea de seguir en cuarto fue más bien mía. Mi padre no se preocupaba 
demasiado de este tema; era mi madre la que llevaba el asunto de que quería 
que sus hijos estudiaran, y entonces, cuando acabé, como había aprobado 
y mis amigas seguían, pues mi madre no ponía ningún obstáculo. Ella quería 
todo lo que fuera mejor para nosotros. 

Mis padres vivieron en la calle de Castillejos, en una planta baja que 
servía de almacén, y a mi madre no le gustaba. Mi padre, en cuanto pudo, en-
contró una casita en Pueblo Nuevo de planta baja y la compró. Luego, cuando 
yo tenía seis años, nos fuimos a vivir al Clot. A mi padre le fueron yendo bien 
los negocios, se dedicó a la chatarra y compró un terreno en la calle Vizcaya 
con Mallorca y se puso a construir una casa. Tardó seis años porque lo esta-
faban; al final se acabó la casa y se acabó la etapa de Pueblo Nuevo.

En acabar secundària, vaig fer l’examen de «preu», però no vaig se-
guir. Vaig marxar a França, hi tenia família, i en tornar, vaig posar-me a 
treballar. Em vaig matricular a la facultat, a Història, el 1972. En acabar 
volia continuar estudiant, m’hauria agradat fer Econòmiques, però ja tenia 
una feina que m’anava bé, estava casada i tenia un fill. De tota manera vaig 
fer el CAP a l’Infanta mateix i ho vaig trobar molt diferent: era mixt, ha-
via desaparegut l’aula d’idiomes, també havia desaparegut l’aula magna, es 
fumava a classe…

Els set anys que vaig ser a l’institut vaig aprendre a anar pel món, vaig 
tenir la sort de tenir uns professors que em van ensenyar a desenvolupar-me. 
Apreníem, hi havia exàmens però també jugàvem; a classe de llengua fèiem 
concursos, preguntes i respostes d’un equip a l’altre a veure quin guanyava, 
es tractava de conjugar verbs, disfrutaves i aprenies. Això no vol dir que si 
tenies el dia tonto i et feien fora de classe, no t’amaguessis al lavabo perquè 
ningú et veiés. Els estudis m’han donat satisfacció pròpia.

E. L.6 (Barcelona, 1952) cursà estudis a l’Infanta des de segon de batxi-
llerat fins a «preu». Va començar estudis de Farmàcia i Veterinària i ha 
treballat a les oficines del Registre de la Propietat fins a la jubilació. Els seus 
dos fills, noi i noia, també han estudiat al mateix institut.

Cuando terminó la guerra mi padre se vino a Barcelona porque ya 
tenía un hermano más mayor que se estableció aquí. Era de un pueblo de 
Murcia y no tenían nada. Era un pueblo miserable, pero el cura del pueblo 
le daba pena que lo mandaran al monte con las cabras, tan pequeñito, y no 
aprendiese, y le enseñó a escribir, las cuentas, a leer, y eso era lo que sabía, 
no estudió más. Sus padres, analfabetos. Mi padre, cuando llegó, empezó 
a ir al Borne a cargar camiones y de allí se fue otro día a los Encantes, a las 
subastas, en los Encantes Viejos, y con un poquito de dinero compró un día 
algo en una subasta, lo vendió y vio que se había ganado el doble de lo que 
había invertido, y se dijo: «No está mal, con esto puedo ganarme la vida». 
Iba a los Encantes, compraba un lote, lo vendía, a veces se tenía que quedar 
allí hasta que acababa de venderlo todo, y así conoció a mi abuelo materno.

Mi abuelo materno era de Valencia. Se quedó sin padres a los siete años 
y lo criaron los tíos. De jovencito lo mandaron a Barcelona a servir a casa de 
una familia importante catalana que tenía un hijo de la edad de mi abuelo 
que se había quedado inválido, y querían un chico que lo acompañase. Era 

6. Entrevista del 17 de desembre del 2013.
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Nos hacían hacer trabajos, en Filosofía y en Historia; en Historia del Arte, 
que nos dio Antonio Fernández, nos ponía diapositivas; hacíamos muchas 
prácticas; en Dibujo teníamos a Emilio Barnechea, también fue uno de los 
buenos. Todos los profesores hacían piña, eran amigos, se llevaban bien 
entre ellos y eso se notaba. Todos los profesores que tuvimos en nuestra ge-
neración, fueron todos números uno de oposiciones, gente muy cualificada. 

En quinto, que ya te dejaban salir del instituto a la hora del patio, 
era cuando empezábamos las relaciones con los chicos o cuando íbamos a 
la capilla un grupo al lado y al otro, o a la sala de actos, y a lo mejor nos 
cruzábamos, o cuando salíamos a la hora del desayuno, que nos íbamos a 
una granja que había al lado y hacíamos un poco de tertulia. En el Infanta 
en esta época había mucho nivel de estudio, muy buenos profesores y muy 
buen ambiente. Hicimos muchas cosas, hicimos muchas amistades. A partir 
de quinto vinieron algunas alumnas que venían del centro, de la parte alta de 
Barcelona; venían allí no sé si porque no tenían plaza en otros sitio, y también 
hicimos amistad.

En quinto me fui a ciencias; siempre me habían gustado mucho los 
animales, y aunque pensaba que me costaría mucho, me gustaba la Biología 
y quería hacer Veterinaria. Pero no había facultad de Veterinaria aquí; pedí 
información pero lo más próximo era Zaragoza. Representaba que te tenías 
que alojar en un sitio, pagar residencia. No había medios en casa pero, 
aparte, no les hacía gracia que me marchase de casa, y no conocía a nadie de 
esas ciudades, ni contacto, ni familia, ni unos tíos. Entonces hice el acceso, 
que entonces había un acceso aparte de la selectividad, y me matriculé en 
Farmacia. No me acababa de satisfacer demasiado y, cuando terminé ese 
primer año, lo dejé y dije que me iba a poner a trabajar, que cuando tuviese 
dinero para poderme ir, me iba a hacer Veterinaria. Empecé a hacer cositas 
esporádicas que me iban saliendo y a través de una amiga se me ofreció de 
ir al Registro, que necesitaban gente; allí se pedía buena letra, escribir con 
pluma estilográfica. Fui, me hicieron la prueba y me cogieron. Estuve casi 
dos años, con lo cual, aunque no pagaban mucho, como en casa no tenía 
que aportarlo, lo fui guardando y llegó el momento en que me pareció que 
ya tenía un dinerito. Yo quería quitarme la espina de que quería probar lo 
de Veterinaria, y dije que me quería ir a estudiar Veterinaria. Entonces mi 
padre: «Lo que diga tu madre»; mi madre: «Hay que decírselo a tu padre, 
a ver lo que dice»; mi hermano mayor, era el más así, que «esta niña, que 
lo único que quiere es irse de casa». Como nos llevábamos más años, se 
sentía protector. Hice la solicitud en Zaragoza porque era lo más próximo 
y con mi hermana, un amigo y el novio de mi hermana, que entonces tenía 
un Seis cientos, nos fuimos a ver la facultad, la matrícula y todo esto, y a 
encontrar una residencia, ya que mi madre dijo: «Lo mejor, que estés en 

Mis hermanos estudiaron en las monjas del Pueblo Nuevo, mi hermano 
hizo el bachillerato elemental en el instituto Ausiàs March, y mi hermana, 
bachillerato nocturno en Jesús María de San Andrés. Es licenciada. Mi her-
mano pequeño fue a los Salesianos de la Meridiana.

Estudié primaria en el colegio de «la Caixa» Miquel de Cervantes. 
Mis compañeras de curso que iban a hacer bachillerato hicieron la solicitud 
a tiem po para el instituto, que aún no se había inaugurado, pero mi madre 
se despistó y no me había hecho la preinscripción y yo tuve que hacer el exa-
men de ingreso por libre. Mi madre me puso una profesora que había allí, 
en el barrio, particular, me preparó un poco para el examen de ingreso. Lo 
pasé, pero en septiembre no pude empezar, y el primer curso de bachillerato 
lo hice por libre en una academia, y me examiné en el instituto Montserrat. 
A partir de segundo iba con las amigas del Cervantes: hacíamos el camino 
juntas, volvíamos a casa juntas, hacíamos los deberes y estudiábamos juntas.

En el instituto había algunas que hablaban catalán, y yo, si hablaban 
catalán, contestaba en catalán. Mi madre nos hablaba en catalán a ratos; 
mi padre, como no hablaba catalán pero tenía muchos amigos catalanes, lo 
entendía pero no se atrevía a hablarlo, palabras sueltas. En casa se hablaba 
castellano. En el instituto nuestra lengua habitual era el castellano.

El instituto nos encantaba: teníamos gimnasio; capilla, que en aquella 
época nos hacían ir a la capilla; teníamos Religión de asignatura obligatoria, 
pero era lo que habíamos vivido desde pequeñas, no nos extrañaba. El uni-
forme nos gustó, parecía que éramos de un colegio bien y todo, con nuestra 
corbatita. Teníamos de jefe de estudios al padre Serra. Luego nos daba reli-
gión el padre Cortés, que era más campechano; con él habíamos hecho un 
grupito, era así como de grupos de amistad, influenciado por algo de Iglesia. 
Habíamos ido alguna vez a su parroquia, hacíamos excursiones. Era un cura 
moderno. Teníamos la FEN, nos hacían hacer un trabajito, más que nada era 
urbanidad, reglas de urbanidad. También hacíamos labores, después fueron 
siendo ya más manualidades, que si un retablo, pero al principio cosíamos 
con aguja. 

Las clases de Ciencias Naturales, en Biología, era la clase donde más 
disfrutábamos. Cuando hacíamos prácticas de laboratorio, me encantaba. 
En Literatura nos hacían comentario de textos, nos despertaba el interés, 
eso que en mi casa no se leía; todo lo que nos hacían leer, que nos hacían 
leer muchos libros, todo lo leía y además me entró el gusto de entrar en las 
librerías y mirar libros aunque no me los comprara.

De Filosofía tuvimos a don Ángel García, que era el hermano de una 
compañera; eran muy jóvenes, acababan la carrera. El tuteo no existía, todos 
nos tratábamos de usted. Teníamos de Historia a Antonio Fernández; Ble-
cua de Literatura; de Ciencias, a la señora Ferrer, que nos encantó a todos. 
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A. M.7 (Conca, 1951) estudià a l’Infanta des de tercer de batxillerat fins al 
«preu». Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i especialitzada en arqueologia, treballa al Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya des del 1981 i compagina la seva activitat 
laboral amb la recerca científica.

La meva mare era d’un poblet de Cuenca. L’avi treballava al camp; 
l’àvia, a casa. Era la gran de set germans i havia d’ajudar a casa o treballar 
puntualment al camp des de petita, ajudant a segar, birbar o portar menjar 
als segadors. Dels seus germans, el segon el van derivar a ajudar el seu avi en 
tasques de llaurar, i els altres, acabada la guerra, a fer de rochanos, ajudants de 
pastors. Més tard, dels supervivents, uns varen ser pastors, els altres varen emi-
grar a València. Abans de la guerra no hi va haver mestre titular fins molt tard, 
només anava a escola qui podia i, de nenes, n’hi havia poques. La mare no hi 
podia anar i s’escapava, a estones, a la tarda, i la mestra l’ensenyava. Els seus 
germans, de joves, llegien i signaven, com la majoria d’aquella època. La mare 
sempre ha tingut molt afany per superar-se; la guerra l’agafà amb quinze anys, 
i era la fornera del poble. En acabar la guerra, va decidir que no volia aquella 
vida i, en contra de tota la família, se’n va anar a servir a Cuenca. Pocs mesos 
després va saltar a Madrid, on va entrar a treballar, de donzella, a casa d’una 
marquesa on hi havia força servei, i aquella senyora l’ensenyà molt i la va arri-
bar a estimar molt. Les dues es van escriure tota la vida. Jo encara recordo les 
cartes de la seva señora, escrites en una cal·ligrafia que em resultava preciosa. 
A Madrid va conèixer el meu pare. Després, de casada, no va treballar, però, 
ja a Barcelona, com que cosia molt bé, un sastre li va proposar de fer sobrefils 
i traus dels pantalons. Així col·laborava en l’economia familiar.

El meu pare era d’un poble de Valladolid. Era el petit de sis germans. 
Els seus pares eren tractants de bestiar i tenien la carnisseria. Van morir tots 
dos en quatre mesos quan ell tenia catorze anys i, als setze anys, se’n va anar a 
la guerra. Passada la guerra va haver de fer el servei militar i, en acabar, es va fer 
policia. Ell havia anat a escola, llegia i escrivia perfectament i tenia una bona 
cultura general. El pare ens va ensenyar fins on va saber; el millor mestre d’in-
fància va ser ell: lectura, escriptura, geografia, història, càlcul mental; ens feia 
fer sumes, multiplicacions i divisions llarguíssimes; dominàvem la prova del 
nou. Era una persona a qui li agradava molt llegir i, després dels crucigrames de 
La Vanguardia, sempre el veia consultar el seu diccionari i aprendre més. Era, 
a més, una persona molt íntegra, molt respectuosa, però va patir molt amb les 
meves tendències polítiques a la universitat. 

7. Entrevista del 15 de gener del 2014.

una residencia». En el Registro les dije que me iba a estudiar Veterinaria y 
entonces me dijeron: «Te haremos una carta. Tú prueba; te presentas en el 
Registro de la Propiedad de Zaragoza a ver si te dan trabajo allí y lo puedes 
combinar». Encontramos una residencia que nos pareció que estaba bien, 
y pude empezar el curso. Fui al Registro y me dijeron que podía empezar 
y entonces combinaba las dos cosas. En el Registro de Zaragoza eran ama-
bilísimos, de chicas solo había una chica, yo fui la segunda en entrar, les 
caí muy bien. Iba por las tardes y si tenía prácticas me dejaban y luego 
recuperaba. 

A todo esto, yo estaba sola allí y añoraba un poco mi casa, iba viniendo 
si había un puente. Antes de marcharme había conocido a una persona que 
luego fue mi marido y de vez en cuando hacía escapaditas a Zaragoza y me 
venía a ver. Cuando terminó el primer año suspendí un par de asignaturas: 
Matemáticas, que era lo que me había costado siempre, y otra. Empecé 
segundo con las dos arrastrando y en esto que, en enero, en el Registro de 
Barcelona no se había hecho una plantilla oficial, no te daban de alta del 
seguro ni nada, y empezaron que se tenía que regularizar, que iban a hacer 
unos exámenes a todos los que estaban trabajando para determinar cate-
gorías. Mi amiga y mis compañeros me escribieron que era el momento de 
volver, que luego sería más difícil. Entre que estaba medio así con el novio; 
que me veía que eran seis años por delante de carrera, que iban a ser más de 
seis si estaba trabajando; también echaba un poco de menos mi casa, mis 
hermanos, aunque el tiempo que pasé en la residencia fue una de las épocas 
mejores de mi vida porque viví el ambiente de estudiante; todo esto me daba 
pena dejarlo, pero bueno… Vine aquí para las Navidades, fui al Registro, 
lo estuve hablando en casa y decidí que sí, que me vendría. Me estuvieron 
mandando apuntes pero yo ya vi que era muy difícil entre el mundo laboral 
serio, un horario, una jornada, y luego que también, el que fue mi novio, 
me decía: «Hombre, si tenemos que esperar a que tú acabes…», y entonces 
abandoné lo de los estudios. 

El Infanta me aportó el interés por el estudio —si no, yo no lo vivía en 
el ambiente—; el contacto con otras compañeras con familias más cultas; el 
querer ser algo más. A mí me entró la inquietud, yo no me veía ni de depen-
dienta o de según qué cosas. Nos marcó un poco de sello. En aquella época, 
ir al Infanta daba categoría. 

Cuando llevé a mis hijos al instituto me hizo ilusión, era la nostalgia; 
cuando fuimos a informarnos vi que aun quedaban algunos profesores, y lo 
tenía claro; a mí me fue muy bien, y con ellos también ha sido muy buena 
experiencia.
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en acabar comerç (final de la primària) i el petit va fer ATS després del bat-
xillerat a l’institut Emperador Carles. Tots tres, però, teníem la percepció 
que havíem d’ajudar a casa. Jo, des dels tretze anys, ja vaig treballar de de-
pendenta en una llibreria; per Nadal, a L’Àguila; durant les rebaixes d’estiu, 
a El Corte Inglés. Sempre vaig ajudar a casa. En acabar quart, a l’institut es 
feia un viatge però només hi anava qui s’ho podia pagar. Evidentment jo ni 
m’ho vaig plantejar. 

La meva amiga de l’escola i jo començàrem a estudiar pel nostre compte 
els programes de batxillerat, i no resultà difícil. Una professora ens deixava els 
llibres del seu fill. Teníem molt bona base, érem de les primeres de la classe. En 
aquella època, per preguntar-nos la lliçó, ens posaven dempeus, en línia corba 
al davant de la classe (a l’inici del curs ens ordenàvem per ordre alfabètic) i ens 
feien preguntes i qui sabia la resposta passava a la que no la sabia. Ens vàrem 
examinar lliures a l’institut Verdaguer el mes de maig i aprovàrem l’ingrés 
i tot el primer curs. El mes de setembre passàrem l’examen de segon a l’institut 
Montserrat, i a totes dues ens va quedar el dibuix. Les professores estaven molt 
contentes del pas que havíem fet. A la meva mare li agradava que estudiés i 
m’hi havia insistit, perquè les professores, quan se la trobaven, sempre li havien 
dit: «Su hija ha de estudiar».

El mes de setembre, l’únic lloc on quedaven places públiques de batxille-
rat era l’Infanta Isabel, i ens vam matricular de tercer de batxillerat. Cada dia 
havíem d’agafar el metro des de l’estació de plaça d’Espanya fins a la de Navas, 
i després caminar cap a l’institut. Tota la paperassa per examinar-nos i matricu-
lar-nos la vam fer nosaltres. Érem molt espavilades, però crec que aleshores no hi 
havia tant proteccionisme dels pares com ara. 

A partir de cinquè, vam proposar a la directora, l’Àngels Ferrer, fer sisè 
i revàlida a l’estiu, lliures, i ens va deixar. Ho vam preparar amb uns llibres 
de l’editorial SM, molt sintètics, i anàvem a fer llatí i grec a una acadèmia, al 
carrer de Rocafort. L’examen ens va anar molt bé, sobretot la revàlida, perquè 
teníem totes les matèries molt fresques i el setembre del 1968 ja vam comen-
çar «preu». La meva amiga ho va deixar el segon trimestre per fer Magisteri. 
Jo vaig continuar, volia anar a la universitat.

Què recordo dels primers anys? Un institut molt ben equipat; un unifor-
me gris amb faldilla «de pata de gallo» que feia joc amb la corbata, una brusa 
blanca i un jersei «de pico» gris; que esperàvem a la sala de l’entrada de l’edifici 
fins a les nou i aleshores pujàvem escales fins a les classes; un gran pati, on 
donava la sala de gimnàstica, que tenia molts aparells i una corda amb nusos, 
per la qual de vegades pujaven, tot i que feien molta gimnàstica sueca, per a mi 
molt avorrida; un laboratori que ens fascinava, amb llargues taules i aparells, 
on fèiem experiments; una gran aula de dibuix, també amb grans taules, amb 
un professor magnífic, Emilio, que ens ensenyava a dibuixar, a fer pirogravat… 

Al meu pare el traslladaren de Madrid a Cuenca i, ja de sergent, a Barce-
lona, el 1957. Acabats d’arribar, vivíem amb uns amics dels meus pares a Vall-
vidrera, però poc després anàrem a viure a la caserna de la plaça d’Espanya. Era 
una caserna on es concentraven els serveis: fusters, sastres, paletes, especialistes 
en transmissions, metges, infermers, oficinistes, músics… (avui, seu dels Mossos 
d’Esquadra). Hi havia espai per viure-hi també alguna família i en aquell mo-
ment, els meus pares, amb tres fills, eren els únics que no tenien casa; i així vam 
arribar-hi i viure-hi fins al 1974. 

Des dels sis anys començo a estudiar al grup escolar España, al gran 
edifici del rellotge, ja desaparegut, on, per arribar-hi, només ens calia travessar 
el carrer. La directora, Ángeles Barbastre, era magnífica. Era autora de llibres 
on exposava el seu mètode per aprendre a llegir i escriure. Hi havia bon ambi-
ent, érem una trentena per classe i hi havia una molt bona sintonia entre totes, 
i recordo algunes gitanes del barri. Jo jugava molt al pati i era molt moguda 
també a classe, m’ho passava molt bé. Els dissabtes tocava rosari, que dirigia 
una de les alumnes de l’últim curs, i aquell dia es dedicava la classe a preparar 
la temàtica religiosa del diumenge següent: copiar el dibuix que la mestra feia 
a la pissarra i escriure, en el dictat, l’Evangeli. També, algunes ajudàvem a les 
tardes, després de classe, a joves i gent gran que, en sortir de treballar, venien 
a completar coneixements en una sala d’un altre pis del mateix gran edifici del 
rellotge. Era una escola rígida i adoctrinadora, però em vaig sentir protegida, 
valorada i estimada per companyes i professores. Segur que aquesta confiança 
i la força que vaig rebre dels meus pares em va ajudar a seguir estudiant, a no 
plantejar-me l’esforç d’haver de desplaçar-me cada dia lluny a l’institut, i a 
superar totes les novetats. 

Aleshores, quan s’arribava als deu anys, calia decidir entre seguir i fer 
«comercio práctico» (una mena de primària que et preparava per treballar en 
oficines) o marxar a fer el batxillerat. Jo, la veritat, estava molt còmoda allà, 
anava molt bé a l’escola, i vaig elegir continuar fent comerç, taquigrafia, me-
canografia. Això d’anar-me’n fora, fer exàmens i totes aquestes coses, no em 
seduïa. Però l’any 1965, unes quantes companyes i jo decidim fer batxillerat. 
El que em va motivar és que fóssim un grup i tenir la il·lusió de ser infermera. 
De tot aquell grup, vàrem quedar-ne dues, les dues que acabàrem a l’institut 
Infanta Isabel. 

Els meus pares sempre van creure molt en mi, les decisions que vaig 
prendre les van respectar. Eren rígids, però amb les idees molt clares, i jo 
sempre he sigut molt independent. De les famílies del meu entorn, tots els 
pares esperaven que els fills arribessin als catorze anys per posar-los a treballar i, 
com més fills tinguessin, més possibilitats de millorar econòmicament, per-
què es quedaven tot el que guanyaves. La diferència, a agrair als meus pares, 
és que ells varen preferir que estudiéssim. La gran va fer estudis mercantils 
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O. M.8 (Bilbao, 1952), després de cursar el batxillerat a l’Infanta, es llicen-
cià en Medicina i en Físiques; actualment exerceix a la sanitat pública a la 
comunitat de Castella-la Manxa. 

La meva mare tenia estudis primaris, únicament. El seu pare era 
guàrdia civil; era de Puebla de Sanabria, a la província de Zamora; va estar 
a Burgos i va conèixer la meva àvia, que era una «ama de casa de pueblo», 
i es van casar. Després va anar destinat al País Basc i hi van tenir un munt de 
fills. La meva àvia jo penso que no va treballar, amb catorze fills. La meva 
mare sí que va treballar de telefonista a Firestone, una fàbrica de rodes; 
va treballar-hi fins que es va casar amb el meu pare i va venir cap aquí, cap 
a Catalunya. 

El pare del meu pare era practicant d’aquells antics, que eren «practi-
cante, barbero, dentista» i no sé quantes coses més. Eren d’Arnedillo, pro-
víncia de Logronyo, però va marxar al País Basc i va seguir amb la mateixa 
feina. La meva àvia era «ama de casa», havia anat a escola però crec que no 
havia treballat mai. El meu pare era mestre, va ser el mestre més jove d’Espa-
nya en els seus temps, però era republicà i durant la guerra el van represaliar. 
Després de la guerra el van condemnar a mort, i va estar a Saragossa, a la 
presó de Torrero; després el van indultar, o com fos en aquell temps. I com 
que una germana d’ell, que també era mestra, era a Blanes, el meu pare va 
venir al costat de la seva germana. Va entrar a FECSA i va fer la vida a FECSA. 
Mai més va exercir.

Depenent de les seves feines ens vam anar traslladant. Jo vaig néixer a 
Bilbao perquè la meva mare va anar-hi per estar amb la seva família quan jo 
nasqués. Al cap de tres mesos vàrem tornar a Flix, on vivien els meus pares i 
on treballava el meu pare; hi vam estar fins que el van traslladar a Balaguer, 
a Lleida, i allà vaig anar a l’escola abans dels tres anys. Sempre he anat a la 
pública, vaig anar a l’escola nacional. Quan vaig fer deu anys, aquelles cen-
trals que FECSA anava fent al Segre, a la Noguera Ribagorçana, a la Noguera 
Pallaresa, a Tremp, a Térmens, s’anaven acabant i això crec que va ser una sort 
per a mi. Al meu pare, a la seva feina, que era a comptabilitat, li van oferir de 
venir a Barcelona i ell, pensant que jo ja tenia edat per començar el batxillerat 
i era molt bona estudiant, va demanar el trasllat. Probablement si el meu pare 
no ve a Barcelona, jo no hauria estudiat. Tinc una germana més gran que no 
havia estudiat i, quan vam anar a Barcelona, ella va fer el batxillerat nocturn 
a l’Infanta i ha treballat d’administrativa.

8. Entrevista del 23 de desembre del 2013.

i que em va reconciliar amb aquesta matèria; una sala d’actes on s’inaugurava 
el curs i cantàvem «Gaudeamus igitur» i on se celebraven alguns actes, com el 
Dia del Llibre; una biblioteca molt assortida de llibres.

Els professors eren molt diferents entre ells: simpàtics, seriosos, rars, 
grans, joves… La Cañamares era molt jove i s’enrotllava molt bé, em va donar 
Llatí i Grec; la d’Història de quart, crec que es deia Teresa Montánchez, em 
va descobrir Pèricles i la història antiga i vaig quedar enamorada de l’assig-
natura; la de ciències naturals de tercer, crec que es deia Santaeulàlia, em 
va fer estimar la natura, encara recordo les seves classes sobre l’ameba i la 
reproducció, i encara guardo alguns quaderns d’aquesta assignatura amb els 
paperets enganxats dels seus exàmens setmanals de quatre preguntes; vaig 
aprendre tant d’aquella professora! Quant al Blecua, era una altra història, era 
superfamós perquè, a més de bo, era jove i guapo. Recordo que una vegada es 
va enfadar molt davant dels aplaudiments aclaparadors que li vàrem dedicar 
quan entrava al saló d’actes, en una celebració no recordo de què, perquè era 
molt tímid. Un dia, una companya li va fer una foto a classe mentre una al-
tra, Ester García Arqué, havia anat a la seva taula per distreure’l fent-li una 
pregunta. Tota la classe va comprar-ne la còpia. Jo encara la guardo. Ell no 
se’n va assabentar.

A casa no hi havia llibres, i La Vanguardia era l’única premsa que hi 
entrava diàriament, a banda dels contes que compràvem de tard en tard i can-
viàvem a les mateixes llibreries. Per a mi, la biblioteca de l’institut va ser im-
portant. Vaig començar a devorar llibres. Recordo que pel Dia del Llibre es feia 
una mena de concurs literari. Jo vaig escriure el conte «Las aventuras de Pecas 
y Bob», que va guanyar el primer premi de quart de batxillerat. El premi va ser 
el llibret Cuentos viejos de la vieja España (del siglo xiii al siglo xviii), de l’Editorial 
Aguilar. Me’l va lliurar el professor Blecua i el conservo com un gran record. 

A quart vaig deixar de pensar en la Infermeria, ja preferia la Història. 
Aquell estiu vaig començar a treballar a les oficines de la fàbrica Galletas 
 Nelia, però quan s’apropava el setembre ja havia decidit continuar estudiant i fer 
el batxillerat superior. No em va quedar més remei que optar per lletres: ni po-
dia competir amb les companyes que havien anat a altres classes, on s’havien 
donat totes les matèries, ni els meus pares em podien pagar classes particulars. 
A cinquè vaig viure el «Mayo Francés». Jo no entenia res. En el meu entorn 
familiar i veïnal no es parlava d’aquestes coses, o no davant de nosaltres. 

L’institut em va acollir sense problemes, va reforçar la meva personalitat 
i va afavorir les meves inquietuds. Conservo amistat amb algunes companyes 
d’allà. I dels professors, alguns els he recordat tota la vida, perquè m’han en-
senyat a través de la seva professionalitat i de la seva bondat, o perquè, amb 
la seva actitud, vaig aprendre a distingir allò que havia d’evitar. Segur que la 
meva dedicació professional es va anar modelant allà. 
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allà; vaig començar, com tothom, fent substitucions; després, la interinitat; 
després, l’oposició, i ara ja fa uns anys que estic a la sanitat pública.

Jo tenia clar que havia de treballar; la meva mare havia treballat i això 
suposo que hi influeix. Tenia clar que cadascú s’ha de guanyar la vida, però a 
casa t’ajudaven a estudiar perquè eres bona estudiant i t’agradava. 

A casa meva mai m’han dit el que havia de fer, jo he decidit el que 
volia fer. Jo crec que hauria estudiat igual, però la proximitat de l’institut va 
ser un avantatge. De fet, la gent que va venir més tard al batxillerat superior 
venien de barris més llunyans; per a elles era més difícil que per a nosaltres, 
que vivíem al costat. Jo tinc molt bon record de l’institut, hi vaig passar uns 
anys molt feliços. 

A. M.9 (Barcelona, 1952) va estudiar a l’Infanta fins al «preu». Llicenciada 
en Filosofia i Lletres, ha exercit de professora de geografia i història en 
diversos instituts públics. 

Els meus pares eren de Còrdova. La meva mare va anar a escola fins als 
dotze anys, a una escola de monges en un poble. Filla de gent benestant, rural, 
va quedar òrfena amb dos anys. La seva mare va morir de la grip espanyola 
el 1919, i als cinc nanos els van criar els avis materns. 

La mare del meu pare va morir de part quan ell tenia vuit anys, 
i aleshores, el seu pare el va deixar en una finca d’una tia de la meva mare, 
per això es van conèixer. Aleshores, el meu pare tenia els estudis que podia 
tenir un nano de vuit anys que va haver de deixar l’escola per cuidar porcs, 
o el que li demanaven. Es va fer, primer, de les Joventuts Socialistes; després 
va passar a la CNT, i després, quan va esclatar la guerra, es va incorporar a 
l’Escola Militar de la República a València (mentrestant ja era el nòvio de la 
meva mare). Allà va estar-hi mesos. Havia d’aprendre coses a part d’agafar 
un fusell. Allà es on va descobrir el món, el teatre, la literatura. Per això 
tenia un amor impressionant a València. Se’n va anar a fer la guerra amb 
els republicans, després l’agafen i s’està a la presó; i va tenir sort perquè en 
va sortir l’any 44. La meva mare l’havia esperat. Durant la guerra ella havia 
hagut de fugir de casa seva, va estar a la Sierra de Cazorla tres anys. Quan 
tornen, es casen i van anar a viure en una cabana que va fer el meu pare al 
camp. El meu pare, com que tenia lletra, podia treballar en un molí d’oli 
fent de comptable, però pel fet d’haver estat a la presó, s’havia de presentar 
cada mes a la policia i, a més, segons quines feines no te les donaven si no 

9. Entrevista del 10 de desembre del 2013.

Quan érem a Balaguer, la mestra que tenia ja ens estava preparant per 
a l’ingrés; jo, si no haguéssim vingut a Barcelona, hauria anat a examinar- me a 
Lleida, anar i tornar en tren; des de Balaguer s’hi havia d’anar en tren, en aquell 
temps no hi havia cotxes. Bé, sí que hi havia cotxes, però nosaltres no en te-
níem. I hauria optat a una beca, segur, però com que vam anar a Barcelona, 
tot va ser més fàcil.

La decisió que fes batxillerat devia ser de tots dos, però sobretot del 
pare; la meva mare era més «ama de casa» i el meu pare, doncs no. Del meu 
bloc de pisos un noi va anar al Joan d’Àustria, però no recordo que hi anessin 
nenes, a l’institut. 

Jo, el català, el vaig aprendre al carrer. Nosaltres, a casa, parlàvem cas-
tellà, i a l’escola i a l’institut parlàvem en castellà. No recordo cap contrast en 
aquest sentit entre Balaguer i la Verneda.

L’edifici de l’institut era impressionant però jo venia d’una escola naci-
onal que també era gran, era un edifici amb moltes aules. L’uniforme el porto 
bé, perquè nosaltres, a l’escola, ja portàvem uniforme. I, bé, vam continuar 
portant uniforme. La gent era sèria, els professors, i nosaltres, també; no ens 
quedava més remei. Hi havia un nivell d’exigència alt, però no tinc consciència 
que em causés cap problema. Treballàvem molt. Hi havia biblioteca i la fèiem 
servir, i també una altra que hi havia en un col·legi que hi ha al costat, que 
ens deixaven llibres. 

Teníem poca relació amb els alumnes del Joan d’Àustria, jo en tenia 
amb alguns perquè anava a una acadèmia a fer matemàtiques o física, com un 
reforç, i allà hi havia nois de l’institut però no hi teníem relació. 

Quan vaig arribar a quart no em vaig plantejar en cap moment dei-
xar-ho. La decisió de fer l’opció de ciències va ser meva, jo sé que era de 
ciències i, entre la física i la matemàtica i la biologia, el que m’agradaven més 
eren les exactes. Jo, quan vaig acabar «preu», no sabia si fer Exactes, Físiques 
o Medicina, i em vaig decidir per Físiques. Jo, com tothom a aquesta edat, 
pensava: «¿Dónde vas a trabajar? Pues en el acelerador de protones de Suiza». 
Doncs se n’estava parlant en aquell moment i, total, ara fa quatre dies que el 
van inaugurar… Si hagués esperat fins ara! Quan estava a tercer, vaig veure 
que l’única sortida de la Física era l’ensenyança, i a mi l’ensenyança no m’ha 
agradat mai, no era lo meu. I vaig fer Medicina i, a trancas y barrancas, vaig 
acabar Físiques. El que passa és que de Físiques no recordo res, i de Medicina 
és del que he viscut fins ara. 

Jo, coses de la vida, que sempre dona voltes, tenia una tia a Madrid i 
anava per Nadal a casa d’ells; van comprar una casa a Guadalajara i un estiu 
allà vaig conèixer el meu marit i se lió la cosa. Jo encara no havia acabat la 
carrera, però em vaig casar, i me’n vaig anar cap allà, i des d’aleshores, allí 
estoy. Feia les pràctiques, anava i tornava i vaig acabar. Després em vaig quedar 
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que va estudiar als Jesuïtes de Sant Pere Claver, tampoc; al contrari, ho 
tenien clar. El meu pare no deia gairebé res perquè ja veia que la meva mare 
se n’ocupava. Jo volia anar a la universitat, perquè allò de la universitat!, era 
com anar a Nova York.

A cinquè van arribar les noies de Talitha i de Thau, eren diferents. 
Primer impacte, totes eren catalanoparlants; nosaltres no érem catalanopar-
lants, al barri molt poques ho eren. Jo vaig fer-me amiga d’alguna d’elles, 
vaig anar a casa d’alguna. No sé per què van venir a l’Infanta, intueixo que 
a aquestes escoles no feien batxillerat superior. La majoria dels pares eren 
gent més jove que els nostres pares, no havien viscut la guerra o devien ser 
petitons, i la majoria tenia una professió liberal; n’hi havia una la mare de 
la qual era bibliotecària i jo em deia: «Ui! Que bé, tenir una mare bibliote-
cària!». I n’hi havia una el pare de la qual no sé si era arquitecte, no me’n 
recordo. La meva hipòtesi és que hi van anar per l’Àngels Ferrer. Tenien el 
tarannà liberal. 

N’hi havia una que tocava el violí i venia amb el violí. En aquella època, 
al barri, veure algú amb el violí era… Tenien una forma de vestir diferent, un 
aire diferent, la manera de relacionar-se amb el professorat, i la manera com 
el professorat les tractava. Jo tenia la percepció que l’Àngels Ferrer les tractava 
de manera diferent, als passadissos.

També venien de les monges, de la Trenquelleon, que feien fins a quart; 
jo recordo que nosaltres dèiem: «¡Fíjate! Si estas han estado en un colegio de 
monjas y están locas por los chicos». Se’ls notava molt «el pavo».

Jo tenia la percepció que podíem parlar amb els professors, teníem un 
professorat molt jove. Els professors eren gent fantàstica. L’institut per a mi era 
l’obertura al món, perquè tele a casa meva no n’hi va haver fins que vaig tenir 
disset anys. Els professors venien de tot arreu: de Salamanca, de Madrid, de la 
capital; havien fet les oposicions. 

A partir dels quinze anys vaig treballar per les vacances; per Nadal, 
al súper del barri; un estiu, al zoo; després de manera més regular, fent de 
« señorita de compañía» de les nenes d’una família benestant de Barcelona. 

Jo no havia tingut mai clar què és el que volia fer; tenia clar que volia 
fer lletres, això sí, i sempre m’ha agradat, pensar, Filosofia… I Periodisme, 
també hi va haver una època en què vaig pensar en el Periodisme, però, bueno, 
Filosofia. Va ser influència de l’institut? Pssh. 

De fet, penso que on vaig aprendre més, a dominar certes eines per 
descobrir més, va ser a l’institut. És la descoberta de com s’ha de saber. 

tenies un aval. Mentrestant la meva mare estava en una finca treballant; 
quan va haver de donar a llum a la meva germana gran, el 1946, la van 
deixar que estigués en una casa de pagès i va parir sola, però ells mai ho han 
explicat com una desgràcia. 

Una tia del meu pare s’havia casat amb un italià, dels de Mussolini. 
Probablement havia vingut a refugiar-se i la seva influència va facilitar l’en-
trada del meu pare en un organisme públic. Li van donar a triar Madrid 
o Barcelona. Va triar Barcelona. Primer va venir ell, i, al cap d’un temps, 
la meva mare i la meva germana. Van viure rellogats, al carrer de Còrsega, 
al passeig de Maragall. Treballava amb un mestre que era director d’una escola 
de la plaça d’Espanya, la Calvo Sotelo. Era un home gran, una bellíssima 
persona; era navarro, i va dir al meu pare: «Allà, a l’escola, al costat d’on viuen 
els conserges, hi ha un piset que el podeu fer servir». Els pares vivien en una 
habitació amb dret a cuina i vàter i acabava de néixer el meu germà, i allò 
altre era un pis amb un terrat a la part més alta d’aquell edifici. Jo vaig néixer 
en aquella casa. Allà era feliç perquè, a més a més, els meus pares eren molt 
amics dels mestres de l’escola. Quan tenia set anys es va fer la remodelació de 
les escoles de la plaça d’Espanya, i ens en vam haver d’anar. Aleshores va fer 
una petició per tenir un pis en un barri que en aquell moment era donde Cristo 
perdió el gorro i allà li van donar el pis, de lloguer. Eren pisos del Sindicato 
Vertical, el Grupo Juan Antonio Parera. A mi el barri em va semblar bé però 
la meva mare va estar plorant i plorant, dient: «¡Qué barrio!, ¡qué barrio!». 
No et deixava sortir al carrer, no podies jugar. Va anar a buscar una escola, 
a «la Caixa»; com més lluny del pis, millor. A la meva mare no li agradava 
i era una cosa que jo no acabava d’entendre.

La decisió que fes batxillerat va ser dels meus pares, dels dos; potser la 
meva mare hi era al davant però el meu pare ho va acceptar perfectament. 
Quan haig d’entrar a fer el batxillerat em van dir que em portaven al Tren-
quelleon, on havia anat la meva germana gran a fer comerç, i em vaig passar 
un estiu plorant, dient que jo no anava amb monges, que em feien por. Ales-
hores l’institut era nou, la meva mare va anar a parlar, no sé si amb l’Àngels 
Ferrer o amb el pare Serra, perquè ella sempre anava a tot arreu davant, no et 
deixava, i al final va acceptar. També li resultaria més barat, suposo, encara 
que això no ho va dir mai. 

Segur que hi ha molta gent que gràcies a l’institut va estudiar; per 
exemple, els fills i les filles dels russos. Del meu carrer no recordo que hi 
anés gent; del barri, enfront hi vivien dues noies que ho van deixar, i una 
del costat també. 

L’uniforme a la meva mare li anava molt bé; de fet, jo vaig tenir la 
mateixa faldilla fins que va desaparèixer. En arribar a quart jo volia seguir 
estudiant, i en cap moment es va plantejar que treballés, ni el meu germà, 
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tiet, que treballava als tramvies, i, com que era xofer i n’hi havia pocs aleshores, 
li van fer les proves, i al cap d’una setmana ja tenia feina. Treballava als autobusos, 
de conductor, d’aquells de dos pisos que anaven fins a Santa Coloma. 

Van viure amb els avis a la Barceloneta, en un pis d’aquells de quart de 
casa, i llavors van aconseguir de lloguer una torreta amb jardí a Gràcia. Més 
endavant, uns coneguts que tenien relació amb el senyor Luño, de la Caixa de 
Pensions, els van aconsellar que fessin una sol·licitud per a un pis. 

La idea d’estudiar a l’institut surt lògicament de ma mare. Em va dir: 
«Nena, tu si vols estudiar, tu estudiaràs i fins que tu vulguis; jo treballaré per 
pagar-te els estudis». El que passa és que amb els anys me n’he adonat: et deien 
això però no t’orientaven en res. Tu arribaves a un món que és molt ampli i… jo 
què faig?, què agafo? Vaig trobar a faltar, tant per part de ma mare, o potser per 
part de l’institut, una orientació. No totes les nenes que anàvem a «la Caixa» vam 
anar a l’institut. Allà fèiem parvulari, primer, segon, tercer i a quart ja marxàvem 
a l’institut. Era una bona escola, era una bona ensenyança, però de l’època; totes 
les tardes havíem de brodar, el mes de maig resàvem a la Verge, cantàvem tota la 
tarda. Per anar a l’institut ens haurien d’haver ensenyat a fer divisions, no cantar 
tant. Allò era més per a la dona, perquè s’estigués a casa. Hi havia moltes nenes 
que no se n’anaven a l’institut i seguien fent cinquè, sisè i sortien amb uns estudis 
primaris, i unes altres marxaven perquè volien fer comerç; ja sabem el que era, «el 
debe y el haber» i uns quants comptes, i anaven a una acadèmia que es va fer en 
uns blocs al carrer de Guipúscoa amb Agricultura; era en un entresol i allà hi fe-
ien comerç. Moltes noies van anar a fer comerç, i ma mare va dir: «Jo no vull que 
te’n vagis a fer comerç, a despatxar darrere un taulell; jo crec que tu pots aspirar a 
alguna cosa més i per això pots anar a l’institut, que d’allà, ja veurem què faràs».

L’entrada a l’institut per a mi va ser alguna cosa molt gran. L’uniforme 
no em va sobtar gaire, anàvem amb uniforme a l’escola i també a l’institut; 
l’havíem de comprar a El Corte Inglés, encara en guardo la corbata. El vaig 
dur sempre, però no a nocturn. L’institut era molt macro, ens trobàvem nenes 
de deu anyets o onze amb les que estaven fent «preu» i totes juntes al pati a 
la mateixa hora; allò eren uns atropellos impressionants, però acabes fent-te el 
teu espai. Hi havia rigidesa, si no, amb tanta gent, no es podria dominar, però 
amb molts bons records. 

Me’n vaig anar molt contenta del ventall de professors que vam tenir. 
A la classe et donaven peu per preguntar; no tots els professors, per exemple, 
n’hi havia un de matemàtiques que quan acabava de fer-ho tot a la pissarra et 
deia: «Ho heu entès bé? Si no, la que no, que aixequi la mà». Jo penso que la 
major part de la gent no l’entenia i tampoc preguntava. 

A les classes parlàvem en castellà. Les noies parlaven al pati en castellà 
totes, encara que fossin catalanes. Es van quedar astorades, actualment, quan 
els he parlat en català. El vaig aprendre quan vaig conèixer el meu marit.

M. M.10 (Barcelona, 1954) cursà el batxillerat elemental a l’Infanta Isabel, 
en règim diürn fins a tercer, i a nocturn, el quart. Després de la revàlida, 
completà estudis de francès, taquigrafia i mecanografia, i treballà de secre-
tària des dels disset anys fins que va tenir el primer fill. Més endavant, va 
estudiar restauració de mobles a l’Escola Industrial i muntà un taller, en actiu 
fins a l’accident laboral que li restà visió.

Els meus pares eren tots dos d’un poble de Cuenca, Mota del Cuervo. 
El pare de la mare era mestre d’obres, suposo que havia anat a escola perquè 
sabia prendre mides. Per la banda de la mare, vivien en un barri del mateix 
poble, La Alfarería, on les dones feien terrissa. La besàvia, molt oberta per a 
l’època, tenia la idea que les seves filles, encara que fessin terrissa, havien de 
saber escriure i llegir i portar una casa bé. Per això l’àvia havia anat a escola. 
La meva mare va anar a escola, tenia una lletra molt maca; va treballar a la ter-
rissa, al poble, fins que es va casar. Després d’arribar a Barcelona, cosia a casa. 

Durant la guerra quasi no van quedar homes al poble, i la gent volia 
saber notícies dels que eren al front, i no hi havia manera perquè no sabien 
llegir ni escriure, necessitaven la lletra per poder comunicar-se amb els altres. 
Solució: a casa de ma mare escrivien, a les tardes, quan acabaven les feines; 
hi havia cues de gent perquè els escrivissin. Escrivien les tres, la meva àvia, la 
meva tia i la meva mare, les tres; es posaven a la taula i escrivien. Hi havia per-
sones que no tenien l’expressió d’allò que volien explicar i li deien: «Què vols 
que escrigui?», i els deien: «Dile que estamos bien y expresiones». I ma mare 
deia: «Esto no lo puedo poner. Tú dime qué has sembrado en la tierra, qué has 
puesto en la olla…». I elles desenvolupaven la història, intentaven extreure’ls 
tot el que feien habitualment perquè els altres en tinguessin coneixement. 

El meu pare no havia estudiat res, justet; quan se’n va anar a fer el 
servei militar després de la guerra, que van ajuntar quatre o cinc quintes i va 
estar quatre anys fent el servei, llavors ja festejava amb ma mare, però, clar, 
no podia posar-se en contacte amb ella si no començava a espavilar-se i a es-
criure. Al servei militar va aprendre a escriure. De la família era l’únic que en 
sabia; els altres, res. Els seus pares eren com masovers d’una casa, una mena 
de posada al costat de la carretera. Hi havia molts bens, molts ramats, i l’avi 
s’encarregava de les bèsties i la iaia, de fer els llits, preparar el dinar…

Els pares s’havien casat el 1948, i l’any següent van veure que no hi havia 
mitjans per subsistir bé i van venir a Barcelona, on vivia la meva besàvia. El 
besavi havia sigut carrabiner en diferents llocs fins que va ser destinat a Barce-
lona. Vivien prop de la Barceloneta. El meu pare es va posar en contacte amb el 

10. Entrevista del 3 de desembre del 2013.
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T. O. O.11 (la Garriga, 1953) estudià a l’ institut des de l’ ingrés fins al 
«preu». Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona, és especialista 
en pediatria i hematologia, sobretot pel que fa al tractament de les leucè-
mies, i responsable de la unitat de transplantaments de l’ hospital de la Vall 
d’Hebron. 

Tota la família era de la Garriga; hi tenim una casa, allà. La família de 
la mare era de pagès, de la banda de Samalús, i l’àvia tenia una tocineria. L’avi 
per part de pare havia estat treballant en coses del gas. Els avis, de part de pare 
i de mare, tenien estudis primaris. 

La meva mare havia fet primària i era sastressa; va treballar a casa només 
quan era soltera; quan es va casar, ja no. Ella era molt bona estudiant, havia 
anat a les monges de la Garriga i l’haurien becat, però, per coses típiques, 
d’aquelles de l’edat de les àvies, li van dir que no, que, si de cas, un ofici, i no 
va estudiar.

El meu pare tenia estudis secundaris, després va estudiar per corres-
pondència. Va arribar a fer una enginyeria i va tenir un lloc a la FECSA. 
Inicialment treballava a la tèrmica de Fígols, s’estava durant la setmana allà, 
i nosaltres seguíem vivint a la Garriga. Anàvem i veníem els caps de setmana 
o venia ell, amb tren i cotxes de línia. Quan jo tenia tres anys, el van traslladar 
a la tèrmica de Sant Adrià de Besòs, i nosaltres vam anar a viure a la Verneda 
perquè uns capellans amics de la família van aconseguir un dels pisos de 
«la Caixa», que eren allà, al costat de l’institut. 

Era el primer bloc de pisos que hi havia al barri. Acostumada a un po-
ble, recordo que, quan anaves al bloc anaves per uns camps; hi havia un camp 
de futbol allà que li deien del Júpiter, i era una cosa… A nosaltres ens acom-
panyaven sempre; recordo que al mig del bloc hi havia un jardí i uns bancs. 
Nosaltres no teníem cases al davant, era un pis bastant ben orientat, però… 
També és veritat que el dissabte al migdia, marxàvem a la Garriga, i als estius, 
de petites, vam anar quatre anys a unes colònies de FECSA a la vall Fosca. 

Vaig començar a anar a escola, el dia que feia quatre anys, al col·legi de 
«la Caixa». La majoria dels que vivíem en aquell barri hi vam anar. Hi vaig 
fer des de parvulari, fins el que en deien la quarta, i, després, ja vaig fer in-
grés. Hi havia un ensenyament superbò: música, dansa, gimnàstica, esports, 
professorat molt competent. A l’escola de «la Caixa» hi havia moltes nenes 
catalanes; després hi havia al barri unes cases que en deien «el Sindicat», i allà, 
en canvi, sí que eren més castellans; eren militars, funcionaris… A l’escola 
parlàvem en català entre nosaltres.

11. Entrevista del 13 de febrer del 2014.

L’institut s’havia nodrit de gent del barri en un cinquanta per cent; l’al-
tra part venia de Barcelona; venien amb el 43, gent de l’Eixample. Nosaltres 
érem de barri, de barri obrer, i anaves a classe amb noies que deien: «A mi, la 
minyona m’ho deixa tot preparat». D’aquest nivell, a lo millor a la classe n’hi 
havia tres o quatre. Suposo que venien a l’institut perquè era punter aleshores. 
Algunes venien des de primer i d’altres s’hi van afegir des de segon o tercer. 

També fèiem sortides d’esbarjo, però jo no hi vaig anar. Era filla única 
i no m’hi deixaven anar. A tots els cursos es feia un petit viatge, per exemple 
a la capella de Lourdes o a Arenys de Munt. 

Jo li dec, a la senyora Àngela Ferrer, que jo seguís estudiant, perquè ma 
mare va pensar que era millor que jo estigués a casa. Ella se’n va anar a cuidar 
la seva germana, que estava malalta, i s’estimava més que jo estigués a casa 
perquè jo tenia els meus avis, els pares del meu pare allà, i algú havia de fer-los 
el dinar, rentar la roba, i jo feia més falta a casa. Llavors em va dir, a finals de 
tercer: «Potser que el quart no el comencis». Jo em vaig quedar molt així i vaig 
pensar «Tots els anys que he fet per no tenir res», i vaig anar a parlar amb la 
senyora Ferrer. Ella va enviar una nota a ma mare i molt hàbilment li va dir 
que volia parlar amb ella i li va dir: «Senyora Moreno, vostè ha pensat que la 
seva filla ha fet tres anys i ara ho deixarà penjat i és com si no hagués fet res? 
Pues miri, podem fer una cosa: per què no la deixa que faci nocturn i acabarà? 
A les sis és quan entren, i a vostè li donarà temps de ser a casa seva». La va 
convèncer i vaig poder acabar.

A nocturn sortíem a les deu tocades en ple hivern; en aquell barri, que 
tot eren blocs i camps de conreu, no veies ningú. Una veïna em va venir a 
recollir cada dia. A nocturn vaig notar molt canvi. Anàvem sense uniforme. 
L’horari era més reduït però més intens, t’exigien més. No fèiem totes les assigna-
tures, però labor sí que en fèiem, vàrem fer la canastilla d’una criatura tota 
sencera, però la FEN va quedar arraconada, música tampoc, ni gimnàstica. 
La gent tenia molta més responsabilitat, pujaves un esglaó de maduresa. N’hi 
havia moltes que treballaven, que estaven despatxant i tornaven a l’institut. Els 
professors et tractaven més com a persona, no com a criatures. S’esforçaven per 
explicar-te més les coses. Érem moltíssimes a classe; no hi havia tants instituts 
de noies que fessin nocturn.

A mi l’institut m’ha deixat una empremta, en el sentit que no s’acon-
segueix res sense esforç, que hi ha una manera d’explicar les coses perquè 
tu arribis al que vols ensenyar però d’una manera amena. A mi l’Angeleta 
Ferrer em va transmetre un amor per la natura impressionant, un afany de 
saber, i això ho he intentat transmetre als meus fills. Encara ara, quan per la 
televisió diuen una paraula de la qual no sé el significat, m’aixeco a buscar 
el Larousse. 
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superjoves. A l’escola de «la Caixa», la mitjana d’edat del professorat era d’uns 
50 anys, i, en canvi, a l’institut, era d’uns 24; devien ser interins, no ho sé. Amb 
aquell professorat tan jove et donaven molt peu a participar, podies preguntar; 
amb l’Ángel Martín llegíem i comentàvem Bertrand Russell, com si fos la Bíblia. 

A quart, els pares em van oferir d’anar-me’n al Lestonnac i no ho vaig 
voler; m’hi trobava bé, a l’institut. Vaig fer el batxillerat de lletres. La cosa 
aquesta de: m’agrada llegir, doncs… Filosofia i Lletres era la meva fita. Em va 
encantar fer grec i llatí, traduir; a més, els professors que vaig tenir eren una 
passada. Fer lletres no va ser una cosa vocacional; en aquell moment, tampoc 
saps què vols estudiar. Ens feien traduir molt, i que jo m’estigués tres anys 
treballant l’Eneida, amb una traducció en català que ens van recomanar, em 
va semblar que m’enriquia, potser per simpatia o per inclinació per certa gent. 
Però després vaig canviar i no me’n penedeixo.

Fer Medicina va ser una opció personal. A quart i cinquè vaig conèixer a 
qui seria el meu marit i ell feia Medicina. La Medicina també m’agradava, 
era aquella època en què tu penses a marxar, anar a algun lloc a fer alguna 
cosa de profit. Aleshores podies entrar a Medicina amb Lletres. Va ser el primer 
any que hi va haver selectivitat i vaig anar al Clínic a fer aquells exàmens de 
sis hores o set, perquè hi havia numerus clausus. Vaig aprovar i hi vaig entrar 
supercontenta. No crec que m’influís cap professor, però l’Angeleta Ferrer era 
una persona que estimulava molt, era una senyora de ciències, però amb un 
gran coneixement d’humanitats; això m’agradava. 

Les delegades, de petites, era allò de portar coses, de fer recados; ja de 
grans, les escollíem i agafàvem les més líders, les mes polititzades; al final, es 
va començar a veure això. A cinquè, sisè i «preu» va ser quan hi va haver més 
moguda a l’institut. Abans érem més petites i potser no hi havia tanta barreja 
amb altres escoles. A partir de quart, van venir noies d’altres escoles, de l’escola 
del Mar, de l’Escola Italiana, de Talitha; moltes. Tot i que el barri era de gent 
obrera, la gent no estava tan polititzada com les de fora del barri. Les nenes que 
venien de fora eren gent amb un nivell adquisitiu més alt, i potser més culte, 
però també més conscienciada. Van donar-hi un aire més fresc, més catalani-
tat. Hi va haver bastants concerts de grups de folk, jo crec que el Lluís Llach 
també va venir, el Jaume Arnella, el Xesco Boix. Es feien els caps de setmana, 
al barri; potser s’utilitzava l’institut.

L’institut em va aportar formació, un bagatge pluridisciplinari; coses 
de lletres, la música, i exemples de professorat, de tots els professors joves, 
pensaves que tu podies ser com ells. Quan jo volia fer lletres, em pensava que 
podia estar allà, a l’entarimat, com ells. Després canvies. 

L’institut va ser molt important per al barri. Abans hi havia gent que 
anava a treballar o feia el batxillerat a les acadèmies, que eren privades i la gent 
havia de pagar. El fet que fos públic va obrir camins, hi havia gent molt bona 

En aquell barri hi havia gent de tot; molta gent, no és per dir-ho, com 
que eren en uns pisos de «la Caixa», molts dels fills no van estudiar, i, ja de 
molt joves, amb catorze anys, els van col·locar directament a «la Caixa». No 
hi ha gaire universitaris del col·legi de «la Caixa», poca gent va estudiar; un 
altre noi, el pare del qual era pilot d’Iberia, també va fer Medicina com jo.

El pare i la mare, tots dos, volien que estudiéssim. El pare, tot i que 
era tècnic, era una persona molt culta i llegia molt. I la meva mare tenia la 
cosa que ella no va poder anar a la universitat, i que nosaltres segur que hi 
havíem d’anar. Els pares volien que les filles els superéssim, era la seva il·lusió. 
La meva germana gran va estudiar batxillerat elemental en una acadèmia al 
barri i el batxillerat superior i secretariat al Lestonnac. 

A casa vivíem la música moltíssim, anàvem al Palau, el meu pare tenia 
discs de música clàssica, d’òpera; a casa hi havia molts llibres. Nosaltres, a 
part de l’escola, coses extres les hem tingut sempre. Jo vaig sortir de l’institut 
que ja havia fet tots els quatre cursos de l’Americà i quatre anys de francès a 
l’Institut Francès. Anava al carrer de Moià i després pujàvem cap a l’Americà 
a fer anglès. Els pares ens ho han fomentat. A part, jo treia molt bones notes, 
i veien que ho podia aprofitar.

Quan encara no hi havia l’institut, la gent que volia estudiar —per 
exemple, la meva germana— feia el batxillerat en unes acadèmies, que es feia 
molt en aquell temps. Hi havia l’acadèmia Ragué, que era d’un professor del 
col·legi de «la Caixa» i la seva filla; allà, la majoria de gent, més grans que nos-
altres, va començar a fer-hi batxillerat. Jo ja vaig anar directament des d’ingrés 
fins a l’institut, i encantada. A l’examen d’ingrés em van donar la nota màxi-
ma però no em van donar beca perquè el meu pare guanyava.

L’uniforme no ens sabia gens de greu; a mi em va agradar, fins i tot 
em va fer il·lusió. A l’institut a la nostra època hi havia disciplina, després ja 
va canviar. A l’escola de «la Caixa» cantàvem el «Cara al sol» i hissàvem la 
bandera, però a l’institut, no. No era un centre adoctrinador, ni de bon tros. 
La professora de labors i la de gimnàstica eren jovenetes i molt obertes. Era 
un centre confessional, hi havia missa de tant en tant, jo hi anava a vegades 
perquè la capella la deixaven per al barri. Com que veia la meva germana que 
anava al Lestonnac, podia comparar.

Dels professors recordo que n’hi havia una de labors que era molt diver-
tida, molt simpàtica. Nosaltres vam tenir l’Alberto Blecua, la literatura amb ell 
era una passada; la Monedero, de llatí, més joveneta, també em va agradar. La 
de grec era una senyora gran, però també, bé. I la de matemàtiques, la doctora 
Català, que també era professora a la universitat, també m’encantava. I el de 
filosofia, Ángel García Martín, que va ser director un temps, també molt bé, era 
joveníssim i vivia al barri. Una altra es deia Barandio, de dibuix; Lluïsa Penelas, 
de ciències; Baguñà, de física, era superjove, ens encantava. Molts professors eren 
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(promoció experimental) a l’institut Joanot Martorell d’Esplugues. Recordo 
que a la senyora Ferrer li va saber greu que marxéssim. 

Crec que l’institut era un referent cultural molt més important del que 
actualment ho és qualsevol institut.

A. S.13 (Barcelona, 1953) cursà els estudis a l’Infanta des de quart de batxi-
llerat fins al «preu». Llicenciada i doctora en Biològiques per la Universitat 
de Barcelona, treballa en diagnòstic biomèdic a l’Hospital Clínic. 

La família del meu pare era de Moià, però l’avi s’havia establert a Barce-
lona; tenien una botiga on torraven cafè, a Gràcia. La seva mare sabia llegir i 
escriure, recordo postals que enviava. El besavi era mestre. El meu pare va fer 
el batxiller i prou, crec que no el va poder acabar perquè el va enganxar la guer-
ra. Era de la Lleva del Biberó i ja no va estudiar més. Va estar set anys entre la 
guerra, presoner, i després els van fer fer el servei militar, que s’hi va tirar no sé 
quants anys. Llavors, va entrar en una empresa hidroelèctrica d’aprenent i va 
anar fent, anar fent, i, al final, va estudiar a ESADE i va ser cap de personal. 
Això ho va fer de gran. 

La mare era de Gràcia. Va fer els estudis elementals, i després no va 
estudiar més. El meu avi matern treballava de dependent, escrivia bé. L’àvia 
materna també havia estudiat, era filla de mestre. Aquest meu avi tenia un 
germà que va ser catedràtic d’institut; però ell, em sembla que devia tenir 
només l’elemental. Treballava de dependent, però tenien una botiga a Gràcia, 
una merceria; la meva àvia despatxava a la merceria i ma mare, fins que no es 
va casar, estava a la merceria.

Quan vaig néixer vivíem a Gràcia, al carrer Gran amb Travessera; vam 
estar tres anys allà i després vam anar a viure al costat del Palau de la Música; 
hi vaig estar quinze anys o una cosa així, i després vàrem anar al Guinardó. 
Primer vaig anar a un parvulari que hi havia a la plaça de la Revolució, a 
Gràcia (es deia plaça de la Unificació, aleshores); després, vaig anar al Pere 
Vila, un parell d’anys o tres, i després, el meu pare, sobretot, tenia molt interès 
a apuntar-nos a l’escola del Mar, n’havia sentit parlar molt, i, al final, va acon-
seguir apuntar-hi la meva germana i a mi. Som molts germans, som onze, i hi 
vàrem anar les dues grans. Jo devia tenir set o vuit anys. En principi allà no 
es feia batxillerat, però el senyor Vergés, el director, hi va haver un moment 
que va decidir que prepararia per fer el batxillerat un grup d’alumnes. Abans 
d’ingrés ens feien una prova, i em van posar al grup que podia fer batxillerat. 

13. Entrevista del 27 de gener del 2014.

estudiant, que si no hi hagués hagut un centre públic no haurien estudiat. 
Hi havia molta gent becada. 

A. P. O.12 (Barcelona, 1953) va estudiar a l’Infanta Isabel el batxillerat 
superior, i es llicencià en Filologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Actualment exerceix de professora de secundària en un centre públic. 

L’avi per part de pare era artista, pintor, d’una família procedent de 
Vallvidrera i de Valls. I l’àvia era mestra, havia estudiat amb Maria Montessori. 
Vivien a Barcelona.

El pare era farmacèutic. Els avis paterns residien a Barcelona, però les 
seves famílies procedien de Celrà i de Santa Coloma de Farners. La mare era 
bibliotecària. L’avi matern tenia el Forn de Betlem, al carrer del Carme. Va 
morir jove, i es va cuidar del negoci l’àvia. Vàrem viure a l’Eixample i després 
a Sarrià – Sant Gervasi.

Els pares em van matricular a l’Infanta Isabel per consell de la directora 
de l’escola Talitha, on havia cursat tots els ensenyaments, llevat dels dos o tres 
anys al parvulari Montessori. Es tractava de conèixer altres realitats socials i 
d’anar a un centre públic que tenia el prestigi d’una bona directora, Angeleta 
Ferrer. Tots els meus germans tenen estudis universitaris, però cap d’ells va 
estudiar als instituts de la Verneda.

Fins aleshores ens havíem examinat com a alumnes lliures. L’escola 
Talitha no tenia autorització, suposo, per examinar oficialment i per signar 
actes. Era un trauma, l’època dels exàmens. 

El barri en aquell moment em semblava trist, fosc i una mica tronat. 
Hi anava amb l’autobús 43. Després, en anar a viure a Sarrià, havia d’agafar 
també el 66. M’hi quedava a dinar tres dies, em sembla. El servei de menjador 
era molt més precari que el de l’antiga escola. El dissabte al matí, si més no 
quan feia cinquè, també anàvem a l’institut.

Les companyes que no venien de la mateixa escola que jo parlaven en 
castellà. Els professors, també, excepte la senyora Angeleta Ferrer, i la pro-
fessora de francès. El canvi lingüístic va ser brutal, va ser com recular a l’època 
del parvulari. Les aules eren molt grans, hi havia capella. Els mètodes didàc-
tics eren molt antiquats; l’ensenyament, molt memorístic. 

Per a mi, anar a l’Infanta Isabel va significar conèixer altres realitats, 
gent diferent. Aquesta va ser la part positiva; la negativa, tornar enrere en el 
temps quant a mètodes didàctics i de relació amb el professorat. Vaig fer COU 

12. Resposta al qüestionari del 22 d’abril del 2014.

Relats d’escolarització I. Institut Infanta Isabel



420 421Cèlia Cañellas i Rosa Toran

Suposo que era iniciativa pròpia, però; que l’Angeleta devia estar interessada 
en això. No recordo que l’institut fos molt difícil; jo venia d’examinar-me 
lliure, i a l’institut era tot més fragmentat, era més fàcil; ens feien fer tre-
balls, bastants. A literatura ens feien llegir molts llibres i després fer resums, 
comentaris. Recordo una vegada haver-me fet xuletes, de física, cosir-me-les 
a la vora de la faldilla, fórmules d’aquelles llarguíssimes. Em sembla que no 
les vaig fer servir.

No tinc massa record que ens alliçonessin. Si resàvem, no ho recordo. 
Del gimnàs, el plinton, era un aparell que jo no havia fet servir; a l’escola fèiem 
gimnàstica sueca, en deien; allà fèiem més aparells; era un gimnàs més com 
Déu mana, amb barres.

A cinquè vaig fer ciències perquè se’m donaven bé, hi tenia facilitat 
i m’agradaven. Vaig estudiar Biologia influïda per l’Angeleta, i tant! Vam fer 
Biologia, una noia que també venia de l’escola del Mar, i una altra, que va 
entrar més tard. Vàrem tenir molt feeling de seguida; li feia gràcia el grupet 
nostre que vam venir de l’escola del Mar. Recordo les classes de naturals, 
quan va explicar l’estructura de l’ADN, que ens va portar una maqueta i tot; 
vaig al·lucinar amb allò, i vaig voler fer genètica perquè em va agradar moltís-
sim. Fins llavors havia volgut ser mestra, inclús m’anava a examinar, lliure, a 
l’escola de Magisteri, perquè aleshores podies fer Magisteri a partir de quart; 
i jo m’hi anava a examinar mentre feia cinquè i sisè. Jo volia ser mestra, i els 
meus pares em van dir: «Acaba batxillerat primer». Molt bon consell, perquè 
a cinquè vaig veure clar que volia fer Biologia, per l’Angeleta. Va ser el meu 
pare que va dir: «Continua». Jo m’imaginava catedràtica de Biologia o algo 
així, a l’ensenyament. 

L’institut em va donar sistemàtica d’estudi, i, això deu ser molt de 
l’Angeleta: curiositat, curiositat per totes les coses, per tots els temes, per la 
història, per la literatura, per la poesia; aquest era el reflex d’ella, de les acti-
vitats que proposava a l’institut. 

M. S.14 (Castellvell, Tarragona, 1951), alumna de l’Infanta des de cinquè de 
batxillerat fins al «preu». Llicenciada en Medicina per la Universitat Autò-
noma de Barcelona, es va especialitzar en neurologia a l’Hospital del Mar. 
Treballa de metgessa de família al Servei Català de la Salut. 

El meu pare era pagès, els seus pares tenien terres. Havien anat a esco-
la però no havien estudiat més; en canvi, un oncle del meu pare era metge. 

14. Entrevista del 23 de gener del 2014.

Hi vàrem fer fins a tercer. Ens anàvem a examinar lliures: ingrés, al Montser-
rat; primer, al Verdaguer; segon, al Maragall, i tercer, a l’Infanta. Aquell any 
es va jubilar el senyor Vergés, i llavors varen decidir que, com que no era oficial 
que s’hagués de fer batxillerat, se suprimia, i ens vam quedar, jo, a tercer, i la 
meva germana, que estava fent primer, i ja no podíem continuar allà. Érem 
nens i nenes, els que fèiem batxillerat, i els pares d’un grup de sis nenes —un 
d’ells era mestre de l’escola— van estar mirant on podíem anar, i van sentir 
parlar de l’Infanta, un institut nou, que funcionava molt bé, amb una direc-
tora que tenia molta empenta, tot plegat, i ens hi vam apuntar en bloc, cinc de 
les sis. Els pares d’una nena van preferir anar més a prop de casa. 

Les noies més grans vam anar a l’Infanta, i les més joves, una al Mont-
serrat i l’altra al Maragall; alguns dels meus germans van estudiar en instituts 
públics, el Sant Josep de Calassanç i el Balmes.

Jo vaig arribar a quart a l’institut. Hi anava amb la meva germana, que 
anava a segon. Agafàvem el metro a Urquinaona fins al Clot, i llavors anàvem 
a peu, seguint el carrer de València, un pont que feia així (com una essa), cap a 
Espronceda i cap a l’institut. No ens hi quedàvem a dinar, anàvem a dinar a casa. 
Hi havia dies que a la tarda no teníem classes, però d’altres, sí, i fèiem quatre viat-
ges. Era llarg, el camí. Del barri recordo que hi havia un «quartel» allà al costat.

Contrasts amb l’escola? L’edifici tan gran, perquè a l’escola tot era més 
petit, més familiar. Els pupitres també em van cridar l’atenció; a l’escola sèiem 
en taules de quatre en quatre, de sis en sis; allà, a més, que et separessin de les 
amigues i et posessin en ordre alfabètic i ens passessin llista; per això encara 
me’n recordo, d’uns quants noms de la llista de la meva classe a quart.

L’ensenyament era tot en castellà; a l’escola també tot era en castellà, 
però quan et deien alguna cosa: «Nenes, calleu!», t’ho deien en català. A l’ins-
titut hi havia més nenes que parlaven castellà; veies tipus diferents de nenes 
del que jo estava acostumada. A cinquè va venir gent més interessada per la 
cosa política; tocaven la guitarra, cançons de folk i d’Els Setze Jutges, el que 
es començava a cantar llavors. Ens quedàvem després de classe i cantàvem can-
çons de protesta. Hi havia nenes del barri que anaven a l’agrupament escolta; 
jo també anava a un agrupament escolta, però al casal de Montserrat.

De professors recordo a quart la d’història, em sembla que es deia 
Muñoz, ens feia fer com conferències i preparar un tema. Vaig preparar 
«El siglo de Pericles»; el vaig haver d’explicar a les meves companyes i em va 
fer impressió. Vaig tenir una professora de literatura que es deia Citoler; era 
aragonesa i ens feia fer molts treballs. N’he portat la llista. La Lluïsa Penelas, 
de ciències naturals, era molt agradable; el senyor Carulla ens va fer química. 
L’Escuer era un senyor que ens feia francès, però que, a més a més, ens havia 
fet audicions de música clàssica; allò era de més a més. Recordo que ens va 
posar l’obertura de les Valquíries, em va impressionar, una trompeteria… 
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Dels professors, recordo un problema amb un professor de filosofia, 
no recordo per què però no es podia parlar amb ell. Aquelles èpoques del 68 
van ser mogudes, i un dia va dir que parlaríem quan féssim l’examen, i vam 
fer l’examen, i totes li van entregar al cap de cinc minuts l’examen per poder 
parlar. Suposo que tot això ho devia portar la delegada, però no ho recordo

No recordo que cap professor m’influís, ells anaven a la seva i… ¡tirando! 
De literatura vam fer coses importants; el professor de filosofia, a principi de 
curs, ens va dir: «Mireu, a mi no m’interessa ni Santo Tomás ni els tomistes; 
no m’interessen, però penseu que entren en el programa, o sigui que us ho heu 
d’estudiar». I a ell li va interessar més Occam, Escot i tota aquesta altra gent, 
i ens ho va explicar molt bé i va sortir a l’examen de la universitat. 

No fèiem massa cosa juntes, a part de les classes. Amb una companya 
anàvem a tocar guitarra. Ui! Vam tenir un problema perquè ens volia agafar 
un grup de l’Opus, i vam dir que no. Nosaltres vam començar que volíem 
tocar la guitarra, i no sé com vam anar a parar a una casa per la República 
Argentina, i quan feia un temps que hi érem, ens vam trobar que era una casa 
de l’Opus. Algú ens ho va dir, però no recordo com vam aterrar allà. 

Vaig suspendre la primera vegada els exàmens de la universitat de «preu»; 
va sortir un tema d’estadística que no havíem fet i vaig suspendre, i vaig fer les 
proves de selecció de la Central i de l’Autònoma. A l’Autònoma em van admetre 
a condició que aprovés, i al setembre vaig aprovar i hi vaig entrar. Quan vaig 
començar a l’Autònoma vaig notar que ens estaven molt a sobre, cada setmana 
un examen, a l’institut t’organitzaves tu.

No tinc mal record de l’institut, em va donar formació acadèmica i el 
fet de saber-te organitzar, que no t’estiguin a sobre, que maduris, ja ets gran, 
ara vens o no vens a classe. No tenia la impressió de control.

Els anys setanta

V. B.15 (Poblenou, Barcelona, 1959) va començar el batxillerat a l’Infanta 
el curs 1970-1971. Mestra i llicenciada en Pedagogia i Psicologia, treballa 
a l’ensenyament públic i ha dirigit el mateix institut on va estudiar.

Tant el pare com la mare havien nascut al Poblenou, però procedien 
de famílies de fora. Les àvies materna i paterna havien vingut a Barcelona a 
servir amb tretze anys, procedents de pobles de Terol i Sòria, respectivament. 
L’avi per part de pare era un ferroviari de Fraga, i el de part de mare era fill 

15. Entrevista del 21 de març del 2013.

La mare era d’un poble del costat. Havia fet primària; no va estudiar perquè 
per a les noies després de la guerra era complicat. Els seus pares també eren 
pagesos, i havien anat a escola de petits. L’àvia era d’una casa de pagesos amb 
deu germans i els petits tenien carrera. L’avi era un esquerrà corregit i suposo 
que va tenir més problemes a escola. 

Vàrem venir a Barcelona per qüestions familiars i vam viure, primer, de 
relloguer d’aquelles èpoques a prop de la plaça d’Espanya; després vam tenir 
un pis de protecció oficial per allà al sud-oest del Besòs. Ho devien demanar, 
i els van dir: «Allà». El meu pare treballava en una empresa, en una fàbrica 
de comptadors, i la mare feia coses a casa, d’aquelles de confecció, sabia cosir 
molt bé, feia mitja.

Jo, la primària l’havia feta al poble. Vaig estar al poble fins als set o 
vuit anys; després vaig estar a una escola pública que hi ha al carrer de Lleida. 
Quan vaig arribar no entenia res de castellà i va ser un drama. El primer dia 
em van dir no sé què en castellà, i no em vaig enterar de res. Després vaig anar 
a una d’aquestes acadèmies privades que era d’un parent de lluny, que va dir: 
«Aquesta nena serveix per fer batxillerat», i va ser quan em van posar a la filial 
1 del Maragall, al carrer del Maresme. Vam ser una promoció que vam fer un 
pla experimental, vam fer sempre idioma modern i no vam fer mai llatí, cosa 
que a mi em sap greu. Com que no havíem fet llatí tenia por que sortís a la 
revàlida de sisè, i les que venien de la filial, i van fer lletres, sí que van tenir 
problemes.

Era molt a prop de casa, hi anàvem a peu, ens anàvem trobant totes les 
nenes. L’edifici era nou; jo diria que era d’un orde que en deien de monges 
seglars. Ho recordo bé, de bona qualitat, però només podien fer fins a quart. 
Unes quantes vam anar a l’institut; algunes, no moltes. 

La decisió que estudiés era més de la meva mare: volia que progressés, 
que no em quedés en una botiga, no sé, en una fàbrica; al meu pare ja li agra-
dava que la nena anés estudiant. Ells em van donar suport. No vaig tenir beca; 
com que era filla única no era tan complicat, tampoc era tan car estudiar als 
instituts, a casa devien anar fent.

Jo tenia clar que volia ser metge, de petita ja desmuntava les nines. Un 
dia l’àvia em va dir: «Aquí, al poble, no hi ha hagut mai cap dona metge». 
I li vaig dir: «Doncs mira, ara ja no ho podràs dir». En arribar a quart no podia 
seguir a la filial, i ens quedava més a prop l’Infanta Isabel. La decisió de fer 
batxillerat superior suposo que anava una mica rodada; però vaig tenir por 
i vaig pensar: «I si no acabo?». A la filial hi havia també una escola de formació 
professional i aleshores compaginava el batxiller amb el nocturn de la filial, 
de laborant de laboratori. Vaig fer les dues coses. Quan vaig acabar i buscava 
feina de laborant, si deies que volies continuar estudiant… Em va ser difícil 
i ho vaig deixar córrer. 
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Els anys de l’institut van ser uns anys meravellosos, sembla un tòpic; 
ho recordo amb molta tendresa, uns hàbits increïbles, arribaves a casa i sabies 
què havies de fer. Què més em va aportar? El marit. Són els millors anys de 
la teva vida en un centre on estàs a gust, tot és de color de rosa, aquests anys. 

L’Infanta va ser l’oportunitat d’estudiar per a noies amb pocs recursos. 
Era l’únic institut que hi havia al barri, era l’oportunitat d’estudiar. Ara estem 
rodejats d’altres alternatives. Ara es pot optar per San Francisco, on havia anat 
jo; una de monges, l’Adela de Trenquelleon, on van anar les meves germanes 
petites abans d’entrar a l’institut a fer BUP; el Roca; l’Escola Tècnica Profes-
sional del Clot… No som l’únic recurs al barri per seguir estudiant.

M. P.16 (Barcelona, 1960) fou alumna de l’Infanta durant el batxillerat 
superior i el COU. Estudià Químiques a la Universitat de Barcelona i es 
catedràtica d’ institut de secundària. 

El meu pare era del Poblenou. És de l’any 33, i quan va haver d’anar a 
escola, era després de la guerra, no volia anar-hi perquè el mestre li deia que era 
un rojo, que era dolent, que era com el dimoni, tot el dia així. Quan va tenir 
deu o dotze anys s’escapava i, al final, se’n va anar a treballar. Primer treballava 
en el tèxtil, però després se’n va anar a treballar a Motor Ibérica, que després 
ha sigut la Nissan, i es va jubilar a la Nissan. 

Els meus avis, que jo vaig conèixer perquè vivíem amb ells, també eren 
del Poblenou, i sabien amb prou feines llegir i escriure. L’àvia era teixidora; 
l’avi treballava al ram de l’aigua a Can Felipa, i la seva mare era bugadera. 
Havien estat escolaritzats lo mínim. 

La mare era d’un poble de la vora de Vic. Es van conèixer, les famílies, 
perquè a les dues àvies les van operar i van coincidir a la mateixa habitació de 
l’hospital. La mare va venir a Barcelona per casar-se. Ella havia anat a escola 
potser fins als dotze anys, i havia anat a treballar al tèxtil; era ordidora, feia 
ovillos. El seu pare era teuler, havia tingut una teuleria perquè ell no era l’he-
reu; venia de Taradell, i l’àvia, de Santa Eugènia de Berga. L’àvia era teixidora, 
treballava a Estabanell i Pahisa. Els avis havien anat a escola poc, però sabien 
llegir i escriure. La meva mare, en venir aquí, va treballar en una fàbrica on 
feien mocadors, on treballava també la meva àvia, però, en quedar-se embaras-
sada i néixer jo, com que l’àvia també treballava, i no hi havia guarderies, van 
decidir que la meva mare deixava de treballar. Feia alguna feina fora, anava a 
fer feines a alguna casa. 

16. Entrevista del 12 de desembre del 2013.

de Cadaqués, va venir a Barcelona a fer de conductor de la Ford, i després va 
retornar al seu poble a fer de pagès.

El pare va treballar en diverses empreses fent de comptable, i, sovint, 
feia hores extres o treballava els caps de setmana. La mare treballà, abans de 
casar-se, a l’Olivetti, però ho deixà; per això deia que nosaltres no podíem 
deixar que ningú ens mantingués. 

Vivíem al Poblenou, en un pis de lloguer, però els pares es van sentir 
atrets per la bona fama de què gaudia l’institut i ens vam traslladar a la Ver-
neda quan la meva germana gran havia de començar a fer batxillerat. Totes les 
germanes vam estudiar a l’Infanta i tenim carrera universitària. 

Jo vaig estudiar a l’acadèmia Cots, a Poblenou, i després a l’escola San 
Francisco, a la Verneda, i vaig començar el batxillerat a l’Infanta. En comparació 
amb l’escola anterior, que era en un pis, l’edifici em va semblar ampli; les fines-
tres, obertes. Vaig dur uniforme a primer curs, suposo que per aprofitar la roba 
de la meva germana, però no tothom en duia. Vaig tenir una malaltia seriosa 
el primer any i recordo amb agraïment l’atenció de la directora, l’Àngels Ferrer. 

Hi havia molts professors que feien les classes que estaven força bé; hi ha-
via classes, lo típic, que no podies obrir boca i te la carregaves, i classes que eren 
més assequibles. La classe era magistral, qui passava diapositives ja era, bueno! 
Però també hi havia classes participatives, el professor d’història anava amb 
pantalons de pana, camisa de franel·la, era molt pròxim a totes nosaltres, li de-
ien «el enrollao». Presència de la religió, Déu-n’hi-do!, molta. El que recordo és 
el mossèn Segis; era el més divertit, s’asseia a tocar la guitarra. I el pare Serra, 
que era un senyor molt gran. Els últims anys era més ètica, i hi havia la senyora 
 Roser, però el pare Serra tenia el despatx allà, anava encara amb clergyman.

A l’institut hi anaven alumnes d’altres zones de Barcelona, però el gruix 
important era del barri. De les Escoles Casas venien algunes alumnes. Par-
làvem indistintament en castellà o català segons la llengua familiar de cada 
alumna, i la senyora Ferrer s’adreçava a les nenes en català, fora de les aules. 

Jo arribava a casa i si arribaves sense deures la mare deia: «Jo te’n posaré». 
En ser més gran, a cinquè, sisè i COU, vaig treballar, com altres companyes, de 
venedora a la Sociedad Española de Precios Únicos per les vacances de Nadal. 

Érem majoria, les alumnes que seguírem batxillerat superior; un gruix 
important que vam començar a primer vam arribar fins a COU. En arribar a 
quart ni t’ho plantejaves, calia estudiar. També la majoria feien ciències. Hi 
havia un grup especial d’anglès. M’interessava una carrera curta per indepen-
ditzar-me, per marxar de casa, encara que hi estigués bé, i a sisè volia fer ATS; 
després vaig canviar per Medicina, perquè jo anava amb un grup que totes 
volien ser metges, però vaig ser en una prova a l’hospital, a Bellvitge. Em va 
tocar a cures intensives, m’ho vaig passar fatal i vaig dir que no, que no, que 
res d’hospitals, i vaig decidir per treballar amb nens amb problemes. 
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Vaig entrar a l’Infanta a fer-hi cinquè i sisè. Durant el batxillerat dona-
va alguna classe particular; la meva tia tenia una botiga de bosses, l’anava a 
ajudar per Nadal i em pagava una mica. Quan estava a l’institut no vaig tenir 
beca, però quan vaig arribar a la universitat, vaig veure que una companya 
meva, que eren quatre germans però el seu pare era el cap de manteniment de 
Banca Catalana, tenia beca, i jo, la filla d’un obrer, no; i vaig dir: «Això no pot 
ser», i vaig demanar-la. Com que la meva àvia vivia amb nosaltres vaig posar 
que també la mantenia el meu pare, perquè si no, no me la donaven, i em va 
venir una beca que era per a la matrícula i per comprar un llibre. 

Un cop vaig començar els estudis, els meus pares el que volien és que 
estudiés les coses que a mi m’agradaven. L’opció de fer lletres ni se’m va 
plantejar; en aquell moment el que més m’agradaven eren les matemàtiques, 
la biologia i la ciència més dura, la física, la química, i aleshores jo me’n vaig 
directament a ciències. A l’institut no vaig notar massa exigència, potser eren 
més exigents a l’acadèmia, pel fet que anàvem lliures i havíem de saber tot el 
llibre. Això sí, del laboratori vaig quedar-ne meravellada, estava tot molt ben 
conservat; ho vaig notar quan vaig anar a la facultat: el laboratori de biologia 
de l’Infanta, amb la col·lecció que havia deixat l’Angeleta Ferrer de pedres, era 
molt millor. Biblioteca? No ho recordo. Si n’hi havia, no hi anava. Quan feia 
sisè no tenia clar si volia fer mates, física o química. De la meva classe vam 
anar quatre noies a Químiques. 

Jo hi entro l’any que l’Angeleta es va jubilar i la directora era una perso-
na que l’havien posat a dit. Després, a sisè i a COU, es va posar a la direcció la 
senyora Nel·lo i es va notar el canvi. Hi havia més ordre, anaves més per feina. 
Disciplina? La normal d’aquella època. No era d’allò tan fort, jo recordo allò 
de dir l’últim dia de classe abans de Nadal, doncs a veure, recollim diners, 
i com que jo era del barri, anava i comprava una garrafa de vi dolç i l’entrava a 
classe. Quan ens faltava un professor ens estàvem dins de la classe xerrant. 
Jo penso que, com que era una classe només de noies, no fèiem ni el gamberro 
ni res. Recordo, sobretot a cinquè, que darrere de l’institut, entre l’institut i 
casa dels meus pares, hi havia un jardí que estava enfonsat i a vegades hi havia 
més alumnes a baix al jardí que… Jo no, perquè si em quedava allà em veien 
els meus pares, però algunes faltaven molt. 

Quan vaig arribar a l’Infanta em vaig adonar que de nenes del barri n’hi 
havia poques. Venien de les Glòries, prop dels Encants; de la Sagrada Família; 
del Guinardó. Era com si no fos una escola del barri. La llengua de les nenes 
era molt mixta, català i castellà; la llengua depenia de les persones. 

Quan feia sisè, com que va ser l’època de la Transició, jo tenia a història 
de l’art un professor que era de llatí però era bastant marxista —per no dir del 
tot—, i les d’una altra classe li van demanar que no entenien res del que esta-
va passant i que els expliqués una mica d’història, el perquè de la Transició, 

Primer vivíem amb els avis al Poblenou, en un pis de lloguer. Els meus 
avis s’havien apuntat al Montepio tèxtil, que feien pisos per als treballadors; 
en sortejaven alguns i d’altres eren per enchufe i, per casualitat de la vida, 
un d’aquests que no eren «per endoll» va tocar als meus avis. Els meus pa-
res estaven estalviant en una cooperativa —la Cooperativa del Sagrat Cor 
del Poblenou— per comprar-se un pis, i els meus avis van dir: «Mira, com 
que ens ha tocat aquest pis i és molt gran, si voleu continuar vivint amb 
nosaltres…». I ens n’hi vam anar tots, als blocs de darrere de l’institut. Jo 
tenia vuit anys. Jo no ho vaig viure malament perquè soc una persona que 
s’adapta, però el que vaig notar és que hi havia molta més gent de parla cas-
tellana, però va donar la casualitat que els tres pisos del replà de dalt de tot 
érem tots tres catalans. 

Jo era filla única; per això vaig poder anar a la universitat, per un sa-
crifici molt gran dels meus pares. Els meus pares van decidir tenir un sol fill 
perquè ells ho van passar molt malament a la postguerra, sobretot el meu pare; 
va passar molta gana. Ells decideixen que, si jo valc per estudiar, que he d’estu-
diar per no tenir la vida que van tenir ells, perquè pogués tenir una vida millor. 
Vaig ser la primera del bloc de 33 pisos on vivíem que va anar a la universitat. 
Totes les de la meva edat, als catorze o setze anys, anaven a treballar.

Jo vivia al barri d’Icària, on ara han fet la Vila Olímpica, i l’acadèmia 
Montserrat era a la rambla del Poblenou. Allà vaig aprendre a sumar, restar, 
multiplicar i dividir. Hi havia anat abans la meva tia i tenia una mica de pres-
tigi. Després, en anar a viure al darrere de l’Infanta, les escoles de primària 
públiques estaven molt plenes, i em van portar a l’acadèmia Sant Francesc, 
però els meus pares van veure que, en lloc d’anar endavant, anava enrere, 
i me’n van treure i em van portar al Padre Manjón, que després va passar a ser 
escola de primària Virrey Amat; la que hi havia a la vora de casa estava molt 
plena. Als meus pares no els agradaven les monges, tenien la mania que les 
nenes eren molt repipis, cregudes i així. Allà vaig fer fins a sisè de primària. 
Jo, per matemàtiques, era un hacha, era la que guanyava sempre els concursos 
de problemes, però, com que era de parla catalana, el castellà em costava una 
mica i les mestres van dir: «Que s’esperi un anys més». Vaig esperar un any 
més i es va acabar el primer de batxillerat, i, aleshores, van fer una prova que 
si la passaves anaves directament a tercer de batxillerat. La vaig fer per lliure 
a l’Infanta i vaig poder passar a tercer de batxillerat; però els meus pares no 
sabien que t’havies de preinscriure per fer el tercer, i vaig haver de fer tercer 
lliure en una acadèmia d’allà, al barri, i l’any següent vaig seguir allà, perquè 
ja hi has fet les amigues. Quan vaig arribar a cinquè vaig dir: «No, ja és prou 
difícil fer-ho lliure, faig tots els papers per a l’Infanta». Fins aleshores anava a 
examinar-me lliure a Santa Coloma, no sé si era perquè a l’acadèmia anàvem 
nois i noies junts. De l’acadèmia moltes nenes vam passar a l’institut.
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Em vaig matricular a l’institut, en primer lloc, perquè preferia un 
institut que un col·legi, i perquè creia, i crec, que els professors d’institut 
són els més ben preparats. I vaig fer el BUP en aquest, en concret, perquè 
llavors era el que quedava més a prop de casa. Vivia a la Sagrera i per anar-hi 
als matins i al final del dia anava caminant i, quan anava a dinar al migdia, 
feia el camí amb el bus 71. Som dues germanes i només jo vaig estudiar a 
l’Infanta Isabel. 

El fet que l’institut no fos mixt sempre el vaig trobar molt negatiu. 
Recordo especialment dos professors. Un d’ells era el de literatura. Les com-
panyes ens havien dit que era molt dolent i suspenia a tothom. Van ser les 
millors classes que vaig tenir, entretingudes i se n’aprenia molt. Sempre in-
tentava fer les classes obertes i participatives. A COU vaig veure’m obligada 
a cursar l’assignatura de biologia. Sempre he odiat aquesta matèria, però la 
professora que la impartia ens va ensenyar a estudiar. Aquestes classes les vaig 
trobar molt profitoses i importants per al meu desenvolupament després, a la 
universitat. 

Al voltat de la tercera part de les alumnes intervenia regularment a 
classe, ja sigui fent preguntes o comentaris, quan el professor ho demanava. 
Generalment les que hi intervenien estaven més motivades i treien millors 
notes, encara que algunes de les que no hi intervenien també tenien bons re-
sultats. L’assistència era majoritària, hi havia molt poques absències i la majoria 
de professors no tenien la necessitat de passar llista. La majoria de professors 
permetien fumar a classe. La meitat dels dies que teníem algun examen algú 
trucava amb amenaça de bomba i ens «salvava».

La llengua en què s’impartien les classes era majoritàriament castellà. 
Més de la meitat dels professors les feien directament en castellà i quan algú 
les intentava fer en català, a primer i segon de BUP hi havia una alumna (sem-
pre la mateixa) que deia que ella no els entenia i tots passaven al castellà. 
A COU la cosa va ser diferent i vam rebre algunes assignatures (poques) en 
català. Fora de les classes la llengua predominant també era el castellà.

Recordo que el primer any hi havia alguns grups polititzats, però pocs 
i diversificats. 

La decisió de fer estudis superiors? Mai vaig plantejar-me una altra cosa; 
els meus pares, tampoc. Em sembla que l’institut no va tenir cap influència en 
la meva orientació acadèmica i professional. De tota manera crec que l’institut 
va ser molt important per al barri. El meu barri no tenia institut i jo em vaig 
haver de desplaçar cada dia per anar a estudiar.

i un dia a la setmana ens explicava el que estava passant, d’on veníem, tota 
la història des de la Restauració. Va fer la història que per a nosaltres era més 
interessant. Si venia l’1 de maig, ens feien una conferència sobre els fets de 
l’1 de maig de Chicago, o del Dia de la Dona Treballadora; o venia el doctor 
Monturiol, de geologia, un net de Narcís Monturiol, a explicar els viatges que 
feia a l’Àfrica a buscar unes pedres. Ho organitzaven els professors.

No hi havia relació amb els nois del Joan d’Àustria, ens miràvem corte-
sament. En vaig conèixer algun pel centre de joves. Jo vaig anar a la parròquia 
del Sagrat Cor perquè hi anava una companya de COU i vaig dir: «Pues mira, 
m’hi apuntaré, al centre de joves». Era gent del barri que donava la casualitat 
que anava a l’institut. Fèiem vides completament separades. Jo venia d’escoles 
mixtes, perquè a primària moltes classes ja eren mixtes; anàvem nens i nenes 
junts, i no passava res. Això sí, en pupitres separats. I quan anava a l’acadèmia 
hi havia una sola classe de tercer i una de quart, i estàvem barrejats. Normal-
ment t’asseies amb una nena perquè estaves més còmoda, però la relació amb 
els nois era com amb les noies, ens ajuntàvem tots els que vivíem a la vora 
i anàvem tots junts cap a l’acadèmia. 

A l’institut vaig veure molts tipus de gent. Jo sempre havia anat a les 
escoles com del barri del costat, i allà vaig veure gent de tot Barcelona. Vaig 
veure que jo podia estar perfectament amb nenes que eren d’una classe social 
més alta i que no hi havia cap problema. Era un lloc on no només t’ensenya-
ven, et transmetien l’amor per la cultura i el coneixement. Haver estudiat a 
l’Infanta es nota molt, en l’orgull d’haver-hi anat, perquè era un lloc que et 
donava molts coneixements i que tu sabies que sorties molt ben preparada. 
En aquella època hi havia nois del barri que en lloc d’anar al Joan d’Àustria 
anaven al Balmes a fer el batxillerat i, en canvi, a l’Infanta venien moltes noies 
de fora, perquè l’Angeleta Ferrer li va donar prestigi; molta gent que la coneixia 
portava les seves filles allà. Quan jo hi vaig anar va començar a anar-hi més 
la gent del barri.

P. A.17 (Barcelona, 1960) cursà el BUP i el COU a l’ institut Infanta Isabel. 
Llicenciada i doctora en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona, 
és professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Tant el meu pare com la meva mare van néixer a Pereda (Lleó) i el seu 
nivell d’estudis és d’estudis primaris. Van migrar a començaments de l’any 
1964. El pare havia treballat a les mines de carbó de la conca del Bierzo.

17. Resposta al qüestionari del 3 de setembre del 2014.
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Mai vam tenir cap problema per raó de llengua: parlàvem les dues, de-
penia de la persona amb qui estaves; a casa també parlàvem les dues llengües. 
No vam estudiar català, no hi havia assignatures en català. Mai vam demanar 
classes en català, en aquella època franquista això era impensable.

L’ambient era bo, tot i la disciplina estricta, tant quant a horaris com a 
puntualitat i assistència. Passaven llista i havies de justificar si faltaves. També 
hi havia força control a l’hora del pati, ja que no et deixaven sortir fora de 
l’institut fins a tercer de BUP o COU. Precisament aquí estava la gràcia, ja que 
intentàvem sortir d’amagades però…, t’enxampaven gairebé sempre! 

Amb els nois de l’altre institut ens trobàvem a les hores d’entrar i de sor-
tir i quan et podies escapar a l’hora del pati. Si no, ens vèiem per les finestres. 
Ens vam mobilitzar perquè l’institut fos mixt, volíem estar a les classes amb 
nois, i més tenint en compte que gairebé totes les alumnes veníem de col·legis 
que no eren mixtos, i que érem adolescents. Ho vam demanar amb escrits, 
mobilitzacions i no sé quantes coses més. De fet, ho vam aconseguir, però 
després que la nostra promoció acabés els estudis i deixés l’institut. 

Tampoc organitzàvem gaires activitats, no teníem temps, anàvem a 
estudiar. Fèiem únicament el viatge de fi de curs i alguna sortida a museus 
amb els professors. Els alumnes triàvem un delegat de curs per votació en-
tre els qui s’hi presentaven. Podíem intervenir a classe sense problemes i 
participar-hi, això sí, demanant la paraula. Fèiem assemblees i decidíem 
per votació. Pel que fa a la resta, teníem assumit que no podíem entrar als 
claustres. Aturades i vagues en vam fer molt poques, que jo recordi, i ja no 
sé ni per què.

L’institut va tenir poca influència a l’hora de continuar estudiant i el 
què, ja que jo tenia molt clar, des de petita, què volia fer. Vaig triar lletres 
perquè volia estudiar Ciències de la Informació; a més, m’agradaven més la 
literatura, la gramàtica, la història i les llengües mortes que les matemàtiques 
i la física/química. Volia anar a la universitat i llicenciar-me en Ciències de la 
Informació; volia ser periodista i, més en concret, corresponsal i, encara més 
en concret, corresponsal de guerra, cosa que vaig aconseguir. 

Personalment l’institut em va aportar molt, molts bons records, un ni-
vell d’ensenyament excel·lent (lamentablement difícil de trobar avui en dia), 
el sentit de la responsabilitat, l’esforç i la lluita pel que vols, la necessitat d’es-
tudiar perquè no se’t regalaven els aprovats. Sortíem d’una escola i amb una 
edat (jo tenia tretze anys quan vaig acabar l’EGB) en què et senties protegida. 
Aterrar a l’institut va ser com una mena d’immersió directa. T’havies d’es-
pavilar perquè si bé et senties més lliure i independent, et queien a sobre les 
responsabilitats sense els miraments que tenies abans. I, a banda de les dels 
professors, et queien les bronques dels pares si no aprovaves, atès l’esforç que 
ells feien perquè poguéssim estudiar.

R. C.18 (Barcelona, 1961) va estudiar el BUP a l’ institut Infanta Isabel. 
Llicenciada en Ciències de la Informació, amb una dilatada experiència 
com a corresponsal i corresponsal de guerra, va estudiar posteriorment 
medicina natural, homeopatia i medicina tradicional xinesa, professió a 
la qual es dedica actualment. 

El pare va néixer a Madrid, però va viure a Barcelona des dels set anys. 
Era delineant i treballava en una empresa alemanya. La seva mare era de 
 Madrid i el seu pare procedia de Catalunya, de Reus, en concret. L’àvia cosia, 
però no era modista professional, i l’avi havia estat mosso d’esquadra. Van 
venir a viure a Barcelona, i es van instal·lar a la Sagrera.

La mare va néixer a Tarragona i va estudiar secretariat i francès. Va co-
mençar a treballar a la Telefónica, i després va passar a Radio Nacional com a 
telefonista. La seva família venia de Barcelona i de Tarragona. L’àvia crec que 
havia estudiat secretariat i mecanografia, i l’avi tenia un taller de bicicletes i de 
transports. No sé exactament quan van venir a Barcelona, però sé que la meva 
mare era molt petita, crec que va tenir a veure amb la Guerra Civil.

Els meus pares volien que les seves filles tinguéssim els estudis superiors 
que ells no van poder tenir, i nosaltres, per voluntat pròpia, també volíem 
seguir estudiant. Em vaig matricular a l’institut per diverses raons: per con-
tinuar els estudis, per proximitat a casa i perquè als alumnes que sortíem de 
l’escola d’Adela de Trenquelleon, en principi, ens derivaven cap a l’Infanta 
Isabel. Vivíem al districte de Sant Martí, al barri del Clot, i anava a l’institut 
a peu; era molt a prop. No trobava diferència entre la Verneda i el meu barri. 

L’edifici era molt gran i ampli, i et donava sensació de llibertat. En general 
el professorat era bo, tot i que la perspectiva quan ets adolescent no és la mateixa 
que quan ho mires amb l’edat. En aquella època tot semblava més lleig; els pro-
fessors, més durs. Veient-ho ara, penso que el nivell d’ensenyament era molt bo 
i les exigències dels professors eren les que havien de ser per assolir aquest nivell.

N’hi havia que t’exigien molt, com ara la professora de física i química 
(a primer de BUP encara no podies triar i era troncal); la de grec, que et feia 
patir molt quan mirava la llista de reüll per triar «una voluntària» per dir la 
lliçó, i la de llatí, que era força dura. El de filosofia era un inepte i, afortuna-
dament, l’any següent el van canviar. Va venir un professor nou que feia poc 
que havia acabat la carrera i totes les alumnes disfrutàvem molt amb les seves 
classes. Ens va fer viure el món de la filosofia de manera apassionant. El ma-
terial era ampli, però no recordo que hi hagués biblioteca. Potser sí que n’hi 
havia, però no ho recordo; de totes maneres, jo estudiava bàsicament a casa.

18. Resposta al qüestionari del 24 d’abril del 2014.
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El professorat era molt variat: hi havia gent brillant i gent totalment 
anodina. No tenien un mateixa línia didàctica; cada professor utilitzava el 
sistema que li semblava bé, que en general era explicació, pissarra i exercicis. 
Uns eren més estrictes que d’altres, i sospito que la coordinació metodològica 
era nul·la. Els exàmens podien durar dues hores i es feien a l’aula magna, habi-
tualment. Eren força rigorosos en puntuar les proves. 

Recordo la professora de religió, que em va ajudar a pensar (i a fer-me 
atea sense saber-ho). A COU la religió ja no era obligatòria i va muntar un 
seminari optatiu per a aquelles alumnes que hi volguessin anar, i jo m’hi vaig 
apuntar. Allà vaig descobrir alguns filòsofs, com Sartre, Nietzsche, etc. Amb el 
temps ella es va fer professora de filosofia. Curiosament, no recordo en absolut 
el meu professor de filosofia.

Parlàvem el castellà entre nosaltres, fins i tot si érem catalanoparlants. 
Jo vivia amb total normalitat la divisió d’espais lingüístics: a casa, el català, i al 
carrer, el castellà. Ningú no ens impedia, aparentment, fer una altra cosa, però 
funcionàvem així. No teníem cap consciència d’això que en diem la cultura 
catalana, almenys com a estudiants. Quan jo feia COU, els de primer de BUP 
ja donaven català, però jo vaig arribar-hi tard. Però mai els estudiants van pro-
testar per això; les banderes que es veien llavors eren les del moviment hippy, 
i reivindicàvem coses com la supressió de la selectivitat, la llibertat d’expressió 
(més en sentit polític que res).

L’ambient era distès, es permetia fumar a les classes, però s’hi havia 
d’estar en silenci. No hi havia cap control de l’assistència, i el que es perdia 
la classe, pitjor per a ell. Curiosament la gent no faltava gaire; et jugaves no 
tenir-ne ni idea, el dia de l’examen! 

Jo era delegada de classe (protestava sovint i per tot, i això, llavors, et 
feia popular), i els estudiants teníem dret a reunió i a assistir a les sessions 
d’avaluació, però tampoc en sabíem prou per aprofitar aquella possibilitat de 
participació. Les vagues i aturades eren sobretot perquè canviaven normatives 
per endurir la selectivitat o per modificar la llei educativa de tal manera que 
pensàvem que podia beneficiar més la classe benestant, i això ens indignava. 
Els discurs, però, no era nostre; era dictat des dels sindicats estudiantils del 
moment.

No es feia cap activitat que impliqués integració amb la vida del barri, 
però els veïns sí que podien veure les «sentades» i les manifestacions que a ve-
gades fèiem a la porta del centre. Suposo que eren l’anunci d’un canvi, d’una 
transició.

El professorat tenia unes «postures» molt més properes a tu que quan 
estaves en un centre de primària, i en cercar un model adult t’identificaves o 
no amb els diferents professors. No sé si els professors van influir massa en la 
meva decisió de seguir estudiant perquè no recordo que mai ens parlessin de 

A. P. V.19 (Barcelona, 1961) cursà el BUP a l’Infanta Isabel i es llicencià en 
Filosofia i Ciències de l’Educació. Avui exerceix d’orientadora al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El pare va néixer a Barcelona, va estudiar pèrit mercantil i treballava de 
gerent en una tonelería (fàbrica de botes de vi). La família paterna era tota 
de Catalunya: la banda de l’avi patern, del Montseny, i, de l’àvia paterna, del 
barri de Sant Martí de Barcelona. L’àvia regentava una taula de pa (botiga que 
servia pa, però no l’elaborava), no tenia estudis; l’avi treballava en una fàbrica, 
però tenia estudis de francès i donava classes d’això, de manera particular. 

La mare va néixer a Calella de la Costa, tenia estudis primaris i era mes-
tressa de casa. Els meus avis materns eren de Múrcia (Mazarrón i Ramonete 
eren els noms dels pobles on van néixer), no tenien estudis, i l’avi va venir a 
Barcelona per treballar a la companyia del gas. L’àvia es va dedicar a l’estraper-
lo durant la postguerra. No sé quan van arribar a Barcelona, però eren joves.

Vaig estudiar l’EGB a l’acadèmia Hidalgo de Barcelona (ja desapareguda) 
des dels tres anys fins als catorze. De les tres germanes, només dues vàrem 
estudiar. Vaig ser jo qui va decidir seguir estudiant; en aquella època els pares 
es conformaven que acabéssim els estudis primaris, i, si no volíem estudiar, 
ens demanaven que anéssim a treballar. Jo no vaig tenir-ne cap dubte, i els 
pares mai s’hi van oposar, però la gestió de la plaça a l’institut i tot el procés 
de matrícula els vaig fer jo sola. Els meus pares mai van trepitjar el centre; 
consideraven que era cosa nostra i que estudiàvem perquè volíem. En aquell 
moment, l’Infanta era l’única opció pública que hi havia al barri, i mai vaig 
plantejar-me anar a un centre privat, en part, perquè volia anar amb les ami-
gues del barri (les que continuaven estudiant també optaven per l’Infanta), i, 
en part, perquè volia anar a un institut. Acostumada com estava a un centre 
privat, pensava que gaudiria de més llibertat en un centre públic. Vaig triar un 
itinerari mixt: lletres amb les optatives de ciències (mates, química i biologia, 
si no recordo malament). En aquell moment estava molt indecisa, i no tenia 
dificultat en cap àrea, excepte en idiomes.

Nosaltres vivíem al barri de Navas de Tolosa i anava cada dia a l’institut 
caminant. Tenia un trajecte llarg, gairebé tres quarts d’hora de camí, que ara 
em sembla mentida haver estat quatre anys fent diàriament i sense protestar 
(les meves filles no ho farien, segur!). No notava massa diferència amb el meu 
barri, era un barri de gent treballadora. Recordo que hi havia molt a prop el 
«quartel» de la Policia Nacional, i això ens imposava una mica, sobretot, quan 
fèiem vagues o manifestacions.

19. Resposta al qüestionari del 26 d’abril del 2014.
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Teníem, totes, els nostres llibres de text, i anàvem a la biblioteca pública del 
barri o la de l’institut, quasi cada setmana, per buscar llibres o consultar coses. 
Fèiem treballs en grup a casa d’alguna companya. 

Teníem delegades de classe a les aules i fèiem assemblees; ens organit-
zàvem per fer vagues sobre coses concretes del moment d’aquella actualitat. 
Hi havia companyes que estaven més polititzades i arrastraven les altres. 

L’institut no va influir en la meva decisió d’estudiar Psicologia, per a mi 
va significar tenir un nivell d’estudis òptim per després seguir estudiant. Encara 
que era una mica massa fort, qui seguia el ritme, seguia; i la que no, es quedava 
pel camí. Potser un sistema una mica més protector hauria sigut millor. 

N. T.21 (Barcelona, 1961) cursà els estudis de BUP i COU a l’Infanta Isabel 
i es llicencià en Biologia; actualment treballa d’administrativa a l’Institut 
Català de la Salut.

El pare va néixer a Sant Feliu de Llobregat, tenia estudis primaris i treba-
llava en un despatx com a administratiu. El seu pare era de Besalú, i l’àvia, de 
Sant Feliu de Llobregat; tots dos sabien llegir i escriure en castellà i en català. 
L’avi treballava com a xofer d’una casa de la burgesia catalana, i l’àvia treballava 
al tèxtil. 

La mare va néixer a Santa Coloma de Gramenet, i va estudiar l’EGB 
de gran; no treballava, era mestressa de casa. La seva família procedia d’Osca, 
el seu pare era manyà i llegia en castellà, català i francès perquè quan tenia 
nou anys va emigrar amb els seus pares a França; en tornar, el 1918, van venir 
cap a Barcelona. L’àvia també era d’Osca, i havia treballat de carnissera; sabia 
llegir i escriure en castellà. Va venir a Barcelona cap al 1918 i es van conèixer 
aquí. Van viure a Santa Coloma de Gramenet, i al barri del Clot, a Gràcia 
i al Poblenou. 

Vaig anar al parvulari a l’Acadèmia Moderna, al carrer del Clot, i vaig 
fer l’EGB a l’escola Miguel de Cervantes Saavedra, del carrer de Mallorca. La 
decisió de seguir estudiant a partir de l’EGB va ser meva. Els pares hi estaven 
d’acord, perquè volien que tinguéssim totes les oportunitats que ells no van 
tenir. Ens van matricular a l’institut, a mi i a la meva germana, perquè, a part 
de no tenir diners per anar a una escola privada, sempre hem cregut en l’escola 
pública, la sanitat pública, etc. Des que tenia nou anys volia estudiar Biologia, 
alguna cosa relacionada amb laboratori i recerca. Per què Biologia, si tothom 
em deia que no em guanyaria la vida amb això? Doncs perquè des que vaig 

21. Resposta al qüestionari del 15 de maig del 2014.

futur, de professions, ni d’orientació. Però a l’institut jo ja em sentia adulta i 
prenia decisions adultes, i continuar estudiant va ser una d’aquestes decisions. 
L’institut em va aportar un ambient adult que em va ajudar a créixer, però això 
crec que va ser fortuït, no buscat pel mateix centre. 

C. T. J.20 (Barcelona, 1961) estudià el BUP i el COU a l’ institut Infanta 
Isabel. Llicenciada en Psicologia i doctora en Neuropsicologia, treballa de 
psicòloga a l’Hospital de Sant Antoni (Consorci Sanitari del Garraf).

El pare era de Barcelona, havia estudiat teneduría de llibres i treballa-
va en el comerç. Els avis també eren de Barcelona i també treballaven en el 
mateix negoci; els dos sabien escriure. La mare era de Tordera; allà havia anat 
a escola dos anys, i, més endavant, quan es va casar, va acabar d’aprendre a 
llegir i escriure, i les operacions bàsiques. Va venir a Barcelona a treballar a la 
casa dels propietaris de la merceria Santa Ana. Més endavant va tenir la seva 
pròpia botiga, on vaig treballar a estones mentre estudiava BUP. Els avis ma-
terns tenien terres i treballaven de pagesos; només l’avi sabia escriure i llegir. 

Vaig anar a parvulari amb la senyora Mercedes, una directora de col·legi 
jubilada, i vaig fer l’EGB a les Escoles Casas. El meu germà va estudiar el bat-
xillerat als Jesuïtes del Clot. La decisió de fer estudis secundaris o superiors va 
ser meva; atès que era una noia, els meus pares volien que continués treballant 
a la botiga i que no m’emboliqués a fer cap carrera, però jo volia seguir estu-
diant, i em vaig matricular a l’institut Infanta Isabel, perquè la meva millor 
amiga també s’hi va matricular. A més a més, aquest institut tenia fama de 
tenir un bon nivell. Vaig fer l’opció de ciències, les ciències m’agradaven molt 
més. Finalment un amic que feia Econòmiques em va parlar de Psicologia 
i em vaig interessar per aquesta matèria i les seves aplicacions.

Vivíem al Clot i anàvem a l’institut caminant, o en bus quan feia tard. 
El nostre barri era diferent de la Verneda. La Verneda, en aquella, època era 
una mica perillosa, sobretot a la nit; de dia, a vegades també et podies trobar 
nens gitanos molestant a la sortida de l’institut. 

L’edifici era gran i molt sobri, bastant gris. El professorat era molt es-
tricte; venien a donar la classe i també s’adreçaven a nosaltres amb respecte i 
no se sentia ni un soroll; parlàvem de vostè. Mai va sortir de la classe ningú 
castigat, perquè ens portàvem bé. Els exàmens eren difícils i les puntuacions 
eren rigoroses: per faltes d’ortografia et baixaven punts. El mètode didàctic 
depenia del professor, però, en general, era treballar exercicis a la pissarra. 

20. Resposta al qüestionari del 7 de setembre del 2014. 
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Relats d’escolarització II 
Institut Joan d’Àustria 

Els anys seixanta

G. A. V.1 (Terol, 1952) va estudiar al Joan d’Àustria des de segon de bat-
xillerat fins al «preu». Llicenciat en Econòmiques, participa en el projecte 
Fiare de banca ètica.

El pare, fill de veterinari, havia nascut en un poble de Guadalajara el 
1922 i començà a treballar a la Telefónica en acabar la guerra. Després de ser 
destinat a Terol, on va casar-se, va demanar trasllat a Barcelona. La mare, nas-
cuda a Terol i filla de mestre nacional, havia estudiat Magisteri a Terol. Exercí 
en poblets molt petits fins que decidí tornar a la capital i entrà a treballar a la 
Telefónica. Allà conegué el pare. En casar-se deixà la feina, obligada per les 
condicions que marcava l’empresa. 

Els pares eren gent amb un sentit social de les coses; procedien de fa-
mílies mitjanes vinculades a la petita propietat agrícola, famílies catòliques 
amb sentit d’ajudar la gent, tot i que van viure la guerra en zona republicana o 
nacional, segons en quin camp va quedar el lloc on s’estaven. El sentit cultural 
que tenien els van portar a marxar cap a una ciutat més gran, on hi hagués 
universitat, i arribaren a Barcelona. Els pares tenien la idea que calia formar-se 
per ser algú de profit: «Forma’t, que podràs tenir una independència, podràs 
progressar a la vida…». El meu pare portava frustració per no haver estudiat, 
dibuixava molt bé, el va agafar la guerra amb catorze anys, era al camp treba-
llant amb les mules, i la gent al front… La meva mare també tenia clar que 
havíem d’estudiar, però sobretot tenia molt interès en el fet que les seves filles 
estudiessin; sabia que, si alguns dels nois no estudiàvem, ens posaríem a tre-
ballar, però amb les filles ho tenia molt clar: que fossin independents. L’esforç 
hi va ser, van ser bones estudiants i han fet bona carrera professional. 

La família s’instal·là inicialment en un pis petit, facilitat per la compa-
nyia, al barri del Bon Pastor, el 1962. Eren uns blocs de quatre plantes, al cos-
tat del mercat que s’havia inaugurat en aquella època; eren nous i contrastaven 
amb les cases barates. Era un barri «delicat», una part era població de classe 
obrera del barri de Sant Andreu, la Mercedes Benz, Pegaso…, però també 

1. Entrevista del 25 d’abril del 2013.

conviure amb la malaltia i vaig freqüentar laboratoris d’anàlisis clíniques 
i hospitals, em va fascinar tot aquest món. 

Sempre hem viscut al mateix barri, el Clot, i anàvem fins a l’institut 
caminant. El professorat era molt exigent quant als exàmens; no era un ense-
nyament de treball de grup. Totes érem filles de treballadors i no ens regalaven 
cap aprovat. Hi havia alguna escola privada, com l’Escola Alpe (plaça de la 
Universitat), on, si feies COU allà, segur que aprovaves la selectivitat.

A mi l’institut m’ha servit per aprendre a lluitar davant les injustícies; 
a participar en la primera vaga, la primera manifestació; a saber qui eren els 
grisos (teníem al costat el «quartel» de la policia); a haver d’estudiar molt 
perquè no ens regalaven cap nota; a saber espavilar-te davant la vida. I a valorar 
positivament i defensar l’escola pública, sense cap dubte. 
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tècnics, però hi havia un percentatge alt d’alumnes que seguien, dos terços 
seguien. Els grups de lletres eren molt pocs, els pares ho condicionaven. Molt 
poca gent va anar a Filosofia i Lletres i a Dret, perquè en aquest barri no es 
pensava en un fill d’obrer en un despatx; més aviat a Físiques, a Medicina, 
perquè, si fas l’esforç d’estudiar, que serveixi.

A l’institut tu havies de ser més responsable, t’inculcaven el valor de 
l’esforç i la responsabilitat, tu sabies que, aquí, els professors eren bons profes-
sors, però no eren ni la teva mama ni el teu papa: sabies que si et passaves hi 
havia un sistema de sancions, i el premi no era que et donessin res, era que tu 
passaves de curs, aprenies, i t’anaves formant. Sabies que eres una mica privi-
legiat: tu estàs en un bon centre, unes bones instal·lacions i si no en saps, hi ha 
unes sancions. Com? Doncs que no passes i acabaràs treballant. El meu pare 
no és que m’obligués a estudiar, però sabies que, si no ho aprofitaves, et tocava 
posar-te a treballar.

El Joan d’Àustria va significar un gran equipament que no hi havia, un 
espai de socialització; si no hi hagués estat, l’institut, hauríem estudiat fora 
del barri i no ens hauríem relacionat de la mateixa manera. Un cop ja anàvem 
a la universitat ens seguíem trobant en bars del barri.

J. M. B.2 (Barcelona, 1952) va cursar el batxillerat superior i el «preu» al 
Joan d’Àustria. Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències de la Infor-
mació i doctor en Filologia Hispànica, actualment és catedràtic de Llengua 
Espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els meus avis eren tots pagesos. El meu pare és català, però també és 
home d’immigració. La família era de Corbera de Llobregat. Ell era el fill gran 
i li hauria tocat quedar-se allà, al poble; tenir les terres, i ocupar-se’n. Doncs ell 
decideix que no, i ve a Barcelona a treballar d’obrer metal·lúrgic. L’educació del 
meu pare és autodidacta; havia rebut classes en català durant la República, no 
li va tocar anar a la guerra però no li va venir de gaire. Tenia una gran capaci-
tat, era una d’aquestes intel·ligències que no s’han pogut aprofitar.

La meva mare és de la Vall d’Hecho, al Pirineu d’Osca, i ve aquí com 
venen en aquella època moltes noies que no tenen cap esdevenidor al poble, 
a servir en cases de la burgesia catalana. Es casen, i jo neixo al barri de Gràcia, 
al carrer de Venus. Estaven en un pis de lloguer i se’ls feia difícil pagar-lo. 
 S’assabenten que al barri del Verdum es construeixen uns pisos de l’Obra 
Sindical del Hogar. Presenta, el meu pare, la petició i els toca. Aleshores ens 

2. Entrevista del 4 de juliol del 2013.

una part una mica marginal, allò que es deien les cases barates. Però el pare 
buscava un pis més gran, i, quan es van fer els blocs de la Verneda, un parell 
d’anys més tard, va poder accedir a llogar-ne un, també a partir de l’empresa, 
i ens hi traslladàrem el 1964. 

Vaig fer l’ingrés de batxillerat en un col·legi privat de Sant Andreu, i el 
primer de batxillerat, a l’escola Jesús, María y José, al mateix barri. La mare 
no havia anat a monges i tenia lo de l’ensenyament públic molt ficat, i llavors, 
quan l’institut obre, ells ja pensen a matricular-nos. Hem estudiat, els nanos, 
al Joan d’Àustria, i les noies, a l’Infanta. Els primers mesos del curs 1964-1965 
ja vaig anar amb la meva germana des de Bon Pastor als instituts de la Verne-
da. Trigàvem quasi una hora. Agafàvem l’autobús aquell de dos pisos, «como 
los de Londres», cada dia, amb deu anys, agafaves el bus, pagaves una pesseta, 
fins a Fabra i Puig, anàvem pel carrer Gran de Sant Andreu, que llavors no 
sé com es deia, i a la cruïlla agafàvem un troleibús que venia per la Sagrera 
fins al pont del Treball, però a l’altre costat; llavors creuàvem caminant, que 
llavors eren totes les barraques, creuaves i ja estaves l’avinguda de Guipúscoa, 
però que quedava aïllat per les vies del tren. Era un esforç. Anar i tornar, que 
anaves a dinar a casa!

No vaig treballar durant el batxillerat, a casa no hi havia necessitat d’in-
gressar un sou; però durant els estudis universitaris ho vaig fer esporàdicament 
als estius, a la Frigo de Poblenou o als tallers de La Vanguardia. 

Al barri, quan fèiem el batxillerat superior, arriben les influències del 
moviment universitari antifranquista; era l’època del Sindicat Democràtic, i, 
després, la influència de les Comissions Obreres. Hi havia, al barri, molts blocs 
de pisos amb molta gent del tèxtil i molts sindicalistes de CCOO, i els fills, 
molts d’ells, estaven a l’institut; per tant, a l’institut se sap que hi ha alguna 
concentració a l’1 de maig, i hi treies el cap. Aquí hi ha determinats professors 
que t’orienten en determinats llibres, apareixen octavetes, se sap que a la ciutat 
ha passat això, que a la fàbrica… bueno, al Poblenou hi havia l’Olivetti, la 
MACOSA…

Eren dues coses: estar atent al fet que hi ha coses —perquè hi ha gent els 
pares de la qual hi estan ficats, compromesos políticament amb Comissions, 
i el moviment cultural. En una societat grisa, avorrida, amb costums repres-
sors, els diumenges anàvem a les sessions musicals al Palau d’Esports amb Los 
Sírex, Los Salvajes, Lone Star…; ens va arribar la influència dels Beatles. L’ins-
titut era el lloc de relació que et permetia tenir aquestes informacions; et deien: 
«Escolta, que hi ha un grup al Poblenou!». I hi anàvem. Mira que el Poblenou 
era cutre, però hi havia un moviment cultural underground de música! Això es 
combinava amb la inexistència absoluta d’equipaments al barri. 

L’exigència era elevada, sobretot a les matèries de ciències. Alguns alum-
nes deixaven el centre a quart, gent que anava a fer mestries industrials, estudis 
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a batxillerat superior, i va a la universitat. Jo puc dir amb molt d’orgull que, a 
la meva família, la idea que la cultura era un valor en si mateix la tenien cla-
ríssima. Jo estudio gràcies als meus pares, perquè el fet de portar-me a aquella 
acadèmia privada ja és una singularització, i, quan començo a anar al Joan 
d’Àustria, respiren econòmicament perquè deixen de pagar la mensualitat que 
fins aleshores pagaven. 

La Verneda tenia un nivell una mica superior al que corresponia a Nou 
Barris, però era també un barri obrer. Els que anàvem a l’institut érem un 
subconjunt força reduït. Estudiàvem una mica amb la idea que trobaríem fei-
na sense cap problema. A les classes hi havia els empollons i els que amb prou 
feines anaven passant, però, en general, el nivell era alt perquè hi havia molts 
sedassos. Com que no t’obligaven, la gent que s’hi quedava, de fet, era la més 
motivada per l’estudi. 

Al batxillerat superior calia decidir-se per lletres o ciències i jo trio lle-
tres perquè en llatí sempre treia molt bones notes i perquè la meva vocació de 
periodista encaixava millor en les humanitats. Era molt avantatjós ser de lle-
tres perquè érem molt pocs i vam tenir la immensa sort que el seminari de llatí 
i grec de l’institut d’aquell moment era probablement el millor de Barcelona. 
Vam tenir dues catedràtiques molt joves: la M. Carme Bosch, que va ser des-
prés professora de llatí a la Universitat de les Illes Balears, i la Rosa Santiago, 
que s’acaba de jubilar com a catedràtica de Grec a l’Autònoma de Barcelona. 
Totes dues eren excel·lents, però reconec especialment el meu deute amb la 
Rosa Santiago, com a persona que m’obre fronteres intel·lectuals i m’ensenya a 
pensar autònomament i a desenvolupar el sentit crític tot traduint Homer. Les 
dues eren extraordinàriament exigents, però aquelles classes de traducció, on 
contínuament sortien comparacions amb obres contemporànies i amb situa-
cions plenament actuals, ens van obrir els ulls i ens van ensenyar a entendre 
el paper de la cultura com una activitat creativa i de realització personal. Tot 
això va influir molt en la meva decisió posterior de fer Filosofia i Lletres i de 
començar l’especialitat de Filologia Clàssica. 

No recordo que hi hagués politització a l’institut en aquell moment. 
L’esclat dels temes polítics va venir després, sobretot arran del judici de Bur-
gos, l’any següent de deixar l’institut. Reconec que el meu nivell de formació 
política en aquells moments era baix. Jo era conscient de la classe social a la 
qual pertanyia, però no m’havia fet una elaboració en termes d’opció política, 
un procés que en el meu cas va anar associat a la universitat. Recordo que, 
quan fèiem «preu», alguns llegíem i després comentàvem a la granja la revista 
Mundo, un setmanari d’actualitat política publicada per Sebastián Auger, un 
empresari de l’Opus que després va fundar Mundo Diario. Ja començava a 
haver-hi un cert ambient polític, però no es manifestava en opcions polítiques 
lligades als partits clandestins. Després vindria la universitat i el canvi va ser 

n’anem al Verdum, un lloc als extrems més extrems de Barcelona. Recordo 
un taxista negar-se a conduir fins a casa nostra perquè els carrers no estaven ni 
asfaltats. De seguida es construeixen les primeres escoles de l’Estat, però allà 
no hi havia cap possibilitat d’estudiar batxillerat. 

Vaig anar a escola als vuit anys; havia començat als sis, però em vaig po-
sar malalt i me’n van treure. Fins a la divisió m’ho va ensenyar la meva mare; 
comprava els quaderns i em feia fer els problemes. Ella havia anat a escola al 
poble, eren molts germans, i ella vivia més amb una tia mestra que amb els 
seus pares. Jo tinc bones notes de bon començament i a casa em diuen sempre 
que això de l’estudi és una cosa molt important. 

Recordo els primers llibres que van entrar a casa meva (de les col-
leccions «Cadete», d’Editorial Mateu, i «Historias», de Bruguera; més tard, 
l’enciclopèdia Monitor, de Salvat, en fascicles, i la col·lecció bàsica de literatura 
de RTVE). No era una situació gens estranya en aquell entorn. Eren famílies 
que no havien tingut accés a la cultura i amb prou feines podien arribar a 
satisfer les necessitats més bàsiques. Al meu barri tenir fills era disposar de mà 
d’obra a partir dels catorze anys. Era la possibilitat, per part de les famílies, de 
promocionar-se econòmicament comprant-se el 600, o fins i tot algun terreny 
fora de Barcelona per fer-hi després alguna construcció. En aquell moment, 
començo a ser una cosa estadísticament bastant estranya, perquè en aquell 
barri devíem ser poquíssims els que vàrem fer batxillerat elemental. La sortida 
més habitual per als nois i les noies era fer el que es deien estudis de comerç; 
hi havia molta feina per a gent que entrés en qualsevol empresa a fer-hi tasques 
administratives, sobretot les dones. L’altra sortida típica, reservada als homes, 
era formar-se en algun ofici en alguna de les escoles professionals (SEAT, La 
Maquinista, Pegaso…) per anar a treballar a la indústria. D’altra banda, entre 
els que estudiàvem batxillerat, la immensa majoria érem homes. 

Estudio en una acadèmia privada, l’acadèmia Avellaneda, que tenia di-
versos centres al barri. Allà és on faig el batxillerat elemental, i, en acabar, 
la meva família decideix que em pot pagar els estudis de batxillerat superior. 
Jo llavors tenia clara la vocació de periodista. Al barri no hi havia cap col·legi 
privat que fes batxillerat superior. Jo vivia a les Roquetes, prop de via Favència, 
i l’institut que estava més a prop era el Joan d’Àustria. Tot i això, anar-hi 
m’obligava a agafar diversos autobusos (la distància eren uns vuit quilòmetres). 
Els meus pares, suposo que veient el bon rendiment acadèmic, no em van 
pressionar per compaginar estudis i treball. 

Tinc una germana que té dos anys i mig menys que jo. Inicialment, 
va seguir el camí normal per a les noies del barri, que era fer comerç. Però 
quan va acabar, un professor de l’acadèmia Avellaneda els diu als meus pares 
que és una veritable llàstima que no faci batxillerat perquè té molta capacitat. 
Aleshores, la meva germana fa un batxillerat accelerat, en dos anys entra 
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La part negativa són els somnis abandonats, les il·lusions perdudes, el possibi-
lisme acomodatici i el desarrelament de classe. 

L. B.3 (Santa Coloma de Gramenet, 1953) va entrar a l’ institut Joan 
d’Àustria per fer-hi quart de batxillerat i deixà el centre per motius fami-
liars sense acabar el batxillerat superior. Estudià a l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual, milità al sindicalisme de CCOO de la branca de sanitat i 
s’ implicà en organitzacions radicals com Qué Hacer, a Santa Coloma, i en 
accions de solidaritat amb el MIL. Jutjat pel Tribunal de Orden Público i 
empresonat, va fer l’examen per a majors de 25 anys, i estudià Periodisme. 

L’avi matern era paleta i emigrà a Santa Coloma de Gramenet provinent 
de Vinaròs. Estava vinculat a grups anarquistes. No sabia ni llegir ni escriure, 
però sí comptar, i, junt amb la seva dona, havien portat una parada de fruita 
seca. La mare havia anat a un grup escolar durant la República i recordava 
haver après en català; va treballar abans de casar-se, i dos o tres anys després 
de casada, a la fàbrica de paper de fumar Smoking a Santa Coloma; després feia 
mitja a casa i venia els jerseis.

L’avi patern, resident a Barcelona, era un militar veterà de la guerra de 
Cuba nascut a Albalat de Cinca (Osca), oncle del tenor Miquel Fleta. Va tenir 
sis fills i, en morir la seva esposa, encara jove, ingressà els més petits en un 
orfenat de Calafell, portat per l’orde de Sant Joan de Déu. Un dels germans 
entrà de més gran al mateix orde i, assassinat el 1936 a Madrid, va ser beatifi-
cat com a màrtir de la Guerra Civil recentment. El pare, que era el germà més 
petit, de l’orfenat passà a l’escolania de Montserrat, on es formà, i, més tard, 
professà com a frare de Sant Joan de Déu. Va viure la guerra a la zona nacional; 
després es va secularitzar, i es va casar. La seva formació i pràctica hospitalària 
li van permetre treballar de sanitari a la clínica mental de Santa Coloma, i a 
les tardes es dedicava a posar injeccions als veïns.

Els pares vivien a la part sud de Santa Coloma, al barri del riu. Volien 
que estudiés, la idea era: «Tu estudia i nosaltres farem un esforç tremendo 
perquè tu estudiïs», però la seva voluntat es va veure estroncada per la ma-
laltia greu de la mare. Vaig estudiar primària en una escola nacional, a Santa 
Coloma, fins als nou anys; hi havia molta rotació de mestres, eren molt severs. 
A partir d’una bufetada, em van treure de l’escola i vaig passar a la que era 
considerada l’acadèmia progressista de Santa Coloma, l’acadèmia Manent, on 
vaig fer des de l’ingrés fins a quart de batxillerat. Tenien un mestre per a totes 

3. Entrevista del 21 de maig del 2013.

clar: de llegir un setmanari tímidament aperturista com Mundo vam passar 
en un tres i no res a Triunfo, on les formulacions eren molt més explícites i 
radicals. Crec que és el moment d’esmentar un fet important: tot el que vaig 
aprendre dels companys. Els de lletres formàvem un grup bastant cohesionat 
i la interacció va resultar molt enriquidora i fonamental en el desenvolupament 
de la meva personalitat.

Decideixo anar a l’Autònoma, les meves professores de l’institut ens 
diuen que val la pena perquè serem molts menys i perquè el professorat que 
contracten no està tan contaminat per les rigideses de l’escalafó. Jo hi vaig, 
malgrat tot el que significava haver de viatjar fins a Sant Cugat i haver de 
carregar amb l’estigma inicial de l’Autònoma com a universitat elitista. Quan 
arribo se m’obre tot un món nou. Descobreixo el català. Naturalment que 
jo sabia que el català existia, entre altres coses perquè era la llengua del meu 
pare. Ell, que parlava català normalment a la seva feina i amb els seus amics, 
no ens va ensenyar català. Recordo a la meva mare dient ocasionalment: 
«Enséñales catalán». Algun diumenge, ens n’ensenyava algunes paraules. A 
l’institut i a l’acadèmia sí que hi havia alguns companys que parlaven català, 
però eren una minoria. Quan arribo a la universitat, la cosa canvia perquè a 
la UAB el català era la llengua majoritària; és llavors quan l’aprenc. Allà veig 
com està muntada la societat catalana i la importància de la burgesia; érem 
molt pocs, els de classe baixa, tot i que ja es veia que el signe dels temps era 
incrementar-ne l’accés. 

Inicialment, jo volia estudiar periodisme; de molt jove m’havia subs-
crit a La Vanguardia, cosa que va provocar més d’un maldecap al servei de 
subscripcions perquè els representava un problema fer arribar el diari a casa 
meva a primera hora del matí. Era el moment d’eclosió de la televisió, quan 
els periodistes comencen a tenir una imatge pública molt positiva. Els meus 
pares mai es van ficar en quina havia de ser la meva carrera, però a tots dos els 
semblava bé la idea que jo fos periodista. Però d’escola oficial de periodisme 
només n’hi havia una a Madrid; a Barcelona es va crear una delegació a les 
Rambles el 1968 i des del 1964 funcionava una escola de l’Església al CIC 
de la via Augusta, i l’examen d’entrada era terriblement difícil perquè les 
preguntes depassaven amb escreix el que eren els continguts del batxillerat. 
Llavors comprenc que necessito tenir uns estudis que em donin un bon nivell 
cultural, i, a més, que vull tenir una carrera universitària. M’agrada la llengua 
i començo a estudiar Filosofia i Lletres. 

Vist amb perspectiva, puc dir que hem estat una generació amb sort. 
Vam viure un moment de millora de les condicions de la classe treballadora 
i ens en vam aprofitar, amb una mica d’esforç i molta il·lusió, per assolir un 
bon nivell d’educació. Vam tenir la sort de trobar una escletxa i, amb la col-
laboració i el sacrifici dels nostres pares i mares, hi vam col·locar una palanca. 
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l’obren, i a dins hi ha l’ABC del comunismo. Hi ha una gran bronca. Això fa 
que trenqui amb aquest grup. 

A mig sisè vaig haver de deixar les classes. La mare estava malalta i això 
m’obligà a posar-me a treballar, perquè es necessitava que entrés un altre sou 
per pagar els medicaments, i vaig començar a treballar al psiquiàtric de Santa 
Coloma amb el meu pare, des de les sis del matí fins al migdia.

L’afició pel teatre i la relació amb Ignasi Solé seran les dues empremtes 
més significatives del pas pel Joan d’Àustria; de l’institut em marca més la part 
extraescolar que l’escolar. 

M. C.4 (Barcelona, 1951) va ser alumne del Joan d’Àustria des de l’ ingrés 
de batxillerat fins al preuniversitari, i estudià ATS i Fisioteràpia. És acti-
vista en l’ àmbit sindical sanitari i en l’associacionisme veïnal. 

La família del pare provenia d’Alacant. L’avi era mecànic, el van afuse-
llar perquè era de la CNT, i l’àvia es va trobar que el fill gran, que havia mar-
xat amb la Columna Durruti, estava pres —tota la família era anarquista—, 
i quan va acabar la mili el van enviar a les Canàries, cinc anys en un batalló 
de càstig. La meva àvia es va trobar amb els tres fills petits (una filla s’estava a 
Madrid amb una germana seva que no tenia fills) i amb la dona del fill gran, 
que ja tenia una nena petita, i van haver de marxar del poble. Vivien a Novelda 
i van venir a Barcelona perquè una germana seva hi vivia. El pare tenia dotze 
o catorze anys en arribar. Treballava a Telefónica de zelador, però no havia 
tingut estudis; quan ja era gran va estar en una acadèmia una temporada. 

La mare provenia de Totana. El seu pare va venir a Barcelona per les 
obres de l’Exposició, el 1929, i ella tenia mesos en arribar. Sabia llegir perquè 
li agradava llegir tebeos. Treballava a arts gràfiques. Els primers que van tenir 
estudis primaris vam ser nosaltres, uns cosins i nosaltres, però els que vam 
continuar batxillerat només vam ser el meu germà i jo.

Jo vaig néixer al pis de la germana de la meva àvia paterna —que era a 
Oliana perquè el marit hi treballava—, a la Gran Via, entre Urgell i Borrell. El 
pare sempre volia tornar a Alacant, i, com que treballava a Telefónica i estaven 
col·locant línies per la zona, va demanar Alacant. Quan tenia tres anys vam 
marxar a Onil, el poble de les «muñecas de Famosa»; hi vam estar cinc anys. 
Ell va caure d’un poste i no es va matar de miracle, i la mare i l’àvia el van fer 
tornar aquí. I vam tornar a la Gran Via, on ja vivien altres familiars; lo típic: 
a la part de davant, una família; al darrere, una altra. Fins que van acabar uns 

4. Entrevista del 15 de juliol del 2013.

les assignatures i un d’especial, per a francès. El que vaig tenir a tercer de bat-
xillerat, excapità de la marina mercant, ens va obrir molt els ulls, va començar 
a parlar de Ionescu i d’una sèrie de coses que ens van embadalir. Estar al dia 
del que passava al món va fer que, quan es produí la crisi dels míssils a Cuba, 
els alumnes ens decantéssim, uns a favor i altres en contra, de la intervenció 
americana. 

A l’acadèmia no es feia batxillerat superior i, a través d’uns cosins del 
pare que van anar a viure amb el padrí a la Sagrera, van saber que l’institut 
més proper era a la Verneda, i vaig passar a fer quart de batxillerat a l’institut; 
era l’institut que estava més a prop. 

A l’institut, la majoria parlava castellà, però no m’estranyà; de fet, al 
meu barri, a Santa Coloma, la majoria eren castellanoparlants, procedents de 
les onades migratòries dels anys quaranta. En arribar a la classe de quart em 
van sorprendre les diferències entre els alumnes, des del fill del comandant 
de la Policia Armada, que a més vivia davant de l’institut, fins a l’Ignasi Solé 
Sugranyes. 

Del centre m’impacta que a cada hora tinguis un professor diferent; 
que fins ara has estat en un edifici petitó i ara ets en un macroedifici; has estat 
molt controlat, i ara, el control ja no existeix. Recordo un conflicte tremendo 
amb el professor Ildefonso Grande, d’imposar que a la seva classe tothom 
anés amb corbata, i hi havia algú que, per exemple, anava amb la corbata a la 
butxaca i se la posava en entrar a la seva classe, però calia anar amb compte 
de no trobar-te en Grande pels passadissos. 

Molt pocs alumnes aprovàvem les matemàtiques; el curs aquell vàrem 
ser els introductors de la matemàtica moderna, no teníem llibres de text, el 
llibre el va enviar el Ministerio quasi a final de curs, el professor era el nu-
mero u de la seva promoció i l’explicació que feia, per a nosaltres, era massa 
esotèrica. Els suspensos de matemàtiques van servir per posar-nos en contacte 
amb grups d’estudiants catòlics. Mentre feia quart a l’institut apareix un je-
suïta que ens feia xerrades un cop a la setmana de diversos temes, fins i tot 
d’orientació sexual; ens entusiasma. Després en ve un altre, Jesús Renau, que 
ens connecta amb estudiants del col·legi Sant Ignasi, amb els més brillants, 
que van començar a fer classes de repàs al Fòrum Vergés, i, en uns locals de 
davant, ens donaven reforç de matemàtiques, física i química. Recordo haver 
anat a uns exercicis espirituals als Hostalets de Balenyà amb els jesuïtes, però 
aviat començo a malfiar-me de tota la part mística que els envolta, i em resulta 
més atractiu l’activitat que estan fent l’Ignasi Solé i companyia; recordo haver 
anat amb ell a una manifestació a la plaça de la Catedral que es va fer quan 
van substituir el bisbe Modrego. Cridàvem: «Volem bisbes catalans!». En una 
reunió en un domicili de l’Eixample, estem escoltant discos amb discursos de 
Fidel Castro, i pocs dies després arriba a casa un sobre amb un full ciclostilat, 
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germà, que era el petit, va començar a treballar i col·laborar a casa, continuar 
estudiant em semblava que estàs fent el vago o estàs faltant a algo, sobretot 
quan no hi ha una cultura d’estudi a la família. 

Des de petit volia fer Medicina, però la vida… Quan vaig començar el 
superior, jo no sabia ni què era ATS; pensava que el practicant era algú que 
havia començat Medicina i no havia acabat. I vaig contactar amb un company 
que estudiava al Clínic; em va explicar què era la carrera, i vaig pensar que era 
una solució: «Puc anar treballant, porto peles a casa i així puc continuar estu-
diant». Vaig fer sisè i primer d’ATS; «preu» i segon. Al matí anava a l’institut 
i a la nit anava a l’Hospitalet, a l’escola oficial del col·legi d’ATS. Vaig començar 
a treballar en una mútua i a la tarda tenia un consultori; guanyava pela, vaig 
fer Fisio i vaig decidir que s’havien acabat els estudis. 

No coneixia, en aquella època, que hi hagués activitat política a l’insti-
tut. A més, des de casa, la filosofia era: «No hables, no digas nada, ojo con lo 
que explicas, no te metas en política, no digas nada». Havien afusellat l’avi. 
Jo he sigut delegat. Solien votar els companys. Jo era més gran —vaig entrar-hi 
amb onze anys— i era obès, ens feien anar amb el trajo i la corbata, imposava 
respecte; vaig ser bastants anys delegat o subdelegat. 

El meu germà i jo vam fer anglès, perquè teníem un tío polític anglès, 
el qual havia treballat al pantà d’Oliana i, alguna vegada, els estius anàvem a 
veure’ls i ens començava a dir coses en anglès. Érem només onze o dotze, que 
estudiàvem anglès. Vaig començar a fer coses per a la revista amb el profes-
sor Francisco Salvà. Com que m’agradava molt la literatura, escrivia; ell ens 
manava escriure contes, i això se’m donava bé. Després he participat en algun 
concurs menor de contes i he guanyat algun premi; i a la feina, en revistes que 
s’han editat, també m’han fet escriure. Qui m’ho va fomentar més va ser el 
senyor Salvà. 

Nosaltres estudiàvem a l’institut, i després vivies al Buen Pastor i et 
trobaves que no tenies una colla. Amb les noies de l’Infanta teníem poca 
relació, lo típic. De més grans, sí; sortíem amb les noies i fèiem coses junts, 
fèiem teatre, representacions, jo sempre estava ficat en aquestes coses, o bé 
fent d’artista o bé a la tramoia, coses d’aquestes. Ens ajudava el professor de 
literatura. Jo sempre recordo amb molt de carinyo el senyor Salvà; va ser el 
que em va iniciar en la literatura 

Jo sempre he tingut la idea de ser del Joan d’Àustria; a mi, el fet de 
poder estudiar, i de poder estudiar en un institut, se’m va quedar. Poder anar 
a aquest centre, amb aquell professorat, va ser una projecció a poder fer una 
carrera, a un nivell de cultura i estudis amb el qual jo no pensava, alguna 
cosa que la meva ment infantil ni somiava haver pogut fer, si no hagués estat 
per aquell mestre del Cristóbal Colón, que va canviar la vida meva i la del 
meu germà. Els professors de l’institut m’han donat sobretot una formació 

pisos que no eren de propietat, al Bon Pastor; eren uns blocs per a gent que 
treballava a Telefónica, a l’electricitat… I, clar, vam marxar al Bon Pastor. 

Vam anar, de molt petits, a l’escola del poble. No en recordo gran cosa: 
les coses que portaven els americans, la llet aquella, el formatge… En tornar, 
quan vivíem a Gran Via, vàrem estar anant a l’escola Diputació; era en un 
pis, el pati el tenia a dalt de tot, i vam estar allà fins que vàrem marxar a Bon 
Pastor, i allà, al Cristóbal Colón. 

A casa érem castellanoparlants. Jo parlo català cada dia a la feina; el 
meu germà, no. Vaig aprendre valencià al poble, de petit. La meva àvia parlava 
algo de valencià; el pare, no. La meva mare no el parlava perquè era de Múrcia. 
Al Bon Pastor tota la gent era castellana, i al col·legi, ja se sap com eren els 
col·legis en aquella època, a l’escola havies de parlar en castellà.

Els mestres s’ho prenien en sèrio, feien una labor de promocionar els crios. 
I allí vam trobar un mestre que ens va dir: «¿Qué es que no vais a estu diar?». 
Nosaltres: «Pues no sabemos». I ell: «Dile a los padres que vengan a hablar 
conmigo». Hi va anar la mare i li va dir que per què no ens posava a estudiar. 
A la família ningú havia estudiat; jo no sabia ni què era el batxillerat, i, com 
que ens havia passat la convocatòria del mes de juny, va dir: «Quedem per al 
setembre», i ell mateix ens va acompanyar a l’institut i ens va matricular. Si no 
és per aquell mestre, nosaltres suposo que no hauríem estudiat. Allà era el pare 
qui dirigia, i quan es parlava del futur, era: «Mira, a los catorce años, pues a 
trabajar». Però qui va anar a l’escola quan els va cridar el mestre va ser la mare, 
i en van parlar entre ells i ens van deixar anar a estudiar. Jo vaig començar 
molt tard, ja tenia onze anys quan vaig fer l’ingrés. 

Amb el meu germà, anàvem a l’institut caminant, que teníem quasi 
quatre quilòmetres, des del Bon Pastor. Alguna vegada agafàvem l’autobús. 
Anàvem al migdia a dinar a casa. La caminada, quatre vegades. Recollíem 
algun alumne que vivia als pisos al costat de la Coca-Cola, per uns camins que 
hi havia, tot allò eren camps de cultiu. La Verneda era un barri més modern, 
era com un barri de més rics. El Bon Pastor era més marginal: les casetes, més 
petites; el col·legi aquell. Quan anaves allà et semblava un barri de gent que 
tenia més poder econòmic. A la Verneda hi havia pisos de la Telefónica; el pare 
treballava per la zona però no els va demanar. La seva obsessió era tornar al 
poble: «Jo tornaré quan em jubili», deia. Un any abans de jubilar-se va morir 
la mare, i va marxar al poble amb l’àvia i van comprar una caseta. 

El meu germà va fer fins a quart i ho va deixar. A la família no sobrava 
res i els fills, fins que no comencessin a treballar, eren salaris de menys que no 
entraven a casa. El pare el va convèncer de començar a treballar i fer formació 
professional; va començar en una empresa d’arts gràfiques i estudiava electrò-
nica a l’escola del Clot. Més endavant no va veure futur a l’electrònica i va fer 
ATS, com jo. Sempre he pensat que a casa hi havia necessitat, i quan el meu 
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Mi padre estudió solo primaria. Mi madre también, pero sus herma-
nos tenían carreras universitarias. Era la época en que todavía las hijas de las 
familias con ciertos medios económicos, al menos en Andalucía, no iban a la 
universidad, pero los hermanos, sí. Más tarde eso cambió, sus primas, diez 
años más jóvenes, ya estudiaron. 

Mis abuelos maternos pertenecían a la pequeña burguesía andaluza, 
medianos propietarios, pero solo tenían estudios primarios. La familia de 
mi madre era de un estrato social claramente más alto y con cierto nivel 
cultural; el hermano de mi abuela era maestro y uno de mis bisabuelos había 
sido juez. 

Al llegar a Catalunya fuimos a vivir a Hospitalet, donde estaban mis 
abuelos, pero fue de momento. Luego mi familia se mudó. El motivo era com-
prar un piso, no estar de alquiler. Ya éramos cinco. Era una familia que crecía 
y estábamos de alquiler; todo el mundo tenía un piso en propiedad porque 
entonces la vivienda era bastante accesible. Nos mudamos al barrio del Besòs 
en mis primeros años de bachillerato, por eso fui al Joan d’Àustria. Mis padres 
dejaron de vivir allí cuando yo empecé a ganar dinero. No había demasiada 
diferencia con la Verneda. Todo era muy moderno, estaba recién hecho. Eran 
pisos recién estrenados, de gente trabajadora. Claramente los dos barrios en 
aquella época eran de clase trabajadora. 

Me matricularon en el instituto por zona, pues era el más cercano. 
Íbamos a clase andando. Éramos pocos, muy pocos; creo que fui, si no el 
primero, el segundo del barrio en ir al instituto; luego ya no, pero al prin-
cipio era excepcional que alguien estudiase. Seguramente fui el primero de 
mi barrio que fue a la universidad. En aquella época todo eran solares en el 
camino al instituto, ahora veo que pasa por en medio la Gran Vía. Íbamos 
andando un pequeño grupo de compañeros; estaba a un kilómetro, tampo-
co muy lejos. Allí completé cuarto, quinto, sexto y «preu», y luego ya entré 
en Medicina. 

Estudié con becas, me ayudaba con clases particulares a niños pequeños. 
No te podías permitir muchos lujos en aquella época, había que ayudar a la 
familia. Éramos seis hermanos y mis hermanos pequeños venían detrás; a efec-
tos prácticos yo era el mayor, pues mi hermana mayor se quedó en Granada, 
donde estudiaba Filología Inglesa. Para el viaje de sexto, el factor económico 
fue determinante en mi caso; aunque fuera barato, cuando tienes muchos her-
manos, tú mismo ni lo planteas en casa. Si se necesita dinero para otra cosa, 
es que ya ni se te ocurría.

El motivo de estudiar fue muy claro. En la familia de mi madre había 
una tradición universitaria, lo que fue en buena parte el motivo de venirnos 
aquí, porque allí no había posibilidades. Vivíamos en un pueblo: estudiar 
significaba irse a Granada, mantener unos gastos de piso y eso era imposible; 

humanística i de llibertat; cadascun amb la seva idiosincràsia van contribuir 
fortament a forjar el meu caràcter i van sembrar una àmplia cultura general 
en tots els camps, que avui dia trobo a faltar en les noves generacions. Sento 
agraïment als meus pares, que, malgrat les dificultats econòmiques, van per-
metre que pogués estudiar, renunciant el meu pare al seu trasllat a Alacant 
quan va poder fer-ho, i fent la meva mare les «feines» que s’emportava a casa 
per poder arribar a fi de mes. 

F. C.5 (Baza, Granada, 1953) estudià al Joan d’Àustria a partir de quart 
de batxillerat i es llicencià en Medicina. És un hematòleg destacat per la seva 
recerca sobre la leucèmia. 

Nací en un pueblo de Granada y vine a Catalunya de pequeño, con 
nueve años. La primaria la hice en mi pueblo. Empecé el bachillerato en un 
colegio de curas en Hospitalet, en el colegio Tecla Sala, de los jesuitas, donde 
hice primero y segundo; en tercero pasé a un instituto en Santa Eulàlia. Pero 
luego mi familia cambió de domicilio y ya entré en el Joan d’Àustria. 

Somos seis hermanos y los seis hemos hecho carreras universitarias. 
Mi hermana mayor había empezado a estudiar en Granada y se quedó allí con 
mis abuelos. Todos hemos estudiado el bachillerato en la zona: mi hermano 
menor, también en el Joan d’Àustria, y mis hermanas, en un instituto nuevo 
que se creó cerca de casa, no recuerdo el nombre, no en el Infanta Isabel. 

Mi padre nació en Barcelona, en la calle Lleida. Mi tío, su hermano 
mayor, había hecho la escuela en catalán, a principios de los años treinta. 
Durante la guerra, mis abuelos, oriundos de Granada, volvieron allí porque 
la vida era muy difícil en una gran ciudad como Barcelona. Conservaban 
pequeñas propiedades en el pueblo y pensaron que allí les sería más fácil sobre-
vivir. Aquí les bombardearon la pequeña empresa que tenían y les confiscaron 
un camión. Incluso una bomba se cargó las instalaciones. Se trataba de una 
pequeña empresa familiar, un matadero, con empleados. Mi abuelo paterno 
era una persona emprendedora. 

Mis abuelos paternos volvieron a Barcelona a principios de los sesenta 
porque conservaban familia aquí, que habían venido a principios de los años 
veinte, y luego ya vino mi padre. Creo que mi familia no es muy representativa, 
con emigración en los dos sentidos, manteniendo aquí vínculos. Por esto, para 
nosotros Barcelona siempre era algo presente; por ejemplo, éramos del Barce-
lona, allí en Granada, donde no era habitual. 

5. Entrevista del 20 de juny del 2013.
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J. C.6 (Barcelona, 1953) va estudiar al Joan d’Àustria fins a quart de 
batxillerat. S’ ha dedicat tota la seva vida professional a la informàtica.

La família de la mare era de la Sagrera; l’avi matern era fuster amb 
taller propi. La família del pare vivia a Navas de Tolosa; l’avi patern era 
metal·lúrgic, havia vingut de molt petit aquí, era de Saragossa, i l’àvia era de 
 Manlleu. A casa el nivell d’estudis era molt baix, estudis elementals i prou. 

Jo vaig fer primària al col·legi Pintor Fortuny, que estava pràcticament 
entre la Sagrera i Sant Andreu, fins a arribar a un punt en què, amb onze anys, 
allà ja no podíem continuar. I va ser el director del mateix centre el que es va 
preocupar de portar-nos a fer l’examen d’ingrés a l’institut, a fer un examen 
per poder obtenir una beca i ens va matricular a l’institut.

Els pares ho van acceptar bé. Tenien molt clar que volien que tingués-
sim més oportunitats que ells. Era una família molt humil i per a ells era molt 
important. El meu pare treballava en una fundició de ferro, realment un ofici 
molt pesat. La mare, oficialment, era mestressa de casa; el que passa és que, 
per poder-se mantenir, treballava en una fàbrica de joguets al costat de casa. 
La decisió que els fills estudiessin era de tots dos, volien que estudiéssim. Era 
el fet de dir: «A veure si realment poden optar a alguna cosa més del que es-
tem fent nosaltres». El meu germà és quatre anys més gran que jo, va estudiar 
al Milà i Fontanals, i, quan va acabar batxillerat elemental, va fer mestria i 
després peritatge químic. Aleshores el Joan d’Àustria no existia. 

Anàvem a l’institut a peu; els que veníem de la Sagrera ens relacionà-
vem en català i si algú parlava en castellà, parlàvem en castellà; jo penso que 
entre els nanos no hi ha ni hi ha hagut mai problema. Teníem un professor 
de literatura, el senyor Segarra, que era bastant català i portava la revista. Hi 
havia una certa permissivitat, el fet que et trobessin parlant en català no era 
motiu de sanció, el que passa és que l’idioma oficial era el castellà.

La meva idea era fer Biològiques i després fer Genètica, però les co-
ses en aquesta vida venen com venen. A mi les ciències sempre m’havien 
agradat, a física i química treia bones notes, però vaig plegar. Just quan 
vaig fer quart i la revàlida, em vaig posar a treballar. A casa, com deia, era 
una família molt humil i realment feien falta les garrofes. Jo veia la situ-
ació i em vaig posar a treballar. A casa els sabia greu, em deien: «Home, 
com el teu germà, com a mínim fins als setze…». Però els vaig dir: «He 
acabat la revàlida, i començo». Un dels companys que també ho va deixar 
a quart, va ser per influència de la família. El seu pare era torner; el germà, 
també. I els pares es van empenyar que havia de ser mecànic. Va sortir de 

6. Entrevista del 26 de juny del 2013.

o sea, podías estudiar bachillerato en el pueblo, pero ya se veía la perspectiva 
de que, en un determinado punto, con muchos hijos, iba a ser muy difícil 
seguir. Todos mis primos estudiaban en Granada y era un poco «hay que 
ser lo mismo que ellos». Yo, además, era un alumno aventajado en el colegio. 
La única opción de poder progresar en ese sentido era cambiar; en el pueblo 
no te podías quedar. 

En el instituto el profesorado era muy bueno, no nos dimos cuenta 
entonces de lo buenos que eran; además, te estimulaban mucho. Había excep-
ciones pero la mayoría eran muy buenos, de ideas bastante progresistas para 
la época, que cuando eras pequeño no te dabas cuenta. La base de toda mi 
cultura ha sido sin duda un buen bachillerato.

No tenía claro qué quería estudiar, lo que sí es verdad es que me gus-
taba mucho leer. Devoraba tebeos de pequeño; el siguiente paso, libros, uno 
o dos a la semana. Me gustaba mucho todo lo relacionado con la cultura, 
pero me daba cuenta de que podía adquirir una buena cultura teniendo una 
buena base, aunque estudiara una carrera de ciencias, si lees y estás al tanto; 
pero pensaba que ciencias tendría más salida. Estuve dudando entre hacer 
Periodismo, porque me gustaba y escribía muy bien (por ejemplo, gané el 
concurso de redacción de la Coca-Cola de la época) y me ha ido muy bien 
para después, porque publico bastante, aunque en mi profesión hoy en día 
prácticamente todo es en inglés. Pero cuando has tenido que emigrar, piensas 
que lo importante es asegurarte las habichuelas. Medicina es una profesión 
que implica contacto con la gente y a la vez estudias cosas de ciencias, es casi 
intermedia, yo diría. La decisión de hacer Medicina fue personal y la tomé 
casi en el último momento; luego me gustó. Era algo que creía que me podía 
gustar y que tendría más salidas profesionales, aunque tampoco pretendía 
enriquecerme. Te tiene que gustar, no es por dinero todo, tiene que ser algo 
que veas que puedes desempeñar bien, que te guste y de paso que tenga salidas. 
A mí me atraían también mucho las letras. Pensaba: leer, voy a seguir leyendo, 
pero, ¿voy a vivir bien de esto? El factor emigración es muy importante, te hace 
pensar no solo que te guste, sino que tenga salida. Esto, en mi caso; quizá en 
otros será diferente. 

El instituto fue muy importante para el barrio, porque nos dio un acceso 
fácil a la educación por su cercanía. En mi caso mi familia estaba muy motiva-
da para que estudiáramos, pero para otros, si hubieran tenido que cruzar toda 
Barcelona, algunas familias hasta no habrían podido pagar el autobús. Facilitó 
un cambio de mentalidad, al hacer que la enseñanza se viera como algo más 
cercano; no inaccesible, de colegios privados.
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Hice primaria en León y, al llegar a Barcelona, a mediados del curso 
1962-1963, fui a la escuela donde ejercía mi padre. En septiembre hice el exa-
men de ingreso; los buenos resultados académicos y el hecho de ser muchos 
hermanos me posibilitó disfrutar de beca durante todo el bachillerato y a lo 
largo de toda la carrera. 

Nos matricularon a todos los hermanos en los institutos por razones de 
proximidad. Mis padres tenían bien decidido que estudiásemos y siempre tu-
vimos absolutamente muy claro la idea de la enseñanza pública, aparte de que 
no había medios. Mi padre ni tan solo aceptaba que trabajásemos los veranos. 
Los chicos y las chicas tuvimos las mismas oportunidades de estudiar y los 
que quisimos hicimos carrera universitaria. De mis hermanas, dos han estu-
diado Magisterio; y las otras, Medicina, Historia, Biología y Educación Física. 
De los chicos, uno estudió Magisterio; otro, delineación; y otro,  formación 
profesional. 

Mi casa era una biblioteca por doquier, por todos sitios aparecían libros; 
de hecho, mi primera literatura era la de los libros que compraba mi padre, 
por ejemplo, los clásicos castellanos, los del Siglo de Oro o los de la generación 
del 98. Yo los leí en mi casa, pero en casa yo no había estudiado Física, ni 
Matemáticas. Yo venía con las ventanas muy abiertas para que entrara mucho, 
venía con la motivación en cualquier materia. 

Había una tendencia a creer que el bachillerato de letras estaba funda-
mentalmente enfocado hacia la enseñanza exclusivamente; en cambio, con el 
bachillerato de ciencias uno podía ir a las ingenierías, que eran fundamen-
talmente la fuente de trabajo, o la Medicina. Quienes pensaban esto eran los 
padres, por parte de los profesores no había influencia; nosotros, los de ciencias, 
también estudiábamos Historia, Literatura, Literatura Francesa; lo único de le-
tras que no estudiábamos era Griego. Todas las asignaturas formativas de letras 
ya las habíamos estudiado o las estábamos estudiando.

Yo guardo hacia el instituto un gran cariño, una gran imagen, y no so-
lamente respecto del profesor de Matemáticas que me infundió el interés por 
esta asignatura y que influyó en que yo hiciera Matemáticas, sino de todas las 
asignaturas. Cuando apareció Goñi se me encendió algo en la cabeza, yo vi 
un atractivo que no se me había manifestado hasta entonces, el concepto de 
demostración. Vi lo que debió aparecer en el mundo griego, el paso del mito al 
logos: las cosas se explicaban de manera mitológica y, a partir de un momento 
determinado, hay una lógica sobre las cosas, hay un corte radical y entonces 
aparece la filosofía, la matemática, es decir yo vi lo que era la matemática con 
él, y entonces dije: «Ya está, lo tengo claro». Fue él quien me decidió a elegir 
la carrera. 

La influencia del instituto fue inculcarnos la importancia que tiene la 
cultura sobre todo cuando no hay demasiados medios económicos; es decir, 

l’institut i va anar a fer mestria a La Salle Congrés, i a partir d’allà va seguir 
per  altres camins. 

Jo vaig seguir estudiant cinquè, sisè i «preu»; vaig anar a la universitat, 
i, tot això, treballant. Vaig tenir la sort que vaig trobar una feina en què treba-
llava de dos quarts de tres de la tarda fins a l’hora que acabés; teníem un pacte: 
si un dia acabes a les vuit, acabes a les vuit; si acabes a les tres de la matinada, 
a les tres. I els matins, anava a estudiar. Anava per lliure, una acadèmia, una 
altra acadèmia, buscant allà on ho podia fer. La revàlida de sisè la vaig fer al 
Balmes. Va ser començar i ha sigut la professió de la meva vida, des dels quinze 
anys he estat a informàtica fins ara, que m’han prejubilat.

L’institut em va aportar formació. Era anar a estudiar, i cap a casa. 
El refús que jo podia tenir a la situació política, jo ja el vivia a casa; a casa eren 
d’esquerres, no feia falta que m’imposessin ideologia. 

P. M. G. U.7 (Lleó, 1953) cursà estudis al Joan d’Àustria des d’ ingrés de 
batxillerat fins al «preu». Llicenciat en Matemàtiques i catedràtic d’ institut, 
és autor de nombroses publicacions de divulgació matemàtica.

Mi padre, nacido en León, era hijo de maestro y también estudió Magis-
terio. Cuando ya daba clases decidió estudiar para ayudante técnico sanitario 
(ATS), y al terminar simultaneó los dos trabajos. Quería ser médico y esta fue 
una de las razones por las que vinimos a Barcelona. Sacó oposiciones para una 
plaza de maestro «diezmilista», para una población de más de 10.000 habi-
tantes, y el 1963 fue destinado al colegio Cristóbal Colón, del barrio del Buen 
Pastor. Se dio cuenta de que era difícil mantener a la familia y hacer los estudios 
de Medicina, y optó por hacer Psicología, profesión que ejerció finalmente. Mi 
madre, nacida en 1928, también era de León y solo hizo los estudios primarios, 
por las circunstancias de la guerra. 

Al llegar a Barcelona fuimos a vivir en La Verneda, en unos pisos de 
una cooperativa que ofrecía buenas condiciones. A fuer de ser sincero, el barrio 
me resultó bastante deprimente. Nosotros vivíamos en León, literalmente a 
cincuenta metros de la catedral, una joya gótica; nos asomábamos al balcón 
y se veía la catedral; entonces, pasar de allí…, a pasar a donde vivíamos nos 
producía a todos…, sobre todo a mi madre, le costó mucho adaptarse, pero, 
bueno, un poco lo que ha sido la historia de muchas mujeres, por lo menos en 
este país: todo sea por los hijos.

7. Entrevista del 26 d’abril del 2013, amb afegits posteriors en la revisió del text.
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hubo nada transcendente en las decisiones: bachillerato, reválidas, «preu», 
universidad.

El Juan de Austria me aportó sobre todo la formación académica. El 
primer año en la universidad para mí fue fácil por la inercia que ya llevába-
mos. El estudiar era divertido, había una sana rivalidad entre algunos de 
nosotros; programas como Cesta y puntos y la olimpiada de matemáticas los 
seguíamos. La competencia estaba entre nosotros.

I. P.9 (Barcelona, 1953) fou alumne del Joan d’Àustria des de segon de 
batxillerat fins al «preu». Llicenciat en Química per la Universitat Autò-
noma de Barcelona i doctor en Química pel Royal Institute of Technology 
d’Estocolm, actualment treballa a Suècia.

La mare era assistenta social i llicenciada en Filologia, provinent de Rubí; 
el pare, mestre industrial, modelista, treballava a la Pegaso (Sant  Andreu) 
i provenia de Sant Andreu. 

Vivíem a Virrei Amat. Vaig anar al Joan d’Àustria perquè no hi havia 
alternatives més properes. No vaig notar un gran contrast entre el meu barri 
i el de l’institut. De les meves dues germanes, una va estudiar Magisteri i 
l’altra, formació professional (delineant de la construcció) i llicenciatura de 
Teatre. Van anar, primer, a l’institut Maragall, i posteriorment, a l’Infanta 
Isabel. 

He de confessar que la meva memòria de la joventut no és molt forta. 
Però, evidentment, la meva estada a l’institut em va afectar positivament la 
vida. L’institut em va ajudar a desenvolupar l’interès per les ciències naturals 
(química, física, biologia). El professor Valenciano, de física i química, era 
molt bo, i el professor Vives, de biologia, i el de francès també era molt bo. 
Compràvem llibres de literatura clàssica; em recordo del viatge de final de 
batxillerat a Castella.

La decisió de seguir estudiant a partir de quart estava influenciada, 
a part de per la situació econòmica de la família, pel fet de tenir bones 
notes. Vaig optar per ciències per la influència del professor Valenciano 
(de física i química). La decisió de fer estudis superiors va ésser dels meus 
pares. Em van donar la possibilitat (econòmica) i m’incitaren a apuntar-me 
a la UAB.

9. Resposta al qüestionari del 27 de juny del 2013.

que en un barrio como el nuestro, donde los medios económicos de las perso-
nas son bastante limitados, la cultura nos iguala a todos, como instrumento 
básico, ya no solamente porque le permite a uno encontrar un mejor puesto de 
trabajo, sino que es un elemento de diversión, de satisfacción personal. Es el 
más importante de los valores. 

Tengo muy buen recuerdo de algún profesor de FEN que me enseñó 
economía en sexto de bachillerato, me enseño política económica, la poca eco-
nomía que sé la aprendí entonces. Otros profesores que me enseñaron la impor-
tancia de algunos conceptos, lo que es la opinión pública, el funcionamiento 
de partidos políticos, aunque en España no los tuviéramos, la democracia; me 
enseñaron cuál era el sistema político de España; es decir que, aunque no fuera 
un sistema legítimo, estaba bien que supiéramos lo que teníamos aquí, la de-
mocracia orgánica, lo que era la ley de sucesión. 

F. L. G.8 (Barcelona, 1953) estudià al Joan d’Àustria des de tercer 
de batxillerat. Llicenciat en Biologia, és catedràtic de Microbiologia a la 
 Universitat de Barcelona. 

Estudié desde parvulario en la escuela Miró de Pueblo Nuevo. Todo 
el bachillerato superior disfruté de becas para estudios y durante la uni-
versidad, aparte de la beca, también trabajé. Acabada la carrera, me fui a 
Francia a hacer un doctorado. A la vuelta me incorporé a la universidad, 
donde sigo desde entonces. Mi hermana estudió en el Infanta Isabel. Estaba 
cerca de casa.

Mis padres eran andaluces, llegaron después de la guerra, los niveles de 
estudios de todos eran primarios. Trabajaron en la industrial textil y trabajos 
varios. El dinero no sobraba en casa, ni en el barrio, creo. Vivíamos en  Pueblo 
Nuevo, en la calle de Espronceda. Entonces las casas eran más pequeñas y ha-
bía incluso terrenos sin casas. 

Recuerdo sobre todo los laboratorios y el aula de dibujo. En otro or-
den de cosas, el gimnasio y el salón de actos. Los métodos por mi parte eran 
adecuados a la época, sobre todo en las materias de ciencias. La biblioteca era 
otro mundo, veíamos cosas de tipo general, sobre todo las enciclopedias, atlas, 
etc., que no estaban en los libros de texto.

A partir de cuarto, lo mío fue fácil: era de ciencias, no de letras, 
desde siempre. Y, por supuesto, en casa siempre había escuchado: «Nene, 
estudia y serás alguien en la vida». Simplemente era el camino natural, no 

8. Resposta al qüestionari del 4 de juny del 2013.
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gustaba la Filosofía y la Historia del Arte. En aquella época todo el mundo 
hacia Francés, y solo cinco o seis loquillos hicimos Inglés. El instituto nos 
preparó muy bien para iniciar la universidad: apertura de mente, toma de 
apuntes, etc. El profesor de Filosofía, con el que me encantaba tener conflictos 
intelectuales, me ilusionó por la psiquiatría, y por eso hice Medicina. Sin em-
bargo, cuando empecé a conocer de qué iba la cosa, no quise ser psiquiatra y 
me volqué con la medicina intensiva, Los Hombres de Harrelson de la Medicina.

El Juan de Austria me aportó formación académica, ganas de buscar la 
verdad y el porqué de las cosas, pero sobre todo formación humana, inteligencia 
emocional, pertenencia a un grupo.

P. D. U.11 (Barcelona, 1952) va estudiar al Joan d’Àustria batxillerat 
superior i «preu». Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de 
Barcelona, ha estat professor d’ institut fins a la jubilació. 

La meva mare era de Madrid, amb estudis primaris inacabats per 
la guerra i la postguerra; servint, conegué el meu pare. Ell era d’Almadén 
 (Ciudad Real), també amb estudis primaris, i feia de guàrdia urbà a l’avinguda 
de la Llum, al soterrani del carrer de Pelai (ara, Ferrocarrils de la Generalitat), 
i de xofer de taxi. Els meus avis paterns: estudis primaris, minaire a les mines 
de mercuri, i la iaia dirigia un petit negoci de venda de xurros, molt activa. 
De pocs estudis. Els meus avis materns: l’àvia Dolores, analfabeta, «sus labores», 
llesta; l’avi Felipe, estudis primaris inacabats, camperol minifundista a Gua-
dalajara. Emmigrà a casa nostra a partir de la jubilació. Totes dues famílies 
emmigraren a Barcelona de grans, i portaren a la vegada les seves nombroses 
famílies, els fills més joves. 

Vivíem al barri de la Trinitat Nova, blocs d’habitatges per a immi-
grants, com ho eren les Viviendas del Gobernador o Prosperitat-Roquetes. En 
un habitatge de menys de 60 m2, hi vivíem els meus avis materns, la meva 
tieta, pare i mare i nosaltres cinc germans. En una de les habitacions es feien 
pantalons, en una mena de domestic system dels anys cinquanta. 

Tots els germans tinguérem estudis primaris, i una germana, estudis de 
batxillerat a l’institut Verdaguer. Sempre vaig anar a escola lluny, primària al 
col·legi Ignasi Iglésias a Sant Andreu, lluny; acadèmia Avellaneda, privat, pel 
batxillerat elemental, lluny; batxillerat a l’institut Joan d’Àustria a la Verneda, 
lluny. La matriculació a l’institut fou portada a terme gràcies a l’ajut de la mare 
d’un company, llesta i convençuda de la importància que tenien els estudis en 

11. Resposta al qüestionari de l’11 de juliol del 2013.

J. R. G.10 (Barcelona, 1953) cursà tot el batxillerat al Joan d’Àustria i es 
llicencià en Medicina per la Universitat de Barcelona. Doctor per la Univer-
sitat de Granada, ha ocupat càrrecs a l’Hospital General Virgen de las Nieves 
d’aquesta ciutat i en diverses entitats mèdiques. 

En Barcelona viví en Nuestra Señora del Port hasta 1960, luego en La 
Maresma hasta 1970. Estudié parvulario en el colegio Nuestra Señora del 
Port y preparatorio en la academia Gomá de La Maresma. Vivía en la calle 
Pallars, no recuerdo si la academia estaba en la misma calle o muy cerca. Me 
matricularon en el Juan de Austria porque era el más cercano. Acababan de 
inaugurarlo. Mi hermana estudió bachiller elemental.

Mi padre y mi madre nacieron en Barcelona. Los abuelos maternos 
procedían de Huesca, y los paternos, de Murcia. No tenían estudios. El abuelo 
paterno trabajó en una factoría de CAMPSA, y el materno, en algo relacionado 
con carbón. Mi padre y mi madre tenían mínimos estudios básicos.

Mi barrio era La Maresma, y a La Verneda no solía ir salvo para el ins-
tituto. El otro barrio cercano era Besós, donde había más relación. Salía por la 
tarde, después de estudiar y merendar, a jugar en la calle. La gran mayoría de 
niños eran del instituto. Creo que todos los que estudiábamos íbamos al Juan 
de Austria, no había otro. La lengua de relación era el castellano. Catalán se 
hablaba poco, posiblemente por ser un barrio de inmigrantes. Se entremez-
claban las palabras catalanas y castellanas.

Recuerdo sobre todo el laboratorio y el gimnasio. Muy adecuados y 
modernos para la época. De los profesores recuerdo muchos y bien: el señor 
Salvá y el señor Saura, de Lengua; el señor Romero, de Dibujo; el «Papi Serra», 
de Religión; la seño Valdemoro, de Inglés; la señorita Ballarini, de Geografía e 
Historia; Salvador Vila, Elena Ferrer y Juan Goñi, de Matemáticas; la señora 
Cedó y la señora Nevado, de Latín; Antonio Valenciano, de Física y Química; 
el señor Guzmán, de Filosofía —posiblemente, el más innovador o cercano 
a los alumnos—; José Arpí, de Historia del Arte; el señor Vives, de Biología.

Hice deporte: fui nadador del Club Pueblo Nuevo e hice balonmano en 
el Club San Eloy «Las Cucharas» (pertenecía, creo que a La Pau, cooperativa 
so cial). Realmente, fuera del instituto, solo recuerdo nuestras salidas al barrio 
Gótico los domingos y los guateques con las niñas del Infanta Isabel ya en 
sexto y «preu».

No me planteé dejar los estudios en ningún momento, y eso que siem-
pre me quedaba alguna asignatura colgada, sobre todo Mates y Dibujo. Me 
veía más de ciencias, me iba bien la Física y la Biología, aunque también me 

10. Resposta al qüestionari del 2 de juny del 2013.

Relats d’escolarització II. Institut Joan d’Àustria



458 459Cèlia Cañellas i Rosa Toran

orquestra que va portar el seu segon cognom, Domènech, que feia actuacions 
els caps de setmana en sales de festa i festes majors de Barcelona i pobles de 
Catalunya. Va desenvolupar, adaptada a les difícils circumstàncies d’uns anys 
foscos, una activitat cultural i social que se li va reconèixer en posar el seu nom 
a un carrer del barri on va exercir tota aquesta tasca.

La mare havia nascut en un poble del Baix Llobregat, i de ben petita 
havia baixat a Barcelona. Sabia llegir i escriure, però als nou anys ja entrà a 
treballar en una fàbrica de teixits a la Sagrera. Era tan petita que no arribava 
gairebé al teler, i havien de posar-li una caixa perquè hi arribés. En casar-se, 
l’any 1939, tot just acabar la guerra, es dedicà a la casa i a la cura dels fills. 
El meu germà gran va fer estudis primaris a l’escola Pintor Fortuny i després 
es posà a treballar.

Anàvem a un col·legi de l’Ajuntament, el Grupo Escolar Pintor Fortuny 
de Sant Andreu, perquè a la Sagrera no hi havia col·legis públics i els meus 
pares no es podien permetre portar-me a una escola privada. Teníem quatre 
classes i anàvem avançant en els coneixements d’una classe a una altra segons 
l’edat. Els meus pares realment no es plantejaven portar-me a un institut ni fer 
un batxillerat, ni res de tot això, però el director va veure que un grup d’allà 
apuntàvem i teníem possibilitats i ens va agafar un dia a tots i ens va dir que 
anàvem a fer un examen. No sabíem ni on anàvem ni què anàvem a fer, i vam 
fer un examen. I, al cap d’uns dies, un altre examen. I, al cap de més dies, va 
cridar els nostres pares i els va explicar: «Mireu, he agafat els vostres fills i els 
he portat a l’institut Juan de Austria, on feien les proves d’ingrés de batxillerat, 
i el van aprovar; després els vaig portar a un altre lloc per fer una prova per tenir 
una beca del Ministerio, i també l’han aprovat. Ells, el batxillerat, el podrien 
fer aquí com a lliures, però en tenir una beca l’han d’anar a fer a l’institut, 
i ja he fet sol·licitud per matricular-los allà, o sigui que els vostres fills se n’han 
d’anar el proper curs d’aquesta escola i han d’anar al batxillerat». Jo vaig passar 
tres dies seguits plorant, perquè no me’n podia anar, d’aquella escola; perquè 
aquella escola eren els amics; era tota la vida, que jo hi estava des dels tres anys 
fins als deu. 

Érem un grup de cinc o sis del barri que vàrem fer aquest pas. Per a nos-
altres, una autèntica aventura, perquè de la Sagrera havíem d’anar caminant, 
travessant tot el que era la Perona, els camps, fins a arribar a la Verneda, passant 
per l’església antiga de Sant Martí; aleshores, quan arribaves ja al llindar de 
l’avinguda de Guipúscoa, per allà ja hi havia cases, i aleshores havies de traves-
sar l’avinguda de Guipúscoa i anar a l’institut, i això ho fèiem, dues vegades 
anar i dues tornar, cada dia, perquè l’institut no tenia menjador i havíem d’anar 
a dinar a casa i teníem classes al matí i classes a la tarda. 

Allà hi havia gent de tot arreu, però bàsicament hi havia un grup molt 
important que era de gent d’allà, de la Verneda; hi havia gent de molts altres 

els fills propis i en els altres. El meu pare tenia dues feines i cinc fills, però jo 
mai vaig gaudir de beca, encara que la vaig sol·licitar diverses vegades. Érem 
massa rics per al règim franquista?

En anar a l’institut, no vaig trobar una especial diferència al barri de la 
Verneda, també d’immigrants, fora que el trobava lluny. Els companys eren 
més variats i més dedicats a l’estudi, i això resultà favorable al conjunt escolar. 
Fou una bona promoció d’estudiants de batxillerat i es creà una associació 
d’antics alumnes. 

Quina bona època! Ho fèiem tot sense mitjans i amb pocs diners: cór-
rer, educació física sueca, futbolí, ping-pong, billar ocasional… Fèiem excursi-
ons nosaltres, sense més direcció que la nostra. El centre social era La Granja, 
on ens reuníem amb les noies de l’Infanta Isabel als esbarjos i al final del matí; 
coneixíem les activitats esportives del club del barri, el Júpiter, club de futbol, 
però més com uns espectadors ocasionals.

Recordo la professionalitat rigorosa de la senyora Santiago, de grec; 
la senyora Bosch, de llatí; les referències al senyor Goñi —posteriorment, 
 director—, i a Elena Lago, de francès, responsable i activa.

Vaig fer lletres perquè la majoria d’amics agafaren lletres. Per la carrera 
em va influir el professor Cardona, jovenet, amb el qual vaig coincidir després 
com a professional de l’ensenyament. Vaig fer Història perquè m’agradava, 
l’entenia i vaig tenir algun bon professional com ell.

L’institut ens va ajudar a fer-nos com a bones persones. En uns barris 
marginals de Barcelona, d’immigració recent, faltaven llocs i institucions 
 comunitaris de tota mena. Aquí teníem dos «institutos de enseñanza media», 
a falta d’altres coses, i a metres, els gitanos, que aprofitaven la paret de la 
RENFE per tenir un llindar de casa. Ara serà l’estació de la Sagrera, un xic 
pretensiosa.

Q. T. P.12 (Barcelona, 1952) fou alumne de l’ institut Joan d’Àustria des 
de l’ ingrés de batxillerat fins al «preu». Llicenciat en Econòmiques, ha estat 
un destacat activista en el món veïnal i cultural.

El pare era de la Sagrera i havia participat en els mitjans culturals cata-
lanistes dels anys trenta que publicaven els setmanaris L’Andreuenc i Enllà. En 
acabar la guerra i sortir d’un camp de presoners a Huelva, entrà a treballar en 
una fàbrica al mateix barri. Posteriorment treballà d’administratiu a la Pegaso, 
on es jubilà. Tenia formació de músic i, després de la guerra, va fundar una 

12. Entrevista del 14 de maig del 2013. 
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ens va aportar capacitat d’anàlisi, de reflexió, de creativitat, dintre del que en 
aquell moment era el panorama. Valors personals? El del treball, la responsabi-
litat, la companyonia. Malgrat que després es van trencar els vincles de relació, 
hi havia hagut una bona comunicació entre els alumnes.

R. V. C.13 (Herrera de Pisuerga, Palència, 1953) va cursar tot el batxillerat 
i el «preu» al Joan d’Àustria. Llicenciat i doctor en Biologia, és professor 
titular de Fisiologia Vegetal a la Universitat de Barcelona i director de re-
cerca del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM, València). 

Als meus temps no crec que hi hagués parvulari, almenys al meu en-
torn. Jo vaig aprendre a llegir i escriure a casa amb el meu pare i vaig començar 
als sis anys a anar a una escola unitària privada al barri de la Verneda, fins que 
el mestre va considerar que podria fer l’examen d’ingrés al batxillerat, apro-
fitant que l’any anterior s’havia inaugurat l’institut Joan d’Àustria. No vaig 
tenir beques. La meva germana té estudis primaris.

Els meus pares i avis, tots venien de diferents pobles de la província de 
Palència. Vam marxar del poble (Herrera de Pisuerga) a Portugalete i Bara-
caldo (prop de Bilbao), on vam ser dos anys. Després, un any més a Herrera, 
i el 1958, cap a Barcelona; primer, rellogats en un pis amb dues famílies més 
prop de la plaça de Maragall; dos anys, després, a la Verneda, en una porteria. 
Els meus pares i avis tenien formació bàsica, es deia les quatre regles i llegir 
i escriure. Els pares van començar a treballar ben aviat, cap als onze o dotze 
anys: al camp, el pare, i a casa, la mare. El pare va treballar d’obrer metal·lúrgic 
a Bilbao i Barcelona; després, de conserge. La mare, uns anys en una fàbrica, 
i després va fer de portera fins a la jubilació. 

Vivíem a la Verneda des del 1960. No tenien pensat, ni de bon tros, que 
jo estudiés batxillerat. Va ser la proposta del mestre i la casualitat que fessin 
l’institut poc abans de tenir l’edat per a l’ingrés. La Verneda era el meu barri, 
força marginal en aquells temps. La llengua exclusiva de comunicació era el 
castellà. Pràcticament no se sentia parlar català ni al barri ni a l’institut, en 
aquells temps. No vaig començar a trobar-me un entorn de parla catalana més 
o menys habitual fins que vaig començar a treballar, fora del barri. 

L’ensenyament d’aquells temps era força autoritari. El nivell d’exigència, 
diria que alt. Vaig estimar molt el meu professor de literatura, Segarra, que em 
va estimular molt a llegir literatura clàssica, fins ara; va tenir la bona idea de 
fer-nos comprar un llibre, barat, i després intercanviar-lo amb els companys. 

13. Resposta al qüestionari de l’11 de juny del 2013.

llocs, de Mollet, del centre de Barcelona, de Sant Adrià de Besòs; però el tronc 
important era gent de la Verneda. Tota aquesta gent de la Verneda es coneixi-
en més entre ells, sabien de què treballaven els pares. Nosaltres funcionaven 
com un grup a part, ens relacionàvem en el dia a dia de l’escola. Entre els de 
la Sagrera o els de Mollet, que eren tots catalans, parlaven en català, però la 
majoria de la Verneda parlava en castellà. 

Recordo el professor de matemàtiques Goñi. El seu nivell d’explicació 
estava fora de la normalitat que hi havia a la institució, explicava a un nivell 
que no es donava en molt llocs com el que estàvem estudiant nosaltres; 
hi havia moments que ens perdíem totalment, però tots… Però jo em recordo 
que, quan vaig començar a estudiar a la universitat, a Econòmiques, i algu-
nes assignatures com anàlisi matemàtica i tal, ostres!, em va servir moltíssim 
perquè m’havia donat una base tan forta i tan potent…; aleshores era quan 
reconeixia el que m’havia donat ell. Valenciano era un home d’aquells que 
també sortia de la rutina; venia allà, t’explicava les coses i et deixava a tu ma-
teix que maduressis, que pensessis, que consultessis llibres, que veiessis com 
una cosa es podia fer, que… No sé si estàvem preparats per fer-ho, perquè 
ens era d’una dificultat tremenda, però es veia que l’home apuntava una altra 
manera d’ensenyar que no la classe d’allò de «Per demà, aquesta lliçó», i des-
prés, memorísticament, recitar-la. No, ell anava d’una altra manera. També el 
Salvà, de literatura, era un bon element.

Del grup de la Sagrera vàrem començar cinc i només jo vaig acabar el 
«preu». Els altres van anar-se despenjant al llarg del recorregut del batxillerat. 
A quart es produeix un tall important: era qui seguia estudiant de dia, o qui 
ho feia de nit, o qui ja se n’anava a un treball, o qui se n’anava a un altre insti-
tut. En començar batxillerat superior, al moment de triar opcions, la majoria 
feien ciències. Jo agafo ciències sense cap fil conductor d’allà cap al que voldria 
ser després. Em defensava en matemàtiques, m’agradaven molt; volia ser peri-
odista, però el problema és que no hi havia escola de Periodisme a Barcelona 
i això em va refredar molt. Fer lletres volia dir fer llatí, fer grec; era una cosa 
molt, molt àrida i molt poc atractiva. 

Des de cinquè de batxillerat vaig començar a treballar com a auxiliar 
administratiu a la Compañía Trasatlántica durant les vacances i a les tardes 
lliures del curs i, en acabar el preuniversitari, em vaig matricular a la Facultat 
d’Econòmiques en grups de tarda-nit, per seguir treballant als matins. Hi vaig 
treballar durant 24 anys. De primer a quart vaig treure notes excel·lents, però 
quan vaig començar a compaginar estudis i treball, els resultats se’n van ressen-
tir, sobretot a química i a física, que m’eren més difícils. 

L’institut ens va donar una base fonamental. Fins a aquell moment l’es-
cola era molt memorística; no és que l’apartat de memòria es deixés de banda, 
perquè també seguia sent utilitzat com a mètode per altres professors, però 
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estudió Derecho, y otro, que había empezado Geología en Oviedo, después 
fue profesor de instituto y estuvo en el Juan de Austria. Una hermana estudió 
en el Infanta hasta sexto, hizo Magisterio y después la licenciatura de Filosofía 
y Letras; y mi otra hermana estudió Física y también estuvo de profesora en el 
Juan de Austria, un año o dos.

Había una vivienda cerca del instituto que no se acabó cuando llega-
mos, y estuvimos en la zona de Pueblo Nuevo, cerca de la Hispano Olivetti, en 
la zona de Glorias. Supongo que fuimos allí porque ya llegaba la familia y no 
había otro sitio. En Pueblo Nuevo estábamos en una zona totalmente fabril, 
rodeados de fábricas que echaban humo. Mi madre siempre se quejaba por la 
ropa; la sacaba negra, no la podía tender. La Verneda era diferente, todo eran 
campos de cultivo y luego fueron haciéndose poco a poco viviendas, había más 
vida; en Pueblo Nuevo, no, no había gente; los fines de semana no se veía una 
mosca. Fue muy duro, un niño de once años que llega a Barcelona tiene que 
aprender las costumbres, es una ciudad muy grande, no se puede ir solo; el 
ambiente, se habla catalán. Aprendí a entender el catalán pero no tanto como 
para poder hablarlo. 

En el instituto eran muy estrictos en según qué cosas: se formaba en 
el patio, se formaban filas para subir, y en sexto nos enfadamos mucho con 
Grande, por la corbata, hicimos varias huelgas, de pies caídos. Recuerdo que 
una vez, en sexto, escondimos un crucifijo y se armó bastante revuelo. Había un 
sentimiento de ir en contra de según qué cosas que te imponían, pero más allá, 
no; como grupo solo estábamos cohesionados en contra de según qué cosas 
que nos imponían; había muchas imposiciones y ahí sí estábamos cohesionados. 
No nos dejaban salir fuera en el recreo, nos hacían estar con los niños, lo del 
uniforme, lo de formar, y nos plantamos todos. 

Nos organizábamos como grupo, nosotros, y hacíamos nuestras activi-
dades, al margen del instituto, porque nos conocíamos de allí; algún guateque 
de aquella época, ya mayores, a partir de cuarto; con las chicas del Infanta nos 
veíamos a la salida, sobre todo desde cuarto; además teníamos un aula en sexto 
que daba a su patio y bueno…

Hice todo el bachillerato de ciencias, no estudié ni Griego ni Latín. 
Había muy poca gente que hacía letras, creo que había tres o cuatro. Mi padre 
influía para que hiciera ciencias pero estudié Filosofía y Letras; le cogí un poco 
de manía a las ciencias, puede que fuera por rechazo a mi padre. Sin embargo, 
la Física me encantaba y me encanta. A partir de sexto le cogí mucho cariño 
a la Historia del Arte. Me gusta mucho la Historia, Antropología, Historia del 
Arte. No me influyó ningún profesor del instituto.

El instituto me aportó formación cultural, madurez. Es una época de 
tu vida. No nos dio sentimiento de grupo, había mucha disparidad de gente, 
gente de clase baja y de clase alta; allí no defendíamos unos colores concretos.

Fèiem sortides de tant en tant. Jo estava content en general. Tenia relació molt 
intensa amb un grup de companys de l’institut, fins ara.

Vaig seguir a partir de quart perquè anava suficientment bé als estudis. 
Ciències era l’opció dominant, no crec que m’ho pensés gaire. Quan vaig 
suspendre un parell d’assignatures a cinquè, els meus pares em vam posar a 
treballar immediatament. Vaig començar a treballar a jornada completa en un 
hotel a les tardes, als quinze anys, quan feia batxillerat superior, i, durant tot 
el temps posterior d’institut i d’universitat, vaig seguir treballant. 

La casualitat que es fes l’institut a prop de casa meva i quan tenia l’edat 
de fer batxillerat em va donar l’oportunitat de tenir accés a una formació 
acadèmica i cultural que no hauria tingut d’una altra manera. Crec que els 
altres valors els hauria adquirit igualment en altres entorns. L’institut va donar 
l’oportunitat d’accés a un ensenyament de bona qualitat per a nois de classe 
treballadora, encara que potser no ho van aprofitar molts.

E. V.14 (Lleó, 1952) va estudiar al Joan d’Àustria des de segon de batxillerat 
fins al «preu». Llicenciat en Filosofia i Lletres, és impulsor i treballador en 
una cooperativa de serveis informàtics.

Mis padres procedían de Burgos. Mi abuelo por parte de padre era bo-
ticario, había estudiado Farmacia; y, por parte de madre, maestro, me parece 
que era inspector de primaria. Mi madre tenía estudios primarios y había 
hecho música. En aquella época las mujeres no accedían a los estudios y tuvo 
problemas con la familia porque quería estudiar y no la dejaron.

A mi padre la guerra le pilló en Madrid, creo que haciendo las oposicio-
nes a cátedra; como agregado consiguió las oposiciones y estuvo en Vigo o en 
Baracaldo, no lo recuerdo exactamente. Éramos seis hermanos. Mi hermano 
mayor era de Madrid, el segundo nació en Oviedo y los restantes nacimos en 
León. Mi padre tuvo que convalidar las oposiciones y después fue buscando 
plazas. Iba buscando el sitio donde tuviéramos mayores oportunidades de es-
tudiar y acabamos en Barcelona todos. En León había una facultad de Veteri-
naria, solo. Estábamos entre Salamanca y Oviedo, donde había universidades 
y, claro, era un problema de transporte y desplazamiento. Vinimos a Barcelona 
precisamente por esto.

Yo vine con el primer curso hecho; siempre he ido a escuela pública 
primaria. Además, teníamos matrícula gratuita; nadie de la familia ha ido 
a escuela privada. De mis hermanos, uno fue a la Escuela Industrial, otro 

14. Entrevista del 19 de juny del 2013.
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grup. Som gent del Joan d’Àustria i penso que estem orgullosos de ser-ho. 
Potser perquè no hem format part d’altres instituts que en aquella època ens 
semblaven més elitistes i això ens ha fet crear un esperit de grup molt fort. 
L’institut va significar per al barri l’oportunitat de millorar que tothom vol 
per als seus fills.

Els anys setanta

L. A. B.16 (Barcelona, 1961) fou alumne del Joan d’Àustria durant tots 
els estudis de batxillerat. Llicenciat en Medicina per la Universitat de 
Barcelona, és especialista en dermatologia.

Toda mi familia, remontándonos a muchas generaciones y por ambos 
progenitores, es originaria de la Sierra de Guara, en Huesca. Los niveles de 
estudios fueron los mínimos, lectoescritura y las cuatro operaciones matemáti-
cas básicas. 

Mi padre fue siempre pluriempleado: fundiciones a su llegada a Barce-
lona, y transportista y taxista durante veinticinco años. Mi madre trabajó en 
una tienda de dependienta y hacía faenas en otras casas. Vivíamos en la ave-
nida Diagonal, esquina Bac de Roda, en Poblenou, a doce minutos andando 
del instituto. Estudié hasta cuarto de primaria en el colegio Jaime Balmes, 
hoy desaparecido, al lado del Mercado de la Boquería, y el resto de EGB en 
la escuela Virrey Amat. No trabajé ni tuve becas, a pesar de que por notas e 
ingresos de mi padre sí las hubiera tenido, pero mi padre se negó siempre a 
solicitarlas. Decía que alguien las necesitaría más que nosotros. 

No tengo hermanos y desde los cinco años les dije a mis padres que sería 
médico; la decisión siempre fue mía. 

El edificio del instituto me parecía amplio y más que correcto. La bi blio-
teca era amplia y bien surtida. 

El catedrático de Historia, Cardona, daba unas clases auténticamente 
modernas, excepcionales, con un espíritu crítico, una ironía y un sentido co-
mún inolvidables. Los catedráticos de Biología, el matrimonio Vives, fueron 
excelentes profesores. El profesor de Diseño y Dibujo ayudó a montar un la-
boratorio fotográfico en el que revelábamos nuestras propias fotografías para 
los trabajos escolares. El profesor de Física, Valenciano, catedrático, logró 
montar un laboratorio de calidad similar a uno universitario. Recuerdo la du-
reza de sus clases y lo que me costó aprobar la asignatura, así como también 

16. Resposta al qüestionari del 17 de setembre del 2014.

J. V. G.15 (Barcelona, 1953) va cursar tot el batxillerat i el «preu» a l’ ins-
titut Joan d’Àustria. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 
treballà d’advocat laboralista a CCOO i posteriorment accedí al funciona-
riat a la Generalitat de Catalunya.

La família del pare procedia de València. L’avi era cambrer, i l’àvia, 
mestressa de casa. La de la mare és de Barcelona. L’avi matern era dependent, 
i l’àvia, mestressa de casa. El pare treballà d’oficinista i un cop casat estudià la 
carrera d’aparellador; la mare és mestressa de casa.

De sempre vivíem a Sant Andreu. Vaig fer els estudis de primària al 
col·legi municipal Codolà i Gualdo i a l’acadèmia Cultura. El meu germà va 
fer el batxillerat i després FP, però no va anar al Joan d’Àustria. Vaig anar 
a l’institut perquè el meu pare coneixia el director per haver coincidit algun 
cop al mateix restaurant a l’hora del dinar, i aquest senyor li va comentar 
l’existència del centre. A més, en aquella època era l’institut més proper a Sant 
Andreu. Mai vaig tenir beca.

No existien grans diferències entre la Verneda i Sant Andreu. Els dos 
eren i són barris de treballadors. Vaig fer amistat amb alguns companys i avui 
en dia seguim en contacte. La relació amb les noies de l’Infanta era pràctica-
ment inexistent.

Del centre destacava el pati, el laboratori, l’aula de dibuix. No podria 
destacar-ne un professor en particular. Va haver-n’hi molts i molt bons (encara 
que això ho comprens amb el pas del temps): el senyor Goñi, de matemàti-
ques; el senyor Valenciano, de física i química; el senyor Cardona, d’història; 
la senyora Santiago, de grec; la senyora Ballarini, d’història; la senyora Bosch, 
de llatí; els Vives, de biologia.

Els mètodes didàctics i els exàmens no els recordo molt avançats ni 
exigents, però el que és clar és que alguna cosa devien tenir quan de la meva 
promoció n’ha sortit moltíssima gent amb carrera i molts d’ells, catedràtics 
d’universitat, professors, arquitectes, advocats… 

Els pares et feien estudiar per tenir un futur millor. Jo vaig fer lletres, 
primer, perquè no podia amb les matemàtiques; després, perquè sempre 
m’han agradat més les assignatures de lletres, i, finalment, perquè volia 
estudiar Dret. No crec que l’institut influís en la decisió de seguir estudiant 
o de fer Dret. 

Allà vàrem aprendre molt sense adonar-nos-en. Crec que vàrem tenir 
una molt bona base, que ens ha servit per a tot, tant estudis com creixement 
personal, i crec que, malgrat el temps passat, seguim tenint un sentiment de 

15. Resposta al qüestionari del 4 de juny del 2013.
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Mi madre nació en una pequeña aldea de Orense, estudió también para 
leer y escribir y cuando se vino de joven a Barcelona empezó a trabajar como 
modista, que fue siempre su trabajo.

Mis abuelos maternos también fueron agricultores en Orense. Mi 
abuelo trabajó temporalmente como obrero en la construcción de carreteras y 
puentes, y de ese trabajo se llevó una silicosis que acabó con él. Yo no lo llegué 
a conocer. Mi abuela siempre fue ama de casa y se vino a Barcelona con su 
hija. Vivió en nuestra casa hasta su muerte. Era ella la que se encargaba de la 
casa mientras mi madre cosía para sus clientas. Cuando llegaron a Barcelona 
estuvieron viviendo en las barracas que se montaron a los pies de Montjuïc. 
Después, junto con mis padrinos, vivieron en el piso de alquiler de la calle 
Roca, en el que también llegué a vivir yo. Mis padrinos —hermana de mi 
abuela materna— se compraron un piso y se independizaron cuando yo tenía 
apenas cinco o seis años.

Mis padres también vivieron en el piso de la calle Roca, justo detrás 
de la iglesia del Pino, en pleno centro de Barcelona. Creo recordar que era 
un tercer piso con una escalera oscura y estrecha, obviamente sin ascensor. 
De hecho, no había baño, tan solo una letrina y el grifo de agua de la cocina. 
Estudié en la escuela Guimerà, que estaba cerca de mi casa. Cuando tenía 
unos doce años, mis padres compraron un piso en la Verneda, cerca de la 
avenida Prim. ¡Con ascensor y un baño completo! Allí me matricularon en el 
colegio nacional Ramón Menéndez Pidal, donde estudié EGB. Cuando acabé 
fui al instituto nacional Juan de Austria.

La decisión de estudiar fue mía. Mis padres me apoyaron siempre sin 
influir nunca en mis decisiones. Me matriculé en el Juan de Austria porque 
era el que tenía más próximo a mi casa; siempre me gustaron las ciencias y, en 
especial, la Medicina, así que esa fue mi opción. Vivía en la avenida Prim, en 
Sant Martí de Provençals, e iba andando al instituto. Era un paseo muy agra-
dable, que muchas veces hacía acompañado; en especial las vueltas a casa.

Siempre pude estudiar sin interrumpir los estudios. No tuve necesidad de 
trabajar para ello; mis padres me pagaron toda la carrera. Cuando estaba en el co-
legio recuerdo que obtuve becas para libros que, aunque no eran cuantiosas, eran 
bienvenidas para compensar la economía doméstica, que no era nada boyante. 

Recuerdo poco a mis profesores. Alguno me dejó huella, como el profe-
sor de Biología (creo recordar que se llamaba Vives), el de Física (¿Aranda?) y el 
de Francés. No recuerdo gran cosa de la vida académica, tampoco que fuese 
demasiado difícil, formaba parte del grupo de empollones, creo. No recuerdo 
haber dado FEN, y la Religión y la Gimnasia eran males que tenía que sopor-
tar para obtener lo que quería, sin más.

Hablábamos siempre en castellano, como en mi casa. Algún profesor 
daba clases en catalán, pero eran minoría. 

el nivel exigido por la profesora de Matemáticas, excesivo a mi entender. 
El profesor de Filosofía, Tibau, fue excepcional los dos cursos; el profesor 
de Gimnasia, Hans Ruff, fue igualmente muy bueno, sabiendo adaptarse a 
las características individuales de cada alumno. La profesora de Francés me 
descubrió a Georges Moustaki, el cantautor griego recientemente fallecido, 
y se lo agradeceré siempre.

La enseñanza era de una gran calidad y el ambiente fue bueno. Había 
disciplina y gracias a ello pudimos aprender algo en unas clases masificadas. 
El temario estudiado era el de los libros de texto en los que la cultura catalana 
tenía el mismo protagonismo que podría tener estudiando en un instituto 
de Madrid. Los profesores respetaron el programa y tan solo la profesora de 
Matemáticas dio algunas clases en catalán, con resultados dispares.

No tuve una participación activa en las actividades extraescolares del 
instituto debido a que el tiempo libre lo dedicaba al deporte en el Club Nata-
ción Pueblo Nuevo. Tampoco tuve contactos con las chicas del Infanta Isabel.

Nunca quise entrar en temas políticos; mi único objetivo era aprobar 
las asignaturas con la suficiente nota para entrar en Medicina. En cuanto a las 
huelgas y reivindicaciones, no puedo opinar porque no participé activamente 
y siempre las contemplé más como un inconveniente que como una ventaja. 

En general estoy muy satisfecho con el instituto; a posteriori pienso que 
una enseñanza algo más abierta y participativa habría sido más positiva, pero 
las circunstancias políticas fueron las que fueron y la formación de mis hijos 
ha sido infinitamente peor en cuanto a contenidos. Lamentablemente siempre 
que los textos de estudio sean cerrados y manejados por los políticos, sean de 
un bando o del contrario, la formación humana será sesgada y se manipulará 
a los estudiantes en beneficio del sistema.

A. B. R.17 (Barcelona, 1961) cursà el BUP i el COU a l’ institut Joan 
d’Àustria, es llicencià en Medicina a la Universitat de Barcelona, i s’especia-
litzà en aparell digestiu.

Mi padre nació en una aldea de montaña de Lugo. Estudió para leer 
y escribir, no demasiado bien, y trabajó como chófer de una empresa metalúrgi-
ca, llevando material desde la fábrica hasta los comerciales. Mis abuelos eran 
agricultores, tuvieron muchos hijos y dudo que supieran leer, al menos mi 
abuela. Murieron donde vivieron, en Lugo. Mi padre emigró en su juventud a 
Barcelona, donde conoció a mi madre.

17. Resposta al qüestionari del 7 d’abril del 2014.
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La matriculació a l’institut es fonamentà en dues raons: la primera, 
l’opció per l’ensenyament públic; la segona, lligada a la primera també, la gra-
tuïtat d’aquest ensenyament. Vaig tenir alguna beca mentre feia secundària 
i he simultaniejat els estudis amb feines diverses (repartidor, cambrer, venedor, 
classes particulars). Les meves dues germanes no van fer estudis universitaris 
ni van ser alumnes de l’Infanta Isabel.

Vivíem a Nou Barris (Meridiana amb Fabra i Puig: frontera amb Sant 
Andreu) i em desplaçava a l’institut en autobús. Entre Nou Barris i la Verneda, 
poques diferències. Tanmateix, en aquella època, al barri de la Verneda, hi havia 
un col·lectiu gitano important al barri de la Perona. Jo, sempre m’hi vaig trobar 
molt bé. 

L’edifici, com gairebé tots els instituts aixecats després de la guerra, im-
pressionava molt els primers dies. Vaig tenir professors brillantíssims. Recordo 
especialment, el professor senyor Ramon Gubern, d’història; el professor 
senyor Cardona, d’història de l’art; el professor senyor Miralles, de literatura; 
el professor senyor Joan Fuguet, de dibuix; la professora senyora Muñoz, de 
matemàtiques, i el seu germà, de física. També un matrimoni —no en recordo 
els noms— que ens ensenyava química. També la professora de llatí, senyora 
Falgar, i la de llengua, senyora Assens. En conjunt eren molt exigents, cosa que 
he agraït tota la vida. Els materials sempre foren els adequats i la biblioteca 
funcionava bé. 

Es respirava disciplina però hi havia, alhora, molta flexibilitat. La gent 
fumava, però no a les aules, i, en relació amb els porros, la veritat és que potser 
al carrer hi havia algú, però passaven desapercebuts, almenys per a mi. 

Mai no hi va haver cap tipus de problema amb la llengua. Ens comuni-
càvem tant en català com en castellà entre nosaltres. Les classes, evidentment, 
es feien en castellà, però val a dir que, a petició d’un dels companys, el pro-
fessor Gubern ens va permetre escriure els exàmens en català i ens corregia els 
errors que cometíem, perquè, realment, no en sabíem. 

La relació que jo vaig mantenir amb altres alumnes va ser fonamen-
talment acadèmica. Ens reuníem per fer treballs i per estudiar a casa d’algun 
company. La meva vida social la vaig desenvolupar al meu barri. En relació 
amb l’altre centre, l’Infanta Isabel (el de noies), procuràvem quedar a l’hora del 
pati. Sortíem al carrer i ens vèiem amb les noies. Justament, una de les meves 
primeres novietes va ser una noia d’aquell centre. 

Podíem intervenir a classe, els temps anaven canviant. Teníem dele-
gats elegits, però poca cosa més. A l’institut es respirava l’ambient polític del 
moment. Hi havia organitzacions juvenils, fonamentalment d’esquerra, que 
hi tenien membres o simpatitzants. Recordo algunes mobilitzacions, però no 
sabria concretar-les massa: el tema de l’ensenyament mixt, la calefacció, tam-
bé alguna vaga de PNN, a la qual, lògicament, donàvem suport. No estàvem 

El ambiente era bueno. No conozco casos de agresiones a alumnos. Sí 
que podía haber algún empujón o discusión entre compañeros pero no iban a 
más. Yo era de los que no faltaban, aunque sí había algunos que hacían novi-
llos ocasionalmente. Nunca consumí marihuana; aunque sí que circulaba en 
pequeños grupos, no era mayoritario en absoluto. Nunca participé en asam-
bleas, aunque sí recuerdo a algunos compañeros muy activos, básicamente 
en grupos de izquierdas, que incluso llegaron a atraerme en algún momento 
(juventud, divino tesoro). 

El instituto no influyó radicalmente en mi decisión de estudiar, aunque 
sí me permitió hacerlo pese a la falta de recursos de mi familia. Allí aprendí 
a estudiar, a relacionarme con gente nueva para mí, que pensaban a veces de 
forma muy diferente. El poder hacerlo en el mismo barrio en el que vivía me 
facilitó mucho las cosas, y muy probablemente muchos de los que allí estudia-
mos no hubiéramos podido hacerlo si no hubiera estado allí. 

J. J. B. R.18 (Barcelona, 1961) va estudiar secundària a l’ institut Joan 
d’Àustria i la llicenciatura i el doctorat a la Universitat de Barcelona. 
Especialista en Història Medieval, és catedràtic i ha estat degà de la Facultat 
de Lletres a la Universitat de Lleida. 

El meu pare va néixer a l’Aragó (Montsó, Osca). Va deixar l’escola als 
deu o onze anys i el van enviar a Barcelona a treballar d’aprenent de forner-
pastisser. El seu pare va anar de Barcelona a Montsó i s’hi va casar. Era fuster, 
i l’àvia, mestressa de casa.

El pare de la meva mare era de Barcelona. Va deixar l’escola als deu anys 
i es va posar a treballar en el món de la impremta. L’àvia era de Cartagena; 
en arribar (la família va venir en vaixell), va entrar a treballar, ben joveneta, 
a l’empresa de filatures Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar; s’hi va estar 
tota la vida, fins que es va jubilar. Es van casar durant la Guerra Civil. La mare 
va néixer a Barcelona. Era mestra d’escola.

Vaig estudiar des de parvulari i part d’EGB a l’acadèmia Catalunya, 
a Sant Andreu de Palomar, i l’última etapa (sisè, setè i vuitè) a l’escola naci-
onal Sant Pere Nolasc, també a Sant Andreu. La decisió de seguir estudiant 
a partir de l’EGB va ser una decisió compartida amb els meus pares. Els pares 
volien per a mi una formació que permetés assolir el que ells (especialment 
el meu pare) no havien pogut aconseguir. Sobretot estudiar i poder tenir una 
bona feina.

18. Resposta al qüestionari del 22 d’abril del 2014.
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carpintería privado. Mi madre había trabajado como auxiliar de enfermería en 
el Hospital de la Cruz Roja, en Melilla, y, en Barcelona, se empleó como ope-
raria en una fábrica de elaboración de mecheros. Finalmente fue ama de casa.

Fui al parvulario del colegio «la Caixa» e hice EGB en la academia 
CIM. La decisión de seguir estudios fue mía tras la finalización de la EGB. 
La matriculación en el instituto fue a causa de la proximidad al domicilio 
familiar. Somos dos hermanos, los dos hemos estudiado en el Juan de 
Austria el bachillerato, y mi hermano luego hizo formación profesional. 
Vivíamos en La Verneda, iba al instituto a pie, un recorrido de unos cua-
trocientos metros. 

Con relación al edificio y las aulas, el aspecto y la sensación que trans-
mitían eran de frialdad y algo de rancio en el ambiente (se percibían todavía 
los aires de los viejos métodos de enseñanza). En cambio, guardo un grato 
recuerdo de las clases de Biología, que se daban en un aula-laboratorio (algo 
novedoso), y cuyo método pedagógico consistía en realizar, a lo largo del 
curso, trabajos agrupados en módulos, abarcando todo el temario. También 
recuerdo el aula de Dibujo, adaptada para ello, algo que veía por primera vez. 
Puedo presumir de haber tenido unos excelentes profesores y profesoras. 
A pesar de seguir en la mayoría de los casos el método pedagógico de la clase 
magistral, la facilidad de comunicación y su competencia en conocimientos 
jamás lo había experimentado, ni lo volví a experimentar posteriormente con 
otros profesores en otros ambientes docentes. Honestamente, creo que el nivel 
de exigencia en los exámenes era superior al que se les impone a las actuales 
generaciones en cualquier nivel de su currículum académico.

El ambiente disciplinario era manifiesto, sin ser agobiante: a la entra-
da a clase se pasaba lista y las faltas se apuntaban en una libreta escolar, por 
parte del profesor tutor, que luego debían firmar los padres. Estaba permitido 
fumar en clase… pero, ¡solo a los de COU!, que ya eran considerados como 
mayores; en cambio, fuera del edificio sí podía fumar el que quisiese. Eviden-
temente, algún que otro porrete podía olerse de tanto en tanto. 

No era muy frecuente realizar trabajos en equipo (los que se hacían 
correspondían siempre a las llamadas asignaturas «maría»). Supuso, para mí, 
el primer contacto con las bibliotecas, donde podíamos ampliar conocimien-
tos que los libros de texto no ofrecían.

Con los compañeros hacíamos actividades comunes: deporte, salidas 
de excursión… En cambio, con las chicas del Infanta la relación era práctica-
mente inexistente. No tuvimos información sobre educación sexual de manera 
reglada, ni siquiera fuera de horario lectivo, con carácter voluntario.

En cuanto a la percepción de la cultura e identidad catalanas, estába-
mos en un momento incipiente. Todas las clases se daban en castellano, si 
bien los compañeros catalanoparlantes entre ellos hablaban catalán, aunque 

massa organitzats, però les coses sortien. Hi havia, però, sempre algun grupet 
amb més experiència, per la seva participació en el camp polític, que sovint 
liderava els moviments. 

La formació, tant acadèmica com humana, que vaig rebre a l’institut va 
ser excel·lent. Sens dubte, sense aquesta formació no hauria pogut afrontar els 
estudis universitaris. Vaig triar lletres per les meves preferències i per la major 
capacitat per a les lletres. En l’elecció dels estudis superiors hi va tenir una in-
fluència enorme el magisteri impartit pel professor Ramon Gubern, d’història, 
que es va convertir per a mi en un referent durant les classes a la universitat. 
També, en el meu convenciment definitiu pel món de les humanitats o les 
lletres, hi van tenir un paper rellevant els professors Miralles, de llengua i lite-
ratura espanyoles, i el professor Joan Fuguet, de dibuix i arts. 

Estudiar a l’institut em va aportar disciplina i mètode de treball, també 
eines per poder fer front a qualsevol realitat, o imprevist, en els estudis. Em va 
permetre conèixer xicots de sectors socials molt diferents i compartir les seves 
realitats, les seves vivències. 

Recordo, com un element clau, el primer examen de matemàtiques, 
només arribar a primer de BUP, que vàrem suspendre gairebé tota la classe, 
i la reflexió, de caràcter social i personal, que ens va fer la professora, la senyora 
Teresa Muñoz. Va ser impressionant; ens va fer adonar de moltes coses i, 
almenys a mi, em va fer reaccionar i ésser conscient del privilegi que tenia de 
poder ocupar una plaça a l’institut; de manera que em vaig posar a estudiar 
com mai fins aleshores no ho havia fet. Penso, sempre ho he pensat, que li 
dec molt, a aquella professora. Encara guardo la imatge d’aquelles classes de 
matemàtiques com un dels meus grans actius. 

L’institut era molt necessari per al barri. Allí s’hi ha format molta gent, 
i molt bona, per cert, per a qui el centre es va convertir en un element impor-
tant d’integració a la societat i al país. 

A. G. I.19 (Barcelona, 1961), alumne de l’ institut Joan d’Àustria al llarg del 
BUP i el COU, estudià Enginyeria Tècnica Industrial a l’Escola Industrial 
de Barcelona, i treballa a la RENFE des del 1979.

Mis abuelos paternos y maternos eran nacidos en Andalucía y tenían ni-
vel de estudios elementales en todos los casos. Mis padres también habían na-
cido en Andalucía. Él era carpintero y trabajó como oficial y subcontramaestre 
de obras e instalaciones en RENFE, además de pluriempleado en un taller de 

19. Resposta al qüestionari de l’abril del 2014.
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el espíritu de sacrificio, la honestidad, el método científico —que, si lo apli-
cáramos en la vida cotidiana con más asiduidad, mejor nos iría—, la bús-
queda de la verdad, etc., fueron inculcados en mí, en aquel momento y en 
aquel lugar.

Para el barrio, el Juan de Austria constituyó un núcleo educativo de 
gran valor, ya que los chicos de origen humilde y clase trabajadora pudimos 
cursar nuestros estudios de enseñanza secundaria sin necesidad de tener que 
desplazarse a otros barrios o al centro de la ciudad. Era necesaria la existen-
cia de este instituto, dada la gran densidad demográfica del barrio. De todas 
formas, creo que cuando yo empecé a estudiar allí, ya existía algún que otro 
instituto más en el distrito, independientemente del Infanta Isabel.

A. M. P.20 (Barcelona, 1961) va cursar tot el BUP i el COU a l’ institut 
Joan d’Àustria. És doctor en Físiques per la Universitat de Barcelona, on és 
professor titular al Departament de Geodinàmica.

Tots dos avis per la banda paterna i materna provenien d’Aragó i sabien 
llegir i escriure. El pare també havia nascut a Aragó; tenia estudis primaris 
i treballava de mecànic torner. La mare també era d’Aragó; tenia estudis 
primaris incomplets i era mestressa de casa.

Vaig anar a pàrvuls al Colegio Nacional España; el primer i segon 
d’EGB, al Colegio Nacional El Polvorín; tercer, quart i cinquè, al Colegio 
Nacional Calvo Sotelo, i sisè, setè i vuitè, a l’acadèmia Lux, ubicada a la 
Verneda Alta, entre els carrers de Ca n’Oliva i del Camp Arriassa. En acabar 
l’EGB no es va plantejar la possibilitat que deixés d’estudiar i vaig continuar 
el BUP. Vaig gaudir de beques a l’ensenyament mitjà i al superior. 

Aquest institut era l’únic de nois del barri. Jo vivia a la Verneda, i l’ins-
titut era el del barri. Hi anava caminant des de casa, uns quinze minuts. Els 
meus dos germans, noi i noia, ambdós amb estudis superiors, no van cursar el 
BUP ni al Joan d’Àustria ni a l’Infanta Isabel.

L’edifici em va semblar molt gran al principi, i, a més, hi havia aules 
i laboratoris de pràcticament tot (naturals, física i química, dibuix, gim-
nàs). Penso que estava ben dotat i que les instal·lacions s’utilitzaven de 
manera adient. Soc molt dolent per recordar els noms, només recordo uns 
quants professors: les senyores Pallach, Santaeulàlia, Hernández…, i els se-
nyors Gubern, Aranda, Fuguet, Vives… En especial, el malaurat J. Aranda, 
que em va decantar cap als estudis que vaig fer. Els mètodes docents eren 

20. Resposta al qüestionari del 8 de juliol del 2013.

cuando había presencia de los que éramos castellanohablantes, se pasaba 
directamente al castellano. No recuerdo conflictividad por tal motivo. Como 
hecho anecdótico, referiré que el libro de texto de Matemáticas que usamos 
en COU estaba escrito en catalán (fue el único que tuvimos en catalán). En 
tercero de BUP, por iniciativa de unos profesores de Biología, se dieron unos 
seminarios destinados al aprendizaje de la lengua catalana. En COU también 
se organizaron unos seminarios sobre literatura catalana; tanto estos como el 
anterior eran de asistencia voluntaria.

Se empezaba a respirar un cierto aire de normalidad, en cuanto al 
derecho a manifestarse, expresión de las quejas, sugerencia de mejoras, etc. 
En este sentido, era importante la figura del alumno delegado (elegido de 
forma democrática por la clase), el cual recogía el sentir de la clase para pos-
teriormente manifestarlo al profesor correspondiente; independientemente de 
que el delegado fuese el mediador, en general cualquiera de nosotros podía 
comunicarse con el profesorado para expresar quejas o sugerencias, tanto a 
nivel particular como en las clases específicas de tutoría.

Sí que tuvimos varias huelgas protagonizadas por los PNN. No obstante, 
no recuerdo muy bien qué tipo de reivindicaciones en concreto reclamaban. 
Teníamos problemas para organizar protestas de tipo colectivo —sentadas, 
marchas, «pancarteo», etc.—, debido a que justo al lado del instituto se 
localizaba el cuartel de la Policía Nacional de La Verneda, por lo que ense-
guida los teníamos allí, disuadiéndonos de nuestras acciones, las cuales, por 
cierto, siempre fueron de menor envergadura (nunca manifestaciones de tipo 
político); recuerdo, por ejemplo, cuando nos manifestábamos envueltos en 
mantas porque solicitábamos que nos pusiesen calefacción en las aulas, o las 
manifestaciones solicitando que los dos institutos (Juan de Austria e Infanta 
Isabel) fuesen mixtos… En general, entre los compañeros se compartían ideas 
de izquierdas y se abogaba por la consolidación de la democracia. Había un 
rechazo generalizado al anterior régimen. Ocasionalmente, algún compañero 
que ya despuntaba como líder político solicitaba al profesor de turno unos 
minutos de su clase para dedicarnos alguna charla-mitin sobre algún tema 
relevante en ese momento. 

Siempre tuve inclinación por las opciones de ciencias y tecnología des-
de bien pequeño. En cualquier caso, mi paso por este instituto afianzó mi vo-
luntad en esa dirección. Tenía claro que al finalizar COU iniciaría estudios 
de Ingeniería. Así fue y así terminé siendo ingeniero técnico industrial. La 
aportación del Juan de Austria a mi vida particular fue determinante, ya que 
la educación integral allí recibida me formó personal e intelectualmente en la 
mejor de las direcciones posibles. Buena parte de mis éxitos, tanto persona-
les como profesionales, se deben sin duda a la impronta de aquel instituto: 
valores como la libertad, el respeto a la opinión de los demás, solidaridad, 
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A. S. P.21 (Barcelona, 1961) va estudiar el BUP i el COU a l’ institut Joan 
d’Àustria. És doctor en Psicologia, especialista en estadística i catedràtic de 
la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Mi madre nació en Barcelona en 1930, el mismo año que nació mi 
padre, pero él en una pequeña población de la provincia de Zaragoza, cerca de 
Calatayud. Él emigró a Cataluña entre 1955 y 1956, dejando así el trabajo 
de peón, la labor que hacía en el campo desde los doce años, pues su padre 
falleció siendo él muy joven. 

Como sus padres, y antes sus abuelos, mi padre trabajaba para terrate-
nientes. Tenía lo que en aquella época se llamaba estudios primarios, y una vez 
en Barcelona fue a cursos nocturnos para mejorar sus niveles de lectura y es-
critura, además de las operaciones aritméticas fundamentales. Residió, hasta 
antes de casarse, en régimen de pensión. Eso era habitual, pero no siempre 
era una casa de huéspedes reconocida como tal, sino que era frecuente que los 
particulares alquilasen alguna habitación para mejorar sus economías. Trabajó 
toda su vida laboral en Barcelona como operario de una empresa que producía 
trenes (se incluye locomotoras y vagones de metro) y grandes componentes 
para instalaciones eléctricas. Su especialidad era el montaje de bobinas eléc-
tricas, las típicas que se encuentran en los metropolitanos. Como en aquellos 
tiempos un único trabajo no bastaba, por las tardes ejercía de cobrador de 
recibos —por cierto, una vez finalizaba el instituto, en junio, cada año me 
tocaba a mí ayudarlo en esa tarea—. 

Los padres de mi padre eran campesinos, como habían sido sus abuelos. 
Trabajaban para terratenientes, razón por la cual el trabajo en el campo iba 
acompañado de trabajos en las casas, como limpieza, ir a por leña, mantener 
el fuego encendido para calentar la casa, cocinar, etc. Por supuesto, no habían 
ido a la escuela.

Mi abuela materna era emigrada de Valderrobres, un pueblo de Teruel. 
Vino, como también hizo su hermana, a servir a Barcelona. Los abuelos de mi 
madre por parte materna eran campesinos, con un estilo de vida muy similar 
a los abuelos de mi padre. 

El padre de mi madre provenía de una familia burguesa, comerciantes 
con una tienda situada en la plaza de la Catedral. Él realizó parte de los estu-
dios de Química y eso le permitió crear una pequeña empresa de fabricación 
de jabones y lejías; a la muerte temprana de su mujer, la empresa quebró y se 
colocó como administrativo. Este abuelo vivió con mis padres y me trasmitió 
el interés por el conocimiento, en general, y por el científico, en particular. 

21. Resposta al qüestionari del 9 d’abril del 2014.

habitualment del tipus classe magistral, amb exercicis per assolir els coneixe-
ments i exàmens d’avaluació. Tinc la impressió que els exàmens eren durs, i els 
treballs havien de ser molt elaborats. Crec que els llibres eren adequats i l’ús 
de la biblioteca era esporàdic. 

Hi havia un molt bon ambient, tenia quinze anys! Hi havia disciplina 
i ordre. No recordo si hi havia sancions per desperfectes, però no tinc la im-
pressió que n’hi haguessin gaires, ni que es pogués fumar a les aules (tret del 
professorat) ni als passadissos. No recordo que hi hagués dificultats per partici-
par en l’aula i em sembla recordar que el professorat ho promovia. Els delegats 
i subdelegats eren escollits pels alumnes, i la feina era la de responsabilitzar-se 
de la carpeta amb l’assistència a classe i la de representació en reunions i as-
semblees d’alumnes. Els delegats donaven una certa estructura a l’organització 
dels alumnes.

Entre els alumnes parlàvem en castellà, sens dubte. Crec que en aquell 
moment, més que classes en català, va haver-hi peticions de classes de català.

La politització entre els alumnes era alta. A l’esquerra del PSUC hi 
havia de tot, d’una manera més o menys explícita, no hem d’oblidar quins 
anys eren. Em costa recordar els motius exactes de les diferents aturades 
i vagues que van tenir. Una vaga va ser per reclamar la reparació de la cale-
facció, que fins i tot va acabar en una manifestació al voltant de la caserna 
de la policia que hi havia al costat. Crec que els delegats tenien un paper 
important en l’organització, però no recordo que fossin els actors principals 
de les assemblees. 

No recordo cap causa per a l’opció de ciències escollida; m’agradaven 
les ciències i ja està. No hi havia cap orientació específica per escollir estudis 
o professions, a part de converses ocasionals amb algun professor. És obvi 
que l’institut va coincidir amb una etapa important de la meva vida, és a 
dir, entre els catorze i els divuit anys, que també va coincidir amb una etapa 
històrica molt especial (la mort de Franco, la Transició, el referèndum cons-
titucional, les primeres eleccions democràtiques…). Puc dir que vaig tenir la 
sort de viure-ho i viure-ho en un institut públic, on tothom tenia l’esperança 
en el canvi a millor i s’hi va implicar (sobretot, el professorat). Vaig aconse-
guir una formació que, amb la perspectiva d’avui, em sembla d’excel·lència: 
una formació fisicomatemàtica que ja m’agradaria que molts dels estudiants 
universitaris de ciències tinguessin; un domini d’una segona llengua que, tot 
i pràcticament partir de zero, vaig acabant llegint obres originals de Molière, i 
que encara em serveix quan vaig a l’estranger, i una cultura humanista de la 
qual tinc la impressió que generacions més joves no han gaudit.
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Si existía algún problema, lo canalizábamos por medio de nuestros 
delegados de curso, ya sea para hablar con el profesorado o la dirección. Sobre 
nuestra participación en las aulas, era con total libertad, no existía restricción 
alguna. Recuerdo que, dada nuestra curiosidad adolescente, habíamos hecho 
preguntas incluso comprometidas para el profesorado. No éramos una gene-
ración naif, ni reprimida. ¡Vaya cuento chino, el que algunos han transmitido!

Soy incapaz de recordar si hubo movilizaciones del profesorado no 
 numerario en mi época en el instituto. Creo que no.

Mi paso por el instituto supuso aprender muchísimo, pero —y es lo más 
importante— mis profesores me transmitieron la pasión por el conocimiento, 
que es la clave fundamental en el proceso de aprendizaje. Esta curiosidad por 
conocer ha sido el estímulo principal en mi trabajo como docente e investi-
gador. En síntesis, fue decisiva la formación en el instituto para que decidiera 
realizar estudios universitarios. Era evidente que debía seguir alimentando mi 
cerebro con más conocimientos. Recuerdo que, en la universidad, devoraba los 
libros con grandes deseos por aprender; en cambio, muchos de mis compañeros 
no tenían esa pasión, hecho que a mí me era difícil entender. Pues bien, toda 
esa pasión la desarrollé en el instituto Juan de Austria, gracias a mis profesores.

A mi madre, como ella decía, no había forma de que le entrasen los conteni-
dos que le impartían sus profesores, razón por la cual abandonó la escuela y 
se quedó con los estudios primarios. Hasta que se casó en 1960, trabajó como 
dependienta de una perfumería. Una vez abandonado ese trabajo, se dedicó 
por siempre a lo que, en aquellos días, se llamaba ama de casa.

Cursé la EGB en un centro privado, llamado academia Hidalgo, ubica-
do en el barrio de La Sagrera, y supongo que también estuve allí los años de 
parvulario. La decisión de estudiar BUP fue compartida. Por una parte, mis 
padres y mi abuelo materno siempre me impulsaron a estudiar, pues, según su 
experiencia, era una forma de encontrar un mejor trabajo, lo que quería decir 
mejor remunerado y con prestigio social. Por otra, mi motivación era estudiar, 
pues tenía gran curiosidad por aprender, especialmente sobre todo aquello que 
representaban las ciencias. También, desde bien pequeño, era un ávido lector 
de literatura juvenil, pero no me interesaba ni motivaba en absoluto lo que en 
aquellos días se denominaban las letras.

No recuerdo bien por qué me matriculé en el instituto Juan de Austria. 
Los pocos compañeros de EGB que iniciaron el BUP fuimos todos al Juan 
de Austria, aunque solo acabamos dos, pero solo yo sin repetir ningún curso. 
Creo que nos matriculamos allí asesorados por el profesorado del centro don-
de estudié la EGB. Mi hermano, seis años menor que yo, también estudió en 
el instituto Juan de Austria, y se licenció en Geología. 

Vivíamos en el barrio de La Sagrera; iba andando al instituto, un trayecto 
de treinta minutos, y como iba a comer a casa, hacía dos horas de  paseo. No 
recuerdo diferencia alguna relevante, entre mi barrio y La Verneda. La única 
es que, en el barrio donde vivía, había más familias que hablaban catalán. De 
hecho, en mi casa era bilingüe; con mi padre se hablaba en español, pero con 
mi madre y abuelo se hablaban ambas lenguas, aunque predominaba el español.

La disciplina en el instituto era exquisita. Nada que comentar, salvo 
alguna trastada inevitable de jóvenes adolescentes. Las relaciones con las 
estudiantes del instituto Infanta Isabel eran de lo más normal. De hecho, mi 
grupo de amigos de la adolescencia estaba formado por estudiantes de ambos 
institutos. Guardo un gran recuerdo de dos profesores que me influenciaron 
mucho, como son el profesor Goñi y el profesor Rayo.

No había en absoluto núcleos de politización de estudiantes, salvo dos 
o tres de mi promoción, que, dicho sea de paso, no despertaban, como era 
lógico, mucho interés por nuestra parte. Es importante recordar que éramos 
adolescentes. No recuerdo ninguna asamblea de clase en el grupo de ciencias, 
aunque algo, poca cosa, se había organizado en el grupo de letras, pero abso-
lutamente marginal. No estábamos en la lucha política para nada. No eran 
tiempos de opresión e, incluso, la época de los grises en la universidad ya 
había pasado. Fueron unos tiempos de libertad.
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Annex 1

LOCALITZACIÓ DE PROJECTES I CENTRES ESCOLARS DEL CENU PER DISTRICTES (1937-1939)1

Districte 1

*2 (12) Grup escolar. Canigó (Balmesiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Duran i Bas, 7 

*3 (17) Grup escolar Mar i Cel (Nostra Senyora Montserrat)  . . . . . . C. Tormenta, 9 

1 (55) Grup escolar (Religioses Carmelites)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. Montcada, 3 

4 (133) Grup escolar (Loreto). Va ser bombardejat . . . . . . . . . . . . . . . C. Avinyó, 20 

*93 (61) Grup escolar 61 (Escoles parroquials)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Banys Vells, 9 

*129 (148) Grup escolar Les Camèlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Boqueria, 10, pral. 

*Grup escolar 47 (Col·legi Calasanz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ample, 28 

* 153 APEC.2 Institut Feminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via Laietana, 61 

* 151 APEC. Escola Ribes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Montcada, 3 

Districte 2

94 (19) Grup escolar 19 (Escoles Jesús Maria). Bombardejat el 1938 . . C. Sagrada Família, 11

*5 (67) Grup escolar Octubre (Convent)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Rocafort, 42 

*8 (80) Grup escolar 80. Sortidor (Escoles del Sortidor)  . . . . . . . . . . C. Blasco de Garay, 58 

*7 (45) Grup escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Tamarit, 80 

*9 (81) Grup escolar. Bombardejat el 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Vila Vilà, 16 

*95 (79) Grup escolar (Església de la Puríssima Sang) . . . . . . . . . . . C. Viladomat, 76 

*96 (86) Grup escolar Ginesta (Riegos y Fuerzas del Ebro) . . . . . . . . Exposició Montjuïc 

97 (97) Grup escolar. La Rosaleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montjuïc 

*98 (114) Grup escolar. Pavelló de la piscina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montjuïc 

*99 (96) (Cabaret Saigon). Bombardejat el 1938  . . . . . . . . . . . . . . . . Montjuïc 

130 (119) Grup escolar (Escoles del Bisbe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. del Port 

*8 (34) Grup escolar 34 (Salesianes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sepúlveda, 65

Districte 3

*10 (146) Grup escolar García Lorca (Dames Negres) . . . . . . . . . . . . C. Avenir, 23-25 

*11 Grup escolar (Convent)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sant Elies, 32 

*12 (99) Grup escolar Concepció Arenal (Convent) . . . . . . . . . . . . . . C. Santaló, 33 

*13 Grup escolar Alejandro Casona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bonaplata, 60 

*14 Grup escolar Juli Vallmitjana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. Artós, 2 

*15 Grup escolar 123 (Seminari de les Corts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Remei, 16

*16 (127) Grup escolar (Escoles Cristianes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pg. Bonanova, 6 

*17 (53) Grup escolar Pedagògium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Balmes, 292 -296 

*18 (137) Grup escolar Aristòtil (Col·legi Santa Eulàlia)  . . . . . . . . . . Pg. Bonanova, 7
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Districte 5

*37 (38) Grup escolar (fonda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Xuclà, 19 

*38 (39) Grup escolar (Centre Radical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Guàrdia, 12

(63) Escolapis. Ocupat per la CNT del districte  . . . . . . . . . . . . . . . . . Rda. Sant Pau, 72 

*108 (105) Grup escolar. Comas i Solà (Industrial Bolsera) . . . . . . . . C. Sant Pau, 83

*Grup escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Salvador Seguí, 21 

Districte 6

*40 (21) Grup escolar Bartolomé Cossío (Institució Concepció). . . . C. València, 252 

*41 (14) Grup escolar Barcelona (Convent de la Punxa) . . . . . . . . . . C. Consell de Cent, 214 

*42 (11) Grup escolar Astúries (Esclaves del Sagrat Cor) . . . . . . . . . C. Mallorca, 234 

*43 (20) Grup escolar Narcís Oller (Torre Grases)  . . . . . . . . . . . . . . . C. Narcís Oller-via Augusta 

*44 (51) Grup escolar Alexandre de Tudela (E. de la Concepció)  . . . Ptge. de la Concepció, 4 

*45 (68) Grup escolar Nova Terra (Institució Teresiana) . . . . . . . . . . . Ptge. Mercader, 15

*46 (84) Grup escolar Ramon Muntaner (Col·legi Sant Miquel) . . . . C. Rosselló, 175 

Grup escolar Rafael Campalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Urgell, 187 

109 (100) Grup escolar (Obradors Sagrada Família. E. aprenentatge) . . C. Urgell, 262 

*Grup escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Moià, 4 

Districte 7

*52 (1) Grup escolar (Institut Catòlic Montserrat)  . . . . . . . . . . . . . . . C. Ermengarda, 51 

*52 (6) Grup escolar Batec (Centre de la Lliga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Leiva, 45-47 

56 (52) Grup escolar (Ex Ateneu Radical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Consell de Cent,18 

*50 (64) Grup escolar Cassià Costal (Monges Miraculoses) . . . . . . . C. Calàbria, 129-131 

*48 (13) Grup escolar Atenes (Casa Ros Mayol) . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sagunt, 90-92 

*51 (78) Grup escolar Montseny (Fàbrica Güell) . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Roger de Flor, 292-294 

*53 (88) Grup escolar Els Llorers (Convent «Arrepentides») . . . . . . . C. Aragó, 121 

*54 (65) Grup escolar Atenea (Col·legi Divina Pastora) . . . . . . . . . . . C. Begur, 10-12 

*55 (69) Grup escolar 69 (Col·legi de Monges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Generalitat, 21 

*57 (35) Grup escolar (Patronat Obrer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 26 Gener, 25 

58 (41) Grup escolar Leopold Alas (Maristes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Olzinelles, 6-8

*110 (42) Grup escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Constitució, 6 

111 (93) Grup escolar (Rectoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Olzinelles, 68 

*112 (94) Grup escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Jocs Florals, 22 

*113 (98) Grup escolar (Convent de monges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Comtes Bell-lloch, 69 

114 (116) Grup escolar (Salvat editorial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Mallorca, 39 

*139 Grup escolar Àngel Guimerà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Vilardell, 35 

140 Grup escolar. Ocupat per les Joventuts Llibertàries . . . . . . . . . . C. Blanco, 95 

141 (120) Grup escolar (Escoles del Bisbe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Entença-Corsega 

138 (131) Grup escolar. Inaprofitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Roger, 242 

19 (147) Grup escolar 147 (Torre). Destinat a altres fins  . . . . . . . . . . Ptge. Llobera, 6 

*20 (82) Grup escolar (Col·legi Montserrat)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Vallvidrera, 55 

*21 (138) Grup escolar (Pensió Bonanova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bernat de Sarrià, 3 

*22 (9) Grup escolar (Acadèmia Ramon Llull)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pg. Bonanova, 68 

*23 Grup escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Laforja, 41 

24 Grup escolar (La Maternitat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trav. de les Corts 

*25-103 (117) Grup escolar (Torre Rafael) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. d’Esplugues 

*100 (106) Grup escolar Mireia (Torre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Buïgas, 10 

*102-135 (112) Grup escolar Elisenda de Montcada (Torre Godó) . . . Av. Reina Elisenda, 23 

102 (113) Grup escolar (Jesuïtes Sarrià). Destinat a altres fins  . . . . C. Capmany 

*104 (122) Grup escolar (Torre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. Eguilaz, 5 

105 (125) Grup escolar (Torre Boada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Vallvidrera, 3 

*106-132 (128) Grup escolar Terra Baixa (Torre Deu) . . . . . . . . . . . . . C. Joan Gamper, 7 

131 Grup escolar (Escola municipal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Modolell, 17 

133 (135) Grup escolar (Torre). Edifici sense condicions . . . . . . . . . . C. Muntaner, 388 

134 (126) Grup escolar (Convent Magdalenes). Decomissat pel POUM . C. Vallmajor, 5-7 

*Grup escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Vives i Tutó, 17 

Grup escolar (Casa Pérez Samanillo). 
Ocupada per la Conselleria d’Abastaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. 14 d’abril, 504 (avui, av. Diagonal) 

150 APEC. Escola Maragall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. República Argentina, 226 

Districte 4

*26 (3) Grup escolar (Col·legi Immaculada Concepció). . . . . . . . . . . C. Llúria, 58 

*27 (36) Grup escolar (Antiga capella i magatzem) . . . . . . . . . . . . . . Ptge. Camps Elisis, 8 

*28 Grup escolar Amadeu Vives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Amadeu Vives, 6-8 

*29 (77) Grup escolar Màxim Gorki (Escola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Trafalgar, 50-52 

30 Grup escolar. Ocupat com a caserna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Consell de Cent, 393 

*31 (48) Grup escolar Francesc Ferrer Guàrdia (Col. Sagrat Cor) . . . C. Bailèn, 60 

*32 Grup escolar Pau Claris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Claris, 90

*33 (8) Grup escolar Floreal (Col·legi Cor de Maria) . . . . . . . . . . . . . . C. Girona, 66 

*34 (62) Grup escolar (Casa marqués de Alòs). . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Baix de Sant Pere, 31 

*35 (30) Grup escolar Emilio Castelar (Cercle Barcelonès) . . . . . . . . C. Mercaders, 32 

*36 (87) Grup escolar Anselmo Lorenzo 

(Col·legi antic de la Concepció). Bombardejat . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Llúria, 38 

*107 (109) Grup escolar (Escoles parroquials) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptge. Església Concepció 

136 (141) Grup escolar (Residència Dominiques). 

Destinat a cooperativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bailèn, 10

137 (142) Grup escolar (Saleses). Completament derruït  . . . . . . . . . Pg. República, 88 

*145 Grup escolar Santiago Rusiñol. Bombardejat . . . . . . . . . . . . . . C. Alt de Sant Pere, 25 

*147 APEC. Grup escolar Flos i Calcat (Casa Tomàs Roger) . . . . . . . C. Ausiàs Marc, 37 
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*121 (74) Grup escolar (escola Capella)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Pedrell, 84 

*122 (83) Grup escolar Arnau de Vilanova (església) . . . . . . . . . . . . . C. Verdum 

123 (92) Grup escolar (Dominiques)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ramon Batlle, 39 

142 (104) Grup escolar 104 (caixa estalvis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Ribes, 225 

(144) Grup escolar (Cerveses Damm). Projecte edifici de nova planta  . C. Rosselló, 515 

*87 Grup escolar (Canòdrom Guinardó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Francesc Ascaso, 116/
 av. Verge de Montserrat, 5

*154 Grup escolar Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Balarí, 14 

Grup escolar (Canòdrom Guinardó). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. Verge de Montserrat 

*Ateneu Obrer Martinenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Mallorca, 597 

Districte 10

*88 i 127 (71) Grup escolar Ausiàs Marc (escorxador vell) . . . . . . . . C. Ausiàs Marc, 242 / Espronceda 

*89 (49) Grup escolar (convent Pere Claver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Ribes / Navas de Tolosa

*90 (60) Grup escolar J.J. Rousseau (convent Lluïsos) . . . . . . . . . . . C. Ter, 10-12 

*91 (28) Grup escolar (La Farinera)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Enamorats, 107 

*92 (56) Grup escolar Antoni de Gimbernat (casa particular) . . . . . . C. Pere IV, 370 

124 (44) Grup escolar (Centre Radical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Alí Bei / Agricultura 

125 (43) Grup escolar (ateneu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Batista, 2

*126 (57) Grup escolar 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Batista, 9

*128 (102) Grup escolar Martí d’Eixalà (magatzem) . . . . . . . . . . . . . . C. Consell de Cent, 605 

*144 (121 i 149) Grup escolar 121-149 (escoles del Bisbe)  . . . . . . . . Ctra. Ribes, 45 

*148 APEC. Agrupació Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Taulat, 90-93 

149 APEC. Escola Bori Fontestà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Marià Aguiló, 21 

152 APEC. Col·legi Puig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptge. Mallart

* Indica els centres enumerats al document «Grupos escolares de la Generalitat. Enero 1939», AMCB, Educació, caixa 60566. 

1. La primera numeració correspon a l’assignació dels centres feta per la Generalitat (DOGC núm. 55, 24 de febrero 
del 1937; DOGC núm. 69, 10 de març del 1937 i DOGC núm. 77, 18 de març del 1937). La numeració entre parèntesi 
correspon als projectes del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya segons: Enriqueta Fontquerni, Mariona ribalta, 
L’ensenyament a Catalunya durant la guerra civil. El CENU, Barcelona, Barcanova, 1982. Entre parèntesi hi consta  
el nom de l’antiga propietat.

2. APEC. Indica els centres vinculats a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, amb caràcter oficial, 
segons el DOGC núm. 235, 23 d’agost del 1937, posteriorment numerats com a grups escolars del CENU. 

Districte 8

*59 (58) Grup escolar Narcís Monturiol (Col·legi Paules)  . . . . . . . . . C. Voltaire, 41 

*60 (91) Grup escolar Catalunya (Filles de Maria)  . . . . . . . . . . . . . . . Travessera de Gràcia, 117 

*61 (32) Grup escolar Lina Odena (escola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Provença, 283 

*62 (143) Grup escolar Luis Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Travessera, 260 

*65 i 118 (2 i 110) Grup escolar (Asil d’orfes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Salmerón, 190 

63 Grup escolar Orfelinat Ribas. Adscrit a Assistència Social . . . . . Pg. de la Vall d’Hebron 

*64 (59) Grup escolar Superació (Asil Dominiques)  . . . . . . . . . . . . . C. Torrijos, 66-68 

*66 (90) Grup escolar Llavor (escola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Torrent de les Flors, 68 

*67 (66) Grup escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Encarnació, 62 

115 i 143 (76) Grup escolar (Escoles parroquials Santuari del Coll) . C. Joan Bellmunt 

*116 (95) Grup escolar (torre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Maignon / travessera de Dalt

117 (108) Grup escolar (casa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sant Genis dels Agudells, 5 

119 (115) Grup escolar (Torre Marsans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pg. del Coll 

120 (118) Grup escolar (Convent Franciscans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Larrard, 31 

146 APEC. Escola Jacint Verdaguer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saló García Hernández, 111
 (avui. pg. de Sant Joan) 

APEC. Escola experimental d’assaig de mètodes pedagògics . . . . . Via Augusta, 140 

154 APEC. Escola Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Balart, 14 

Districte 9

68 (25) Grup escolar (Escoles de la Sagrada Família)  . . . . . . . . . . . . C. Sant Sebastià, 55 

*69 (27) Grup escolar (Col·legi de la Seu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Agustí Milà, 78 

*70 (23) Grup escolar Nova Infància (Convent de l’Ensenyança) . . . C. Mallorca, 516 

*71 (134) Grup escolar Maragall (Escoles Comerçades) . . . . . . . . . . C. Castellà / c. Joan de Garay 

*72 Grup escolar Renaixença (Escoles catòliques) . . . . . . . . . . . . . . C. Sans i Bernet, 1 

*73 (50) Grup escolar (adoberia Ibèrica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Ribes

*74 (4) Grup escolar Claror (Patronat de Poblet)  . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sardenya, 335 

*75 (26) Grup escolar Mèxic (Col·legi monges)  . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Amílcar, 10 

76 (22) Grup escolar Amor i Llibertat (Dominiques) . . . . . . . . . . . . . . C. Campoamor, 49 

77 Grup escolar (Fàbrica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Verneda, 214 

78 (54) Grup escolar (Foment de Cultura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Valseca, 21 

*79 (24) Grup escolar (Patronat Ntra. Sra. Soledat - Josefins)  . . . . . C. Torroja, 1

*80 (10) Grup escolar El Progrés (Farinera Maria) . . . . . . . . . . . . . . . C. València, 645 

*81 (29) Grup escolar Llibertat (convent Escolàpies) . . . . . . . . . . . . . C. Joan de Peguera / Roger 

*82 (31) Grup escolar Bellavista (Escola parroquial) . . . . . . . . . . . . .  C. Varsòvia/Telègraf 

*83 (101) Grup escolar Vista Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Dant, 1 

*84 (72) Grup escolar Apel·les Mestres (Casa Maternitat Santa Isabel) . C. Llobet i Vall-llosera, 6 

*85 (85) Grup escolar Primer de Maig (Escola Dames Catequistes)  . C. Polònia, 19 

86 (11) Grup escolar Antoni Gaudí (Col·legi Sagrada Família)  . . . . . C. Mallorca / Sardenya 
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Escuelas nacionales graduadas de niños

Distrito 1

C. Escudellers Blancs, 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 secciones

C. Guitert (Barceloneta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

GE Baixeras. Via Laietana, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

Distrito 2

GE San Raimundo de Peñafort (Puerto Franco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

GE Jacinto Verdaguer. C. Lérida, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 secciones

GE Luís Antúnez. Ctra. de Garraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 secciones

Distrito 3

GE Baltasar Gracián. Av. Vallvidrera, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 secciones

Durán y Bas. C. Cabestany, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 secciones

Distrito 4

GE Pedro Vila. Salón de Víctor Pradera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 secciones

GE Raimundo Lulio. Av. Generalisimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 secciones

GE Cervantes. Baja San Pedro, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 secciones

Distrito 5

GE Milá y Fontanals. C. Ángeles, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 secciones

C. Carme, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

GE Collaso y Gil. C. San Pablo, 101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 secciones

Distrito 6

«Uruguay». C. Salvatierra, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 secciones

Ronda de San Antonio, 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

Distrito 7

C. Bleach, 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

«Peru». C. Sagunto, 92-94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 secciones

GE Luis Vives. C. Canalejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 secciones

«Diputación». C. Diputación, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

«Reyes Católicos». C. Aragón, 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 secciones

GE Calvo Sotelo. Pl. España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 secciones

«Víctor Pradera». Pl. España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 secciones

Distrito 8

GE Primo de Rivera. Parque Güell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 secciones

P.º General Mola, 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 secciones

Distrito 9

GE Ramiro de Maeztu. Turó de la Peira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 secciones

«Emilio Juncadella». C. Trinchant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 secciones

Distrito 1
C. Comercio, 19
C. Regomir, 3, pral.

Distrito 2
C. Calabria, 25
C. Piqué, 35

Distrito 3
C. Ballester, 72 
C. Folgarolas, 41 
C. Zaragoza, 129 
C. Mariano Cubí, 176
C. Casetas, 26

Distrito 4
C. Provença, 317
Av. José Antonio, 732, bajos
C. Alta San Pedro, 39

Distrito 5
C. Unió,15, pral.
C. Conde del Asalto, 24 
Ronda de San Pablo, 38
C. Montealegre, 5  
(Casa de Caridad)

Distrito 6
C. València
C. Mallorca, 207
C. Enrique Granados, 113
C. Muntaner, 79 
C. Enric Granados, 47, bajos

Distrito 7
C. Vallespir, 80

Distrito 8
Pl. del Diamante, 7 

C. Congost, 21 

Trav. de Gracia, 151 

P.º del Valle Hebrón, 18 
(Penitents)

Distrito 9

C. San Mariano, 26 

C. Dos de Maig, 237 

C. Sagrera, 179 

C. Pedro Secchi, 22

C. Vasconia, 17

C. Santes Creus, 1 (Horta) 

C. Argullós, s/n

Distrito 10

C. Castanys, 5 

C. Enna, 151

ARREGLO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BARCELONA (transcripció) 
La Vanguardia Española, 11/VI/1944 

Escuelas unitarias de niños

Escuelas unitarias de niñas

Distrito 1 
No hay emplazada ninguna 
escuela de esta clase

Distrito 2
C. Borrell, 123 
C. Rosal, 12
C. Calabria, 25

Distrito 3
C. Mariano Cubí, 55 
C. Folguerola, 39 
C. Ballester, 72
C. Mandri, 7 
C. Putxet, 94 
C. Casetas, 26

Distrito 4
C. Princesa, 35 
C. Alta San Pedro, 39, 2º
Av. José Antonio, 732 

C. Gerona, 64 
C. Diputación, 295, pral.

Distrito 5
Ronda de San Pablo, 38 

Distrito 6
C. VIllarroel, 71
C. Aribau, 39, pral. 
C. Enric Granados, 89

Distrito 7 
No hay emplazada ninguna 
escuela de esta clase

Distrito 8
C. Asturias, 16
C. Minerva, 7 
C. Providencia, 22
C. Menéndez Pelayo, 37 
C. Congost, 21 

C. Mayor de Gracia, 116 
P.º Valle Hebrón, 18 (Penitents)
C. Argentina, 25

Distrito 9
C. Foronda, 40
Pje. Centelles, 3 
C. San Andrés, 122 
C. San Andrés, 294
C. Santa Creus, 1
C. Coroleu, 32 
C. del Orden, 146-148
C. Argullós 
P.º Torres i Bages

Distrito 10
C. Pedro IV, 122 
C. Castanys, 3 
C. Granada, 18 

Annex 2
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Distrito 7

«Reyes Católicos». Aragón, 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 secciones

C. Gayarre, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

C. Miguel Bleach, 4, bajos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

Vallespir, 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

GE Diputación. C. Diputación, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 secciones

GE Luis Vives. C. Canalejas (Sans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 secciones

«España». Pl.Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 secciones

C. Gerona, 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

Distrito 8

«General Primo de Rivera». Parque Guell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 secciones

«Bertrán y Güell». C. San Caimo. Vallcarca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

Distrito 9

C. Amilcar, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 secciones

«Obispo Irurita». Manso Casanovas, 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 secciones

«Ramiro de Maeztu». Turó de la Peira (Horta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 secciones

«Cristobal Colón» (segundo grupo de casas baratas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

«Sardá Salvany». Rambla Volart, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

«Bernardo Boil» (grupo primero de casas baratas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 secciones 

GE José Antonio (tercer grupo de casas baratas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones

Distrito 10

C. Ter, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 secciones

GE Padre Manjón. C. Àusias March, 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 secciones

C. Serrano, 75-77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 secciones

«Pintor Fortuny». Ctra. San Andrés, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 secciones

«Cristóbal Colón» (segundo grupo de casas baratas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 secciones 

«Obispo Irurita». Manso Casanovas, 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 secciones

«Codolá Gualdo». Av. Torras y Bages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 secciones

«José Antonio» (tercer grupo casas baratas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

Distrito 10

C. Pedro IV, 74  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 secciones

C. Ter, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 secciones

GE Padre Manjón. Ausias March, 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

Escuelas nacionales graduadas de niñas

Distrito 1

Parque de la Ciutadela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 secciones

C. Vidrio, 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

«Barceloneta». Grau i Torres, 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 secciones

C. Aviñó, 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

GE Baixeras. Via Laietana, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

Distrito 2

GE San Raimundo de Peñafort. Puerto Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

«Luis Antúnez»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones 

Distrito 3

«Ausias March». Pl. Comas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

«Dolores Monserdá». Salvador Mundí, 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 secciones

«República Argentina». Balmes, 292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 secciones

Distrito 4

C. Bruch, 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

GE Raimundo Lulio. Av. Generalísimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 secciones

GE Pedro Vila. Salón Víctor Pradera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 secciones

Distrito 5

C. Fortuny, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 secciones

GE Collaso y Gil. C. San Pablo, 101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 secciones

GE Milá y Fontanals. C. Ángeles, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 secciones

C. Conde del Asalto, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 secciones

Distrito 6

C. Mallorca, 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 secciones
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Índex de sigles

AAGEB  Associació d’Amics del Grup Escolar Baixeras

APA  Associació de pares d’alumnes

APEC  Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 

ATS  Ajudant tècnic sanitari

BUP  Batxillerat unificat polivalent

CAP  Curs d’Aptitud Pedagògica

CENU  Consell de l’Escola Nova Unificada

CEPEPC  Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana

CNT  Confederació Nacional del Treball

COU  Curs d’orientació universitària

EGB  Educación General Básica

ERC  Esquerra Republicana de Catalunya

ETA  Euskadi Ta Askatasuna («País Basc i Llibertat»)

FAV/FAVB  Federació d’Associacions de Veïns (de Barcelona)

FEN  Formación del Espíritu Nacional

FET  Falange Española Tradicionalista

FETE  Federació de Treballadors de l’Ensenyament

FP  Formació professional

GATCPAC Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània

GE  Grup escolar

ICE  Institut de Ciències de l’Educació

IES  Institut d’educació secundària

IME Instituto Municipal de Educación

JONS Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista

LGE  Ley General de Educación

LOGSE  Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu

MEC  Ministerio de Educación y Ciencia

MIL  Movimient Ibèric d’Alliberament 

OJE  Organización Juvenil Española

PND  Personal no docent

PNN Professors no numeraris

PSUC  Partit Socialista Unificat de Catalunya

SEM  Sindicato Español de Magisterio

SEU  Sindicato Español Universitario

UAB  Universitat Autònoma de Barcelona

UB  Universitat de Barcelona

UGT  Unió General de Treballadors

Índex de taules, gràfics i plànols

p. 21 Analfabetisme per districtes (1900)

p. 22 Nombre d’escoles primàries per districtes (1900)

p. 23 Relació escola pública - escola privada (1903)

p. 24 Analfabetisme per districtes (1905 i 1910)

p. 25 Evolució de la taxa d’analfabetisme (% sobre el total de la població)

p. 26 Relació escola pública - escola privada i dèficit escolar (1905-1910)

p. 30 Matrícula de batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Barcelona

p. 31 Alumnes matriculats a la Universitat de Barcelona

p. 32 Matrícula del curs 1914-1915 a la Universitat de Barcelona

p. 45 Matrícula del curs 1920-1921 en les escoles tècniques i superiors de la Mancomunitat

p. 46 Evolució de la matrícula a l’Escola del Treball

p. 56 Pla de distribució d’escoles, 1920

p. 66 Matrícula del curs 1928-1929 a les facultats universitàries i escoles tècniques

p. 67 Evolució de la matrícula de la Universitat de Barcelona

p. 79 Evolució de la matrícula a l’institut escola del Parc

p. 80 Evolució de la matrícula a l’Institut Maragall

p. 80 Evolució de la matrícula a l’Institut Balmes

p. 81 Evolució de la matrícula a la Universitat de Barcelona

p. 93 Relació escola público - escola privada i dèficit d’escolarització (1935)
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i les de l'Estat central a Barcelona, l'any 1937
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p. 132 Arreglo escolar de la ciudad de Barcelona (1944)

p. 133 Escoles del CENU que van seguir funcionant després del 1939

p. 156 Distribució d’alumnes per nivells d’ensenyament. Organització per a la Cooperació  
i el Desenvolupament Econòmics (OCDE)

p. 166 Relació escola pública - escola privada i dèficit escolar (1956)

p. 187 Alumnes matriculats i dèficit de places (1957)

p. 193 Plànols de La enseñanza primaria en Barcelona, 1962

p. 195 Matrícula a l’ensenyament secundari (1963)

p. 196 Matrícula a l’ensenyament superior (1963)

p. 204 Relació de la matricula dels centres públics i privats (1968)
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p. 221 Mapa dels instituts de Barcelona davant la Ley General de Educación (LGE)

p. 225 Relació escola pública - escola privada (1979)

p. 383 Categories professionals de les famílies
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Índex d’il·lustracions

p. 20 El treball infantil era una de les causes de l’elevat índex d’analfabetisme.  
Venedors infantils de premsa, 1907-1908. Fotografia: F. Ballell. AFB

p. 24 La comunicació escrita entre la població analfabeta feia necessari l’oferiment del servei 
d’escrivent, c. 1905-1910. Fotografia: F. Ballell. AFB 

p. 29 La magnificència dels centres religiosos ubicats a la zona alta de la ciutat contrastava 
amb la penúria de l’escola pública. Construcció de l’escola Pia de Sarrià, c. 1900. AFB

p. 43 La creació de l’institut per a noies pretenia posar fi a la discriminació que suposava 
l’accés gairebé exclusiu dels nois als estudis de batxillerat. Visita d’alumnes de l’Institut 
de Segon Ensenyament de la Dona al laboratori de l’Escola Industrial, 1916. Fotografia: 
Frederic Ballell AFB 

p. 49 Instància presentada a l’Ajuntament per diverses entitats de Sants i Hostafrancs per 
reclamar una escola pública al barri. Campanya Pro-Escola de les entitats de Sants 
i Hostafrancs, 1918. Fotografia: Pep Parer. AMCB

p. 59 Des del 1906 l’Ajuntament organitzà el servei de colònies per a escolars, inici d’una 
llarga trajectòria educativa i higienista. Sortida de colònies, agost del 1910. Fotografia: 
Frederic Ballell. AFB

p. 65 Durant la dictadura de Primo de Rivera es projectaren quatre grups escolars als barris 
de cases barates de la perifèria barcelonina, que no foren inaugurats fins als anys 
republicans. Grup escolar Giner de los Ríos. Turó de la Peira, 1932. Fotografia: Josep 
Domínguez AFB

p. 72 Ubicat en un entorn cèntric de la ciutat i construït amb l’ajut de la deixa del benefactor 
que li dona nom, aquest grup escolar dissenyat per Josep Goday va aportar singularitat 
al paisatge urbà. Grup escolar Pere Vila, 1931-1936. Fotografia: Gabriel Casas. ANC

p. 73 Els nous mètodes pedagògics atenyien a la globalització de coneixements i potenciaven 
el treball fora de l’aula sobre el medi natural i l’entorn urbà. Escola Baixeras, «Diari de 
classe», octubre-desembre del 1932. Fotografia: Pep Parer. AMCB, caixa 67234

p. 77 Ubicat a l’antic Palau del Governador de la Ciutadella des del 1932, el primer institut 
escola esdevingué pioner d’un model alternatiu al batxillerat tradicional, mixt i amb 
ensenyament en català. Pati de l’institut escola del Parc, 1932-1936. Fotografia: autor 
desconegut. ANC

p. 86 El primer ajuntament republicà reconvertí aquests hotels i altres edificis de l’Exposició 
del 1929 per ampliar l’oferta de places escolars. Inauguració de les Institucions de 
Cultura Francesc Macià als hotels de la plaça d’Espanya, 13 de novembre del 1932. 
Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

p. 100 A partir del 1936, i per encàrrec de la Comissió de Cultura, es projectaren diverses 
escoles, moltes de les quals no es feren realitat per les circumstàncies de la guerra. 
Projecte de grup escolar a l’antic velòdrom de Sants (París - Tenor Massini), juny 
del 1937, signat per Ramon Argilés. Fotografia: Pep Parer. AMCB 

p. 103 Vista del solar de l’antiga caserna del carrer de Sant Pau. El solar d’una antiga caserna, 
cedit a l’Ajuntament, i el llegat de l’exalcalde Josep Collaso i Gil van fer possible la 
construcció d’un nou grup escolar, fonamental per eixugar el dèficit escolar a la zona 
superpoblada del Raval. Obres de construcció del grup escolar Collaso i Gil, 1932. 
Fotografia: Jaume Ribera. AFB 

p. 110 La Sección Femenina i el Frente de Juventudes esdevingueren pilars de l’escola 
franquista, tant pel que fa al control del professorat com de l’alumnat. Dia de Santa 
Teresa, patrona de la Sección Femenina, 15 d’octubre del 1941. Fotografia: Pérez de 
Rozas. AFB

p. 112 El nacionalcatolicisme impregnà la tasca escolar diària i anorreà tots els valors de 
l’escola republicana. Llibreta del grup escolar Baixeras, 1943. Fotografia: Pep Parer. 
AMCB, GE Baixeras, caixa 67147

p. 115 L’adoctrinament polític de la infància i els joves quedava garantit amb la intromissió 
de les organitzacions falangistes a escoles i instituts, i amb les celebracions religioses 
públiques s’exterioritzava l’adhesió de la ciutat als rituals catòlics trencats durant la 
guerra. Entrega d’un estendard apadrinat pel capità general Kindelán a la centúria dels 
fletxes, 2 de maig del 1942. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

p. 115 Nens representant a Sant Tarsici, la beata Imelda i el timbaler del Bruc a la festa 
eucarística infantil del Congrés Eucarístic Diocesà, 31 de maig del 1944. Fotografia: 
Pérez de Rozas. AFB

p. 118 Tots els mestres foren sotmesos a un procès de depuració davant Jutjats especials, 
per verificar si eren contraris al Movimiento Nacional, tenien idees catalanistes o 
separatistes o havien militat en sindicats o partits republicans, socialistes i comunistas. 
Convocatòria a mestres funcionaris per presentar-se al Jutjat Militar especial per a 
les depuracions de funcionaris civils, 2 de març de 1939. AMCB. Fons Ajuntament de 
Barcelona: F193 Represàlia política, UI 60438.2 

p. 125 L’escola Emilio Juncadella, situada al barri de Navas i projectada en els anys republicans, 
en acabar la guerra fou reinaugurada amb el nom d’un industrial tèxtil, assassinat a 
inicis del conflicte. Fotografia extreta de La obra realizada por el primer Ayuntamiento 
de Barcelona después de la liberación (1939-1941), pàg. 143-144, X.- Núm. 14. AHCB

p. 134 L’escola Cervantes, antiga casa del marqués d’Alòs, al carrer de Sant Pere Més Baix, 
convertida en grup escolar del CENU, en funcionament a finals dels anys cinquanta. 
Escola Cervantes, 1959. AMCB

p. 143 Les pràctiques religioses formaven part de la vida escolar, amb les primeres comunions 
com a pretext per celebrar actes públics massius. La Sagrada Família amb nens i nenes 
durant la seva comunió general celebrada pel XXXV Congrés Eucarístic Internacional, 
28 de maig del 1952. AFB

p. 155 De cara a la formació professional, les grans empreses supliren la manca d’oferta del 
sector públic. Escola d’aprenents de la SEAT, s/d. AHCOAC

p. 161 Artur Martorell, ànima de l’IME, s’esmerçà a oferir activitats per actualitzar la formació 
dels mestres. Fullet de propaganda del III Curset per a mestres, 1969. Fotografia: 
Pep Parer. AMCB

p. 165 Situat a la via Júlia, el grup escolar Agustina d’Aragó s’emmarcava en el feble intent 
de pal·liar les greus deficiències escolars als barris populars. Inauguració del grup 
escolar Agustina d’Aragó, 26 de gener del 1954. Fotografia: autor desconegut. Àlbum 57, 
AMDNB 

p. 172 La vessant de treball social practicada per alguns sectors de l’Església determinà 
iniciatives per afrontar la greu problemàtica dels barris que acollien la immigració. 
Publicació sobre la Semana del Suburbio, 1957. Fotografia: Pep Parer. AMCB

p. 179 Des de l’alcaldia de Josep M. de Porcioles s’emmascarà amb folklorisme la manca 
d’una política de defensa i potenciació de la cultura catalana. Mentrestant, la ciutat vivia 
accelerades transformacions a partir de grans projectes urbanístics, sovint lligats a negocis 
especulatius. Día de la sardana, 26 de setembre de 1964. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB
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p. 179 Vista, de l’alcalde Josep M. Porcioles, als habitages construïts pel Patronato Municipal 
de la Vivienda, al polígon sud-oest del Besòs, c. 1960. Fotografia: Brangulí. AFB

p. 189 El creixement dels barris perifèrics fou desordenat i mancat de planificació, amb 
una forta aglomeració d’habitatges i una falta total de serveis. Vista general del barri 
de Roquetes, 1960. AHRNB

p. 190 Les escoles projectades per Oriol Bohigas i Josep Martorell mostraven un nou 
llenguatge arquitectònic més funcional i racionalista. Grup escolar Timbaler del Bruc, 
anys seixanta. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

p. 191 L’arquitecte Francesc de Paula Adell Ferré, per encàrrec del Ministerio de Educación 
Nacional, projectà al barri de Sants un dels nous edificis escolars de batxillerat ubicats 
a la ciutat. Institut Emperador Carles, 1962. Fotografia: Pérez de Rozas. AFB

p. 203 L’estudi de l’Ajuntament estava orientat a diagnosticar la situació escolar de la ciutat i 
a fer les previsions de cara a l’aplicació de la Ley General de Educación. Portada del fullet 
La enseñanza en Barcelona (1968-1969). Fotografia: Pep Parer. AMCB

p. 206 Els nous requeriments arquitectònics i de professorat determinaren la desaparició de 
centres privats, expressió del minifundisme escolar present a tota la ciutat. Academia 
Trinidad, anys setanta. Fotografia: Kim Manresa. AHRNB 

p. 209 Els convenis entre l’Ajuntament i el Ministerio, a finals dels anys seixanta i principis dels 
anys setanta, potenciaren un increment de la construcció escolar que no va resoldre 
el problema de la manca de places, a causa de l’augment de població. Portada de la 
revista Barcelona Informa, 1972. Fotografia: Pep Parer. AMCB

p. 216 En el marc de les lluites veïnals, la demanda d’escoles i guarderies esdevingué una 
reivindicació fonamental ateses les mancances de serveis, sobretot a Nou Barris. 
Manifestació a la plaça de Sant Jaume, 1976. Fotografia: Brangulí. AFB

p. 219 La campanya del 1968 per impulsar l’ensenyament del català a l’escola contribuí 
que fos incorporat a la nova llei d’educació de 1970. Adhesiu amb el lema «Català 
a l’escola». CRAI-Biblioteca del Pavelló de la República. Universitat de Barcelona

p. 220 El 1975, la campanya de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va unir, a la 
reivindicació de la democratització dels ajuntaments, la de la catalanització de l’escola. 
Adhesiu amb el lema «Volem els ajuntaments i l’escola catalans i democràtics».  
CRAI-Biblioteca del Pavelló de la República. Universitat de Barcelona

p. 236 L’escola s’ubicà a la zona afectada per la Reforma Interior de la ciutat, en un solar de 
la tot just oberta via Laietana, amb un objectiu exemplaritzant, al costat d’altres edificis 
simbòlics i magnificents. Col·locació de la primera pedra del grup escolar Baixeras, 
1917. Fotografia: F. Ballell. AFB

p. 237 Primer edifici escolar públic dissenyat per Josep Goday, arquitecte de l’Assessoria 
Tècnica de la Comissió de Cultura, que va marcar l’estil dels centres posteriors, 
considerats com a símbols del noucentisme barceloní. Grup escolar Baixeras, 1922. 
Fotografia: autor desconegut. AFB

p. 246 Les colònies d’estiu, amb activitats escolars i de lleure, s’adreçaren als infants més 
propensos a malalties i comptaren amb el suport de l’Associació d’Amics del grup 
escolar Baixeras. Alumnes de l’escola Baixeras tornant de les colònies, setembre del 
1925. Fotografia: Joan Maymó. AFB

p. 249 A les escoles del Patronat el material escolar era gratuït. L'Ajuntament el lliurava als 
mestres, i aquests advertien als alumnes de la necessitat d’un bon ús. Llibreta d’un dels 
grups escolars de la plaça d’Espanya, 1934. AMCB, Fons Ajuntament de Barcelona: 
K231 Recerca pedagògica, UI 67145.9.  

p. 254 La història de Catalunya entrà a formar part del currículum escolar oficial i molts 
mestres s’esmerçaren per fer atractiu el seu ensenyament amb nous materials 
didàctics. Lluis Mallafré destacà pel seu treball d’il·lustrador de llibres infantils 
i escolars. Fullet i quadern d’exercicis d’Història de Catalunya fet per dos mestres 
del Patronat Escolar. Col·lecció particular

p. 258 En els anys republicans, alumnes i professors confeccionaren aquesta revista amb 
textos i dibuixos reproduïts amb la impremta Freinet. Revista escolar Baixeras, 1936. AMCB 

p. 267 L’esperit amb què el «Nuevo Estado» volia impregnar les aules es manifesta en aquest 
treball on el nom de l’escola apareix decorat amb les cinc roses i les fletxes citades al 
«Cara al Sol», l’himne de Falange. Cartell escolar, s/d. AEB

p. 285 Després de la guerra, les primeres comunions de les alumnes se celebraven a la 
parròquia dels Sants Just i Pastor, seguides d’una celebració a la mateixa escola. 
Primeres comunions d’alumnes de l’escola Baixeras, s/d. AEB 

p. 292 Malgrat la pèrdua de l’ús de la llengua catalana a l’aula i el seguiment de les directrius 
oficials del nacionalcatolisme, l’escola Baixeras seguí gaudint de la confiança de les 
famílies del barri. Nens sortint de l’escola, 1954. Fotografia: J. Postius. AFB

p. 299 Les alumnes de les escoles barcelonines participaven en certàmens gimnàstics 
organitzats per la Sección Femenina de la Falange. Alumnes de l’escola Baixeras 
participant en un festival d’educació física, s/d. AEB

p. 302 Els objectius dels ministeris «desarrollistes» afectaren la vida escolar, que tot i seguir 
immersa en l’ideari franquista, adoptà formes educatives més modernes. Nenes 
contemplant els treballs exposats a l’escola Baixeras, s/d. AEB

p. 306 La construcció dels dos instituts de batxillerat, el Joan d’Àustria i l’Infanta Isabel 
d’Aragó, a la Verneda, estava relacionada amb la urbanització del polígon de Sant Martí 
i la construcció de grans blocs d’habitatges. Urbanització del carrer d’Espronceda, 
c. 1940. AHPN 

p. 306 Els dos centres bessons, femení i masculí, foren obra de l’arquitecte Francesc de Paula 
Adell, que hi plasmà un llenguatge singular, alhora monumental i funcional. Edifici dels 
instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d’Àustria, 1962. Arxiu Infanta Isabel

p. 310 Prop dels instituts i fins a finals de la dècada dels setanta, es mantingué habitat el barri 
de barraques de la Perona, un clar exponent de la marginació social a la perifèria de la 
ciutat. Barri de barraques de la Perona, c. 1980. Fotografia: Francesc Farriols. AMDSM

p. 314 La visita a Barcelona del dictador Francisco Franco s’aprofità per fer la inauguració 
oficial dels dos instituts de la Verneda com un acte de propaganda del Règim. 
Arribada de Franco a l’institut Joan d’Àustria per a la seva inauguració oficial, 1963. 
Arxiu Infanta Isabel

p. 325 Nenes uniformades, sota la mirada del director espiritual i dels professors, eren 
l’exponent d’unes normes de funcionament que, amb el pas dels anys, s’anaren 
relaxant. Vestíbul de l’institut Infanta Isabel d’Aragó el dia de la inauguració oficial, 
1963. Arxiu Infanta Isabel

p. 326 La separació entre nois i noies no impedí que s’establissin relacions fora del centre, 
als espais i cafeteries de les rodalies. Esbarjo de les noies al pati de l'institut Infanta 
Isabel, s/d. Fotografia cedida per Enrique Valenciano

p. 327 Esbarjo dels nois al pati de l’institut Joan d'Àustria, s/d. Fotografia cedida per 
Enrique Valenciano

p. 386 Pràctiques al laboratori de ciències naturals a l'institut Infanta Isabel d'Aragó.  
Arxiu Infanta Isabel

p. 386 Classe de matemàtiques a l’institut Joan d’Àustria. Fotografia cedida per Enrique 
Valenciano
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