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Així, a començament del se-
gle xx, la ciutat de Barcelona 
presentava un contrast social 
ben marcat en les oportunitats 
educatives. El classisme era 
manifest, atès que, mentre els 
fills de les classes mitjanes 
i altes disposaven, per for-
mar-se, dels majestuosos edifi-
cis de les grans congregacions 
religioses, construïts a les 
acaballes del segle xix, bona 
part dels infants de les classes 
populars assistien bé a petits 
centres privats o bé a les esco-
les «nacionals», que depenien 
de l’Estat. Molt pocs eren 
edificis propis i se situaven 
sovint en pisos llogats, amb 
aules unitàries que acollien 
alumnes de diferents edats a 
càrrec d’un sol mestre.
Aquest desenvolupament 
d’una extensa xarxa escolar 
privada, amb un pes impor-
tant de l’escola confessional, 
s’havia produït pel desinterès 
polític en un sistema escolar 
públic i, també, per la delega-
ció de competències de l’Estat 
a uns ajuntaments mancats 
de recursos, sobre els quals va 
recaure la responsabilitat de 
construir i mantenir les esco-
les primàries.
Malgrat que l’escola era obli-
gatòria fins als dotze anys, la 

El repte d’escolaritzar Barcelona
L’evolució de la societat barcelonina va suscitar entre les classes mitjanes i populars 
la progressiva reclamació d’un ensenyament en condicions dignes i la reivindicació 
de respectar a les aules la personalitat dels infants, la seva llengua i la llibertat de 
pensament, defugint l’autoritarisme i l’adoctrinament religiós. Mentre els grups 
socials benestants havien optat per donar suport a l’escola privada religiosa, la 
inèrcia institucio nal per afrontar aquestes necessitats educatives va consolidar un 
minifundisme escolar constituït per les nombroses escoles unitàries públiques, les 
voluntarioses escoles d’ateneus i de cooperatives i les depauperades escoles de pis. 

manca de gratuïtat, la minsa 
oferta de places públiques i 
la necessitat que els infants 
s’incorporessin precoçment al 
món del treball feien que les 
taxes d’escolarització fossin 

baixes i hi haguessin índexs 
d’analfabetisme elevats, so-
bretot als barris obrers: Sant 
Martí de Provençals, Sant 
Andreu, Sants, el Raval i la 
Barceloneta.

Les primeres 
iniciatives 
públiques
D’ençà del 1901, la presència 
al govern de la ciutat de no-
ves forces polítiques va con-
tribuir a iniciar un procés de 
transformació de l’escola pú-
blica. Els grups republicans, 
que van ser majoria al consis-
tori fins al 1913, intentaren 
de millorar les condicions de 
treball dels mestres amb el 
desdoblament d’escoles uni-
tàries. També es preocuparen 
de pal·liar les mancances 
higièniques i sanitàries dels 
infants de les classes popu-
lars, amb l’organització dels 
serveis de colònies i cantines 
escolars, i amb la creació de 
les escoles a l’aire lliure.
Una de les propostes més 
singulars fou el Pressupost 
extraordinari de Cultura de 
1908, fruit de l’efímera Soli-
daritat Municipal, impulsada 
pels grups nacionalistes re-
publicans i regionalistes. Per 
primera vegada, hom propo-
sava de crear grups escolars 
graduats que havien de ser 
gestionats per l’Ajuntament, 
amb un ensenyament alter-
natiu al sistema oficial que 
incorporava: aules mixtes, 
ús de la llengua catalana i 
continguts lliures de conno-
tacions religioses. L’oposició 
frontal de l’església i els re-
cels dels regionalistes, perquè 
es propugnaven el laïcisme i 
la coeducació, i l’oposició a 
l’ensenyament en català dels 
republicans radicals, van frus-
trar el projecte, que finalment 
es va vetar per la intervenció 
del governador civil. 
Aquest fracàs va allunyar 
l’oportunitat de connec-
tar l’escola publica amb les 
aspiracions de canvi educatiu 
que, a manera d’assaig, s’ex-
perimentava en algunes esco-
les privades, bé als cercles de 
la burgesia catalanista il·lus-
trada, com l’escola Mont d’Or, 
bé als ateneus i als centres 
republicans, alguns dels quals 
eren seguidors del model de 
l’Escola Moderna de Francesc 
Ferrer i Guàrdia.
Alhora que els republicans 
tenien la majoria a l’Ajunta-
ment, el projecte regionalista, 
encapçalat per Enric Prat de 
la Riba, prenia forma a la 
diputació barcelonina i, més 
endavant, a la Mancomunitat. 
En vista del paper que havia 
de tenir l’escola en la futura 
construcció nacional, se’n va 
posar els fonaments amb la 
creació dels estudis normals, 
la dotació de beques per for-
mar-se a l’estranger, la difusió 
dels nous mètodes pedagò-
gics, la publicació de revistes 
especialitzades i l’organitza-
ció de les escoles d’estiu.

Higienisme 
i renovació 
pedagògica
El programa municipal del 
republicanisme, que tenia 
com a objectiu pal·liar les 
necessitats de les classes més 
desfavorides, va aplicar els 
principis pedagògics de l’Es-
cola Nova i els models de la 
Institución Libre de Enseñan-
za, sobretot les escoles a l’ai-
re lliure i els banys de mar.
La primera Escola del Bosc, 
inaugurada el 1914 a la 
finca Laribal de Montjuïc i 
dirigida per Rosa Sensat a la 
secció de nenes, disposava 
d’instal·lacions modernes 
i d’espais a l’aire lliure on 
es desenvolupaven les activi-

tats d’aprenentatge, la formació 
física i la pràctica d’exercicis 
lúdics. A la segona Escola del 
Bosc, situa da al parc del Gui-
nardó l’any 1923, es va aplicar 
el mètode Decroly, un concepte 
d’escola nou que també es va 
adoptar en l’educació dels in-
fants «cecs, sords i deficients» 
a Vil·la Joana (Collserola). L’any 
1931 es va inaugurar un altre 

Els nens amb propensió a 
les malalties respiratòries 
s’educaven amb aquestes 
iniciatives, la major part del 
temps fent jocs i activitats a 
l’aire lliure.
Una altra mostra de l’interès 
per la renovació pedagògi-
ca va ser la inauguració, el 
1915, del primer parvulari 
municipal Montessori al car-
rer de la Tapineria, que es va 
traslladar cinc anys després 
al carrer d’Ataülf número 12, 
on encara funciona com a 
centre adscrit al grup escolar 
Baixeras. La Casa dels Nens, 
un altre parvulari municipal 
Montessori, es va instal·lar a 
la casa Conrad Roure del car-
rer d’Aribau i, posteriorment, 

i jardins d’infants, que preveia 
la creació de 29 escoles gra-
duades, amb espais per fer-hi 
ensenyaments complementa-
ris, cantines, banys i dutxes.
Les dificultats pressupostàries 
i l’escassetat de solars van 
determinar que, d’entrada, 
sols es construïssin dos dels 
grups projectats: l’escola de 
nens Àngel Baixeras, a la 
Via Laietana, i l’escola de ne-
nes La Farigola, a Vallcarca. 
Ambdós centres plasmaven 
la nova concepció de l’escola 
pública –graduada, higiènica, 
funcional i amb un llenguatge 
arquitectònic refinat– i van ser 
el punt de partida d’una sèrie 
de projectes de Josep Goday, 
que han esdevingut símbols de 
l’ideal cívic i estètic del nou-
centisme.
Els responsables de la Comis-
sió de Cultura, conscients que 
els nous grups havien d’exem-

Els primers grups 
monumentals 
La Comissió de Cultura muni-
cipal, creada l’any 1916 per 
iniciativa de la Lliga Regiona-
lista, un cop assolida la ma-
joria al consistori, va comptar 
amb la col·laboració dels 
regidors republicans que, tot 
i les reticències inicials, en-
degaren estudis per planificar 
les construccions escolars, 
incloent-hi el finançament. 

A fi de garantir la continuïtat 
dels projectes més enllà de 
les conjuntures electorals, es 
va crear una assessoria tèc-
nica encapçalada per Manuel 
Ainaud, bon coneixedor de la 
renovació pedagògica catalana 
i impulsor de campanyes a 
favor de l’escola pública. Els 
seus col·laboradors van ser 
Enric Mias, metge higienista, 
i Josep Goday, l’arquitecte 
que va estudiar els edificis 
escolars europeus i que va ser 
autor dels projectes dels edifi-
cis escolars monumentals més 
emblemàtics.
L’ambició de fer de Barcelona 
la capital de Catalunya amb 
edificis característics va con-
vergir amb l’objectiu de pro-
curar als infants espais educa-
tius i d’esbarjo dignes, i amb 
aquesta finalitat, el 1917 es 
va projectar el Pla general de 
distribució d’edificis escolars 

plificar l’esforç municipal i 
ser emblemes d’un model 
d’escola nou, maldaren per 
crear el Patronat Escolar 
(1922), un organisme de 
gestió mixt entre l’Ajunta-
ment i el Ministeri d’Instruc-
ció Pública, que va permetre 
de dotar els edificis nous 
amb un professorat selec-
cionat que havia cursat el 
magisteri oficial i s’havia 
destacat per una trajectòria 
professional innovadora. 
També es volia subratllar el 
caràcter d’escola popular 
amb la donació de tot el 
material escolar per l’Ajun-
tament.

Anys d’aturada 
i de represa
A banda dels dos grups 
escolars inaugurats, s’es-
tava a punt de construir-ne 
d’altres, com ara els grups 
Ramon Llull, Lluís Vives, 
Milà i Fontanals i Pere Vila, 
que havien arrencat l’any 
1919; però el procés s’havia 
alentit per l’augment dels 
preus dels materials i es va 
frenar definitivament amb la 
dictadura de Miguel Primo 
de Rivera.
El nou règim militar, molt 
centralista, va reprimir les 
manifestacions de catalani-
tat i va aturar les iniciatives 
culturals autonomistes. A 
la intervenció de la Manco-
munitat i la suspensió del 
consistori va seguir la dis-
solució del Patronat Escolar 
i la fi de la línia de treball 
municipal empresa, amb 
una nova política de cons-
truccions escolars a Barcelo-
na, que es va concretar en la 
inauguració de quatre esco-
les als barris nous de cases 
barates de la perifèria. 
Entre la fi de la dictadura i 
la proclamació de la Repú-
blica es va obrir un parèn-
tesi durant el qual es va 
reorganitzar el consistori, es 
va reprendre la construcció 
dels grups escolars i es va 
restablir el Patronat, ampli-
ant-ne l’abast a les escoles a 
punt d’enllestir. L’accelera-
ció de les obres suspeses va 
permetre d’inaugurar onze 
grups escolars nous el març 
del 1931, alguns situats als 
edificis monumentals que 
s’havien projectat d’ençà del 
1919; i, d’altres, en velles 
escoles remodelades, a Sar-
rià i a les Corts, o bé en es-
coles adaptades a partir dels 
projectes començats durant 
la dictadura, al parc Güell i 
als barris de cases barates 
del Bon Pastor, del Baró de 
Viver i d’Eduard Aunós. Un 
any després començava a 
funcionar un nou grup al 
barri de Ramon Albó.
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1. La realitat escolar a la Barcelona  
de principis del segle xx

2. Propostes de canvi 3. La dignificació de l’escola pública
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Escola pública

Escola privada
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El predomini de l’escola privada per sobre l’escola pública va ser una constant al llarg del segle xx, 
a excepció dels anys de la guerra. El Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) va optar per la 
supressió de les escoles confessionals i va incorporar les seves instal·lacions a la xarxa pública, tot 
mantenint les escoles privades que estaven en sintonia amb els principis revolucionaris. Aquest 
intent d’arribar a l’escolarització total va quedar frustrat a partir de 1939, i la xacra dels infants 
sense escola no va desaparèixer oficialment fins a l’aplicació de la Llei general d’educació de 1970 
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Escolaritzats

La monumentalitat de les escoles de les congregacions religioses, construïdes a la part alta de la ciutat per arquitectes de renom, com les d’alguns 
dels centres privats innovadors, contrastava amb l’estat degradat de nombroses escoles públiques de la ciutat. A l’esquerra, col·legi masculí dels 
Jesuïtes inaugurat l’any 1895 a Sarrià i, a la dreta, façana d’una escola nacional de nenes, 1959. Fotos: AMCB

Aula d’una escola unitària. En aquestes aules públiques convivien alumnes de diferents edats a càrrec d’un sol mestre, que era assistit per un ajudant. 
Font: Comissió de Cultura, Les construccions escolars de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Taller d’Arts Gràfiques Henrich, 1922, entre pàg. 160 i 161

Moltes classes es feien a la platja, combinades amb la gimnàstica, els jocs i els banys de mar. Classe de geometria a l’Escola del Mar. Un bombardeig 
feixista la va destruir l’any 1938. Font: Comissió de cultura, Les construccions escolars de Barcelona, 1922, entre pàg. 224-225

El treball educatiu a l’aire lliure va permetre adaptar mètodes pedagògics 
moderns a les necessitats educatives especials dels alumnes de Vil·la Joana. 
Classe de nens cecs a l’escola Vil·la Joana, avui seu del Museu escolar del 
MUHBA. Font: Comissió de cultura, Les construccions escolars de Barcelona, 
1922, entre pàg. 248-251

La defensa d’una escola en català i d’un ensenyament racionalista, allunyat dels prejudicis, va sustentar els idearis alternatius a l’escola nacional 
i a la privada congregacionista a principis de segle. A l’esquerra, cartell de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Autor: Josep Obiols, 
1920?. A la dreta, primer número del butlletí de l’Escola Moderna, 1908. Imatges: CRAI UB Pavelló República

A les escoles a l’aire lliure les classes i les activitats es feien enmig de 
la natura. Classe de nenes fent puntes de coixí al peu del monument 
de Josep Llimona a l’Escola del Bosc de Montjuïc. Foto: Antonietti & 
Cuadrenys, s.d. AMCB

Josep Goday va saber crear un llenguatge 
propi per als grups escolars monumentals, 
imatges de la capitalitat catalana i 
aparadors de la nova política educativa 
municipal 

� Pati de l’escola Milà i Fontanals amb 
esgrafiats de Salvador Cañellas 

� Dibuix de Josep Goday del grup escolar 
Baixeras a la Via Laietana, 1917. AMCB

El creixement urbà i la demanda de places impulsaren la remodelació de les antigues escoles de 
Sarrià i les Corts, dutes a terme sota la direcció de Josep Goday. A dalt l’escola Dolors Monserdà, 
dins Cèlia Cañellas, L’evolució del concepte d’escola pública. IMEB, 2010 i, a sota, antiga escola 
Ausiàs Marc a la plaça Comas, 1950. Autor: Desconegut. AMDC

Les colònies escolars municipals per als infants de les escoles públiques amb propensió a les malalties 
respiratòries tenien una finalitat terapèutica. Colònies escolars municipals per a nenes, 1912. AMCB

centre a la finca Les Carasses 
de Sant Andreu, que havia 
comprat l’Associació d’Amics 
d’Ignasi Iglésias i que porta el 
nom del dramaturg.
A partir de 1918 es va orga-
nitzar el servei de banys de 
mar per a escolars. Tres anys 
més tard va néixer l’Escola del 
Mar a la platja de la Barcelo-
neta, dirigida per Pere Vergés. 

a la casa Trinxet del carrer de 
Còrsega.
Aquestes propostes van donar 
personalitat pròpia a la inicia-
tiva municipal barcelonina, 
que va agafar renom en els 
àmbits pedagògics europeus, 
tot i que va beneficiar un 
nombre bastant limitat d’in-
fants.
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mentàries de dibuix, música i 
d’educació física, feien servir 
la ràdio i el cinema a les aules 
i potenciaven les associacions 
d’alumnes i d’exalumnes. Els 
mestres s’esmerçaven per 
aplicar-hi els nous principis 
educatius, però no va ser fàcil. 
Si bé el bilingüisme fou àm-
pliament acceptat i es combi-
naren les classes en llengua 
catalana amb espais horaris 
d’ús del castellà, el laïcisme i 
la coeducació van costar més 
d’introduir a les aules. 
La desaparició imposada 
d’imatges i de referències 
religioses a l’entorn escolar 
sovint era frenada per la men-
talitat catòlica de molts dels 
mestres. La convivència de 
nens i nenes a les aules va ser 
progressiva, tot i que es man-

L’escola, gresol 
de nous valors 
educatius
La proclamació de la Segona 
República, el 14 d’abril de 
1931, va capgirar la situació 
al país i va situar Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) com a força majorità-
ria al consistori. 
L’escola pública era, per 
als nous dirigents, una eina 
fonamental per enfortir la 
consciència de ciutadania, 
amb bona sintonia amb les 
directrius del Ministeri d’Ins-
trucció Pública del Govern 
central, que dirigia el mestre 
Marcel·lí Domingo. Entre les 
mesures adoptades, cal des-
tacar la fi de l’obligatorietat 

de la religió a les aules i la 
incorporació de la llengua 
catalana a l’ensenyament, 
alhora que s’engegava un 
pla per intensificar la creació 
d’escoles i es facilitava l’ac-
cés dels mestres a les places 
noves mitjançant cursets de 
selecció, en lloc de les tradi-
cionals oposicions.
A Barcelona, l’esclat d’en-
tusiasme popular pel canvi 
polític va coincidir amb l’en-
trada en funcionament dels 
nous centres. La qualitat dels 
edificis i del material didàc-

tic, com també la voluntat 
entusiasta dels mestres se-
leccionats pel Patronat, van 
modificar totalment la con-
sideració social de l’escola 
pública barcelonina, fet que 
va afavorir un augment de la 
demanda de places, tant de 
les famílies humils dels bar-
ris, que es podien beneficiar 
dels serveis de cantines i de 
robers, com de les famílies 
menestrals, de petits comer-
ciants i d’industrials o de 
professionals liberals, sense 
que hi manquessin els fills 
dels mateixos mestres. Com 
a resultat, l’any 1935 l’Ofi-
cina de Matrícules registrava 
32.872 sol·licituds d’alum-
nes que esperaven torn per 
entrar als grups escolars.
Les escoles del Patronat, 
que oferien classes comple-

tingueren continguts diferen-
ciats a les classes pràctiques 
(tallers de fusteria per als 
nois i labors i cuina per a 
les noies).

La preocupació 
escolaritzadora: 
remodelacions 
i adaptacions
La Comissió de Cultura Mu-
nicipal, amb la pressió per 
aconseguir escoles dignes a 
tots els barris, va prioritzar 
l’ampliació de l’oferta de 
places per satisfer la deman-
da popular de matrícula a les 
escoles del Patronat, de ma-
nera que va caldre adaptar 
locals i edificis preexistents, 
alguns dels quals provenien 
de l’Exposició de 1929. Per 
exemple, el parvulari Fores-
tier, que es va instal·lar 
al pavelló de la Compañía 
General de Tabacos de Fili-
pinas; l’escola annexa a la 
Normal, que es va situar al 
pavelló del Ministeri d’Ins-
trucció Pública del recinte 
de l’Escola Industrial; els 
hotels de la plaça d’Espanya, 
que es van convertir en les 
institucions de cultura Fran-
cesc Macià i el pavelló de 
Suècia, que va esdevenir la 
Colònia Permanent de Mun-
tanya a Berga.
L’Ajuntament va excel·lir en 
l’aplicació ràpida de la legis-
lació laïcista del govern repu-
blicà, i va requisar els edificis 
escolars dels jesuïtes als 
carrers de Casp i de Rosselló, 
i també a Sarrià, per conver-
tir-los en nous grups escolars 
del Patronat. En aquests 
edificis també hi hauria els 
instituts escola Ausiàs March, 
a Sarrià, i Pi i Margall, al 
carrer de Rosselló.
Després de les eleccions mu-
nicipals de gener del 1934, 
es van mantenir les majories 
d’ERC al consistori, mal-
grat el gir dretà del Govern 
central, fet que va donar 
continuïtat a la política in-
tensiva de creació de places 
escolars. Per accelerar-ne la 

disponibilitat, es va insistir en 
la readaptació d’espais per obrir 
noves escoles com a fórmula 
preferent, a partir de projectes 
que s’havien encetat majorità-
riament abans del 6 d’octubre 
de 1934 i que es van reprendre 
amb lentitud.
Els nous grups escolars fo-
ren: l’hotel Mas Casanoves a 
Horta-Guinardó, convertit en 
el grup escolar Pau Iglésias 
(1934); l’edifici de la rambla 
de Volart (1934); el Casal del 
Marí a la Barceloneta (1934) i 
la vella finca de Can Gasparó, 
adquirida per l’Ajuntament 
quan estava a punt de ser em-
bargada al propietari, que va 
esdevenir el grup escolar Duran 
i Bas a les Corts (1935). 
L’única excepció va ser el grup 
Collaso i Gil del carrer de Sant 

Pau, que s’havia pro-
jectat el 1931 i va ser 
inaugurat el 1935: 
era l’últim dels grups 
monumentals de Josep 
Goday, i es carac-
teritzava pels espais 
diàfans i la simplicitat 
de línies.
La intervenció gover-
namental a l’Ajunta-
ment després del 6 
d’octubre va donar 
poder a les dretes, que 
van intentar de revertir 
la confiscació dels edi-
ficis dels jesuïtes i van 
facilitar la subvenció 
a les escoles privades 
per atendre la deman-
da de places. 

De fet, malgrat les etapes d’em-
branzida, l’oferta escolar públi-
ca no era afalagadora: el 1935 
els grups del Patronat acollien 
poc més de la meitat dels 
alumnes de l’escola pública. I 
encara s’havia de resoldre un 
dèficit de places que arribava 
gairebé a 30.000 nens sense 
escola.
El restabliment de la Genera-
litat i de l’Ajuntament electes, 
a partir de la victòria del Front 
Popular el febrer de 1936, va 
fer que el Patronat tornés a 
funcionar amb normalitat, 
després que se n’hagués 
interromput l’acció d’ençà 
de 1934, i va permetre que 
s’agilitessin els encàrrecs de 
diversos projectes per a esco-
les; aviat, però, es van estron-
car per l’esclat de la guerra.

El CENU, l’escola 
nova en temps 
de guerra
El mateix juliol de 1936 es 
va crear el Consell de l’Escola 
Nova Unificada (CENU), que 
era integrat per representants 
de la Generalitat i dels sindi-
cats obrers. Això va significar 
la generalització de l’escola 
pública, va accelerar l’adop-
ció dels principis republicans 
a les aules –el laïcisme, la 
coeducació i la catalanitat–, 
va fer créixer el grau d’ex-
perimentació pedagògica i 
va obrir el debat entre els 
mestres sobre la neutralitat 
o l’educació política a partir 
dels continguts escolars. 
El lema de «cap nen sense 
escola i cap escola sense 
mestre» va esdevenir el re-
clam per multiplicar el nom-
bre de les places a la ciutat, 
mitjançant la confiscació de 
torres senyorials o convents 
que es podien convertir en 
escoles. De fet, el nombre 
d’infants escolaritzats va 
augmentar notablement i 
van desaparèixer les escoles 
confessionals, tot i que les 
escoles privades continuaven 
tenint força pes en l’educa-
ció, sempre que combregaven  

Repressió i 
adoctrinament
A partir de 1939 es va tornar 
a considerar que l’escola pú-
blica era per als pobres. L’es-
glésia va recuperar l’hegemo-
nia ideològica en l’educació i 
les organitzacions falangistes 
van imposar la seva presència 
alliçonadora a les aules. D’en-
trada, les escoles van perdre 
els noms de filiació catalana 
o republicana, es va tornar a 
segregar per sexes i la llengua 
catalana va ser bandejada 
una altra vegada de les aules. 
A més, per garantir l’adhesió 
dels mestres als principis del 
Movimiento Nacional, se’ls 
va sotmetre a un procés de 
depuració, mentre que els 
més compromesos van haver 

d’abandonar la docència o 
fugir a l’exili.
La postguerra va alentir les 
inauguracions d’escoles i els 
grups escolars del Patronat 
van passar a dependre del Mi-
nisteri d’Educació Nacional. 
Tot i això, l’Ajuntament va 
aconseguir de preservar fins 
al 1960, sota la consideració 
del seu caràcter especial, la 
gestió de les escoles a l’aire 
lliure, encara que també va 
caldre emmotllar-les als nous 
principis.
La urgència de cobrir les 
necessitats d’escolarització, 
sobretot als barris amb més 
mancances, va posar fi a 
l’atonia constructiva dels anys 
quaranta. Els edificis nous, 
de diverses classes, van ser 
projectats pels arquitectes 
dels equips municipals Adolf 
Florensa i Claudio Díaz. Els 
ensenyaments, però, es con-
tinuaven emmarcant en els 
principis del nacionalcato-
licisme. No obstant això, la 
creació el 1953 de l’Institut 
Municipal d’Educació (IME), 
dirigit fins al 1961 per Artur 
Martorell, antic col·laborador 
de l’Assessoria Tècnica de 
la Comissió de Cultura, va 
possibilitar una formació dels 
mestres que els acostava a 
la realitat sociocultural de 
Barcelona i en facilitava l’ac-
tualització pedagògica amb la 
biblioteca de Pedagogia.

majoritàriament per Antoni 
Vega Casas. La modernització 
interna dels serveis tècnics 
municipals explica que Oriol 
Bohigas i Josep M. Martorell, 
autors també d’altres cons-
truccions significatives de la 
ciutat, com les escoles priva-
des Garbí i Thau, projectessin 
algunes d’aquestes escoles, 
com ara la del Timbaler del 
Bruc i la del Baró de Viver.
El creixement econòmic i la 
represa cultural catalana dels 
anys seixanta van incidir en el 
context educatiu amb l’aug-
ment de la demanda escolar 
de les classes populars i amb 
la creació de petites escoles 
privades per famílies de les 
classes mitjanes cultes, so-
vint cooperatives de pares i 
mestres, que reivindicaven 
el model educatiu dels anys 
republicans. Simultàniament, 
l’escola de mestres Rosa 
Sensat i la recuperació de les 
escoles d’estiu, a partir del 
1965, van contribuir a difon-
dre les bases de la renovació 
pedagògica, que tenia prou 
tradició a Catalunya, entre els 
professors, tant de l’escola 
privada com pública.
L’absència de voluntat políti-
ca perquè es consolidés una 
xarxa pública de qualitat va 
fer que la demanda social 
s’hagués de cobrir amb la 
diversitat d’ofertes de l’escola 
privada, de les grans escoles 
de les congregacions religio-
ses a les petites acadèmies 
de barri, i fins i tot a les coo-
peratives de pares i mestres, 
la qual cosa va afavorir un 
minifundisme que va entrar 
en crisi el 1970, quan va es-
devenir vigent la Llei general 
d’educació.
La voluntat modernitzadora 
dels ministeris tecnòcrates 
va atorgar un paper nou a 
l’escola pública: fer d’instru-
ment de formació de futurs 
treballadors de la indústria 
i dels serveis. El procés de 
renovació va culminar amb la 
generalització de l’escolaritza-
ció fins als 14 anys, després 
d’introduir, a partir del 1971, 
l’Ensenyament General Bà-
sic (EGB) a les escoles. La 
nova normativa va permetre a 
l’Ajuntament de recuperar la 
gestió de les escoles munici-
pals i, sense deixar de banda 
l’empremta ideològica del 
franquisme, present en els 
programes educatius fins a la 
transició, va tornar a acceptar 
les aules mixtes de nens i ne-
nes i va autoritzar les classes 
de català. La implantació de 
l’EGB va obligar a modificar, 
substituir i construir edificis 

nous que s’adaptessin a 
les necessitats 

del moment; 
va significar, 
també, que 

s’haguessin de 
tancar moltes 
escoles privades 

petites i que s’es-
tablís una política 
de subvencions.

El subministrament gratuït del material i la vàlua pedagògica dels mestres del Patronat Escolar en van 
modificar l’apreciació ciutadana i i van fer que es multipliqués la demanda de places d’aquest nou model 
públic. A l’esquerra, llibreta del Patronat Escolar. AMCB. A la dreta, inauguració del grup escolar Collaso i Gil, 
1935. Arquitecte: Josep Goday. AMCB

Per satisfer la creixent demanda de places 
públiques dignes s’habilitaren edificis 
preexistents com el Casal del Marí o la 
torre de Can Cuyàs. A dalt, Escola Casal 
del Marí a la Barceloneta, inaugurada el 
1935 i enderrocada als anys 90. A sota, 
Can Gasparó (també coneguda com a Can 
Cuyàs) a les Corts, remodelada com a escola 
i inaugurada el 1935 amb el nom de Duran i 
Bas. Enderrocada el 1971. AMCB

A la perifèria es reprengueren els models 
constructius escolars dels anys de la Dictadura. 
Inauguració de l’escola Agustina de Aragón, el 
1954. Es va enderrocar el 1974. AMDNB

4. Les transformacions republicanes
ESCOLA 
PÚBLICA 
1914-1970 
1814-1931

Escoles municipals  
a l’aire lliure

1  Escola del Bosc de Montjuïc 
(1914). Av. Miramar, 7-9. Arquitecte: 
Adolf Florensa. 

2  Escola del Mar (1922). Platja de 
la Barceloneta. Arquitecte: Josep 
Goday. Bombardejada el 1938. 

3  Escola del Parc del Guinardó 
(1923). C. Garriga i Roca, 13. 
Arquitecte: Adolf Florensa.

4  Escola Ignasi Iglésias (1931). 
C. Cinca, 5.

Grups escolars 
monumentals 
(arquitecte: Josep 
Goday)
5  Escola Angel Baixeras (1922). 

C. Salvador Aulet, 1. 

6  Escola La Farigola (1922), Josep 
Bertran i Güell (1939). C. de Sant 
Camil, 31. 

7  Escola Ramon Llull (1931). 
Av. Diagonal, 275. 

8  Escola Lluís Vives (1931). 
C. Canalejas, 107. 

9  Escola Milà i Fontanals (1931). 
C. dels Àngels, 1. 

10  Escola Pere Vila (1931). Pg. Lluís 
Companys, 18. 

Grups escolars 
construïts durant  
la dictadura de Primo 
de Rivera
11  Escola Bonaventura Carles 
Aribau (1931), GE Colón (1939). 
C. Mollerussa, barri del Bon Pastor. 
Avui Escola de Jardineria. 

12  Escola Pi Margall (1931), GE 
José Antonio (1939). C. Vallbona, 1, 
barri del Baró de Viver. Enderrocat 
els anys noranta.

13  Escola Sant Ramon de 
Penyafort, (1931- 1966). C. Tortosa, 
barri d’Eduard Aunós. Enderrocada 
els anys noranta.

14  Escola Giner de los Ríos (1932), 
GE Ramiro de Maeztu (1939). 
C. Vilaseca, 11. Avui centre de salut 
mental.

1931-1939
Escola municipal de 
formació domèstica 
per a nenes
15  Escoles Casas (1931). C. Sant 
Joan de Malta, 44. Finca dels 
Hospitalers. Avui escola Casas.

Grups escolars  
de la República
16  Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer (1931). C. Lleida, 32. 
Oficines de l’Exposició de 1929.

17  Escola Ausiàs March (1931). 
Pl. Comas. Enderrocada el 1975. 
Al mateix solar, edifici nou, avui 
institut escola Tres Fonts-Les Corts.

18  Escola Baldiri Reixac (1931), 
General Primo de Rivera (1939). 
Parc Güell. Casa de la finca Güell.

19  Escola Dolors Monserdà (1931). 
C. Salvador Mundi. Enderrocada 
l’any 1970.

20 Institucions de cultura 
Francesc Macià (1932). Pl. Espanya, 
2. Grup escolar GE Víctor Pradera 
(1939), avui escola Francesc Macià; 
i Pl. Espanya, 6-8, Edifici del 
Rellotge, GE España i GE Calvo 
Sotelo (1939), enderrocat el 1989. 

21  Escola Pau Iglésias. C. del Mas 
Casanovas, 55 (1934), GE Obispo 
Irurita (1939). Avui escola Mas 
Casanovas.

22  Escola Tres Fonts. Rambla 
Volart, 88 (1934), GE Sardà i 
Salvany (1939). En funcionament 
fins al 2019.

23  Escola Duran i Bas. Trav. de les 
Corts amb c. Vallespir, 198 (1934). 
Enderrocada els anys setanta.  
Al mateix solar edifici nou amb el 
mateix nom.

24  Escola Casal del Marí. Moll de 
la Barceloneta (1934-1939). Edifici 
enderrocat els anys noranta.

25  Escola Collaso i Gil. C. Sant 
Pau, 1 (1935).

Escoles del CENU
26  Casa Marquès d’Alós. C. Sant 
Pere més Baix, 31. GE 62 CENU. 
Avui escola Cervantes. 

27  Torre Lladó. Av. Vallvidrera, 9. 
GE 125 CENU, escola La Pineda 
(1937), escola Baltasar Gracián 
(1939). Avui parvulari de l’escola 
Dolors Monserdà-Santa Pau.

28  Convent de les Arrepentides. 
C. Aragó, 121. GE 88 CENU, escola 
Els Llorers (1937), Reyes Católicos 
(1939). Avui escola Els Llorers.

29 Torre dels Marquesos de Julià. 
C. Balmes, 298. Pedagògium 
(1930), GE 53 CENU (1937), Colegio 
Republica Argentina (1941. Avui 
escola Poeta Foix.

30 Masia Ros Maiol. C. Sagunt, 92. 
GE 13 CENU (1937), Colegio Perú 
(1941). Avui escola Can Maiol.

31  Convent dels Lluïsos. C. Ter, 10-
12. GE J. J. Rousseau, 90 CENU 
(1937), GE Juan de Ribera (1939). 
Enderrocat. 

32  Torre Grasés. C. Salvatierra, 3. 
GE 20 CENU, GE Uruguay (1939). 
Enderrocat el 1979. 

33  Escoles Comerçades. C. Juan 
de Garay, 12. GE 34 CENU. GE Emili 
Juncadella (1939). Avui escola Emili 
Juncadella. 

1939- 1960

Escuelas 
municipales  
al aire libre
34  Escola Teresa de Jesús (1941). 
C. Sant Andreu, 2. Avui escola 
Turó Blau. 

35  Escola 26 de Enero (1942).  
C. Arc de Sant Martí, 78. Torre 
família Valls. Escola d’assaig 1937. 
Avui escola Arc Iris. 

36  Nova escola del Mar (1942).  
C. Gènova, 12

Escuelas nacionales 
graduadas y grupos 
escolares 
37  Escola Virgen del Mar (1951). 
Pl. Poeta Boscà. Enderrocada els 
anys noranta. 

38  Escola Ramon y Cajal (1954). 
C. Mare de Déu de Lorda, 25. Avui 
institut escola Rec Comtal. 

39  Escola Agustina de Aragón 
(1954). C. Joaquín Valls-Via Júlia. 
Enderrocada els anys setanta. 

40 Escola Pio XII (1956). Pl. Bernat 
Calbó, 2. Avui escola Mar Bella.

41 Grup escolar Rius i Taulet 
(1957). Pl. Lesseps, 19. 

42 Escola San Antonio Mª Claret 
(1959). C. d’Alcàntara, 22. Avui 
institut escola Turó de Roquetes. 

43  Grup escolar San Jorge (1959). 
C. Pedrosa, 16. Escola Sant Jordi. 
Avui institut escola Trinitat Nova. 

44 Grup escolar Lepanto (1959). 
Pg. Marítim. GE Mediterrània. 
Enderrocat els anys noranta. 

45 Escola Castilla (1959). 
Pl. Castella, 8. 

1960-1970

Colegios nacionales
46 Escola Ruiz de Alda (1960). 
C. Llobregós, 154. Avui escola 
El Carmel. 

47  Escola Joan Maragall (1960). 
C. Santa Fe, 1. Avui institut Carrasco 
i Formiguera. 

48 Escola Timbaler del Bruc 
(1960). C. Emilio Roca (avui Arnau 
d’Oms), 4. Arquitectes: O. Bohigas i 
J. M. Martorell.

49 GE Onésimo Redondo (1960). 
C. Artesania 81-85, escola Gaudí 
(dècada dels 70). Avui institut 
escola Turó de Roquetes. 

50 Escola Ramiro Ledesma (1961).  
C. Aiguablava, 109. Avui Escola 
Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya. 

51  Escola Lope de Vega (1961). 
Pg. Pujades, 270. Avui escola Les 
Acàcies. 

52  Escola García Morato (1961). Av. 
García Morato (avui av. Drassanes), 
10. Avui CESIRE. 

53  Escola Barón de Viver (1961). C. 
Tucuman, 1. Arquitectes: O. Bohigas 
i J. M. Martorell.

54 Escola Juan Antonio Parera 
(1963). C. Andrade. Avui escola Els 
Porxos. 

55  Escola de Montbau (1963). 
C. Àngel Marqués, 2- 
C. Arquitectura. Avui Biblioteca 
Montbau-Alfred Pérez Baró. 

56 Escola Joan XXIII (1964). C. 
de les Açores, 1. Avui escola Els 
Indians- Progrés. 

57  Escola San José de Calasanz 
(1967). C. Indústria, 255. Avui escola 
Miralletes. 

58 Escola Rubén Dario (1967). 
Rda. Sant Pau, 38. Solar de l’antiga 
escola del segle xix.

59  Escola Virrey Amat (1968). 
C. Perú, 139. Antiga escola Pare 
Manjón. Avui escola Poblenou. 

60 Escola Eduard Marquina (1968). 
C. Jaume Huguet, 22. 

61  Escola Francisco Franco (1968). 
Rbla. Caçador, 17. Avui escola 
Marinada. 

62 Escola Elisenda de Montcada 
(1968). C. Vallcivera, 1. 

63  Escola Virgen de Montserrat 
(1968). C. Natzaret, 83 (avui Mare de 
Déu de Montserrat). 

64 Escola Concepción Arenal 
(1969). C. Cristóbal de Moura, 240. 

65  Escola Ciudad Condal (1969). 
C. Pujalt, 4. 

66 Escola Tibidabo (1969). 
C. Joaquim Valls, 10. 

67  Escola Calderón de la Barca 
(1969). C. Ordunya (avui Nil), 27-29. 

Els temps del 
desarrollismo
Als anys seixanta la ciutat esta-
va canviant de fesomia i l’allau 
migratori feia augmentar les 
necessitats escolars d’una po-
blació jove i en creixement. En 
aquest context, el llarg mandat 
de l’alcalde Josep M. de Porcio-
les, entre el 1957 i el 1973, 
va potenciar que la planificació 
urbanística se sotmetés a les 
propostes modernitzadores 
del desarrollismo i, alhora, va 
comportar un desenvolupament 
desordenat dels nous barris 
perifèrics mancats de serveis. 
D’altra banda, les demandes 
de les dones, una mà d’obra 
indispensable per a la indústria 
tèxtil i per cobrir determinats 
serveis, com ara garantir la 
guarda dels fills, exigien que es 
configurés una xarxa municipal 
d’escoles bressol.
Malgrat la deixadesa a l’hora de 
proveir d’escoles els nous bar-
ris perifèrics, que va arribar al 
punt d’instal·lar aules en vells 
vagons de tramvia, la 
pressió dels moviments 
veïnals va contribuir a 
fer que, a poc a poc, a 
la Barcelona de Porci-
oles s’anessin cons-
truint desenes d’es-
coles noves, especi-
alment al districte 
de Nou Barris, amb 
projectes signats 

La intromissió de Falange a l’escola va omplir 
les escoles a diari de consignes patriòtiques. 
Diaris murals de l’escola Baixeras a la dècada 
de 1950. Fotografia d’E. Berenguer. Arxiu 
Escola Baixeras

Cartell d’anunci de la gratuïtat  
del transport d’infants. CRAI UB Pavelló  
de la República

El concepte d’Escola Nova Unificada incloïa tant 
la universalització de l’escola pública com la 
continuïtat en els ensenyaments, del parvulari a 
la Universitat. Cartell de propaganda del CENU. 
CRAI UB Pavelló de la República

El CENU es va proposar l’escolarització total  
com a eina per transformar la societat.  
UC San Diego

Malgrat que els convenis entre l’Ajuntament i el Ministeri 
d’Educació van fer possibles d’inaugurar edificis, la manca 
de planificació dels barris perifèrics va mantenir unes taxes 
d’escolarització elevades i la precarietat de les instal·lacions 
escolars. Aules en vagons de tramvies a Torre Baró, 1966, dins 
Ajuntament de Barcelona, Un segle d’escola a Barcelona, 2003

�� Aquesta mena d’estudis 
permetia a l’Ajuntament de 
saber quina era la situació 
escolar a la ciutat i de preveure-
hi les actuacions més adients. 
Foto: Pep Parer. AMCB

A partir de 1939 la construcció d’escoles es va alentir, però se’n van inaugurar unes quantes de les previstes abans 
de la guerra com la de la plaça del Poeta Boscà, en un edifici compartit amb la seu del districte. Colegio Virgen 
del Mar a la Barceloneta, inaugurat el 1951 i enderrocat el 1998

amb els nous principis revolu-
cionaris.
La guerra va afectar el funci-
onament de les escoles de la 
ciutat per la mobilització del 
professorat masculí, l’arribada 
de mestres i nens refugiats, la 
nova necessitat de cantines i 
també pels bombardejos. El 
1938 l’escola del Mar va ser 
destruïda pels bombardejos 
feixistes, i es va haver de 
traslladar el mateix any, pri-
mer al roserar de Montjuïc i, 
definitivament, a Horta. 
A mesura que el conflicte 
avançava, el funcionament 
de les escoles se’n ressentia, 
amb canvis d’horaris i de lloc. 
Bastants alumnes van deixar 
d’assistir a classe, perquè les 
famílies miraven de prote-
gir-los allunyant-los de Bar-
celona.

5. L’escola durant la dictadura franquista
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