L’EDUCACIÓ A TORELLÓ DURANT LA SEGONA REPÚBLICA
Introducció
Aquesta recerca cal emmarcar-la en el programa
de la Borsa d’Estudi i Treballs de Recerca que l’Ajuntament de Torelló convoca de forma bianual i el qual
em va ser concedit l’any 2007. Aquesta convocatòria,
que suposa un estímul a la investigació i a l’enriquiment
del patrimoni del poble de Torelló, promociona estudis
de recerca sobre la població i rodalies. En aquella convocatòria, el tema prioritari proposat era la República.
Feia dos anys que s’havia celebrat el 75è aniversari de
la proclamació de la Segona República i el tema estava
molt viu i molt present. S’havien fet múltiples actes per
rememorar aquell període històric que, tot i que breu
(va durar tan sols cinc anys), va deixar una forta petjada
que marcaria l’esdevenir dels esdeveniments futurs.
Per la meva formació, el tema que m’interessava especialment d’aquell temps era el de l’educació. A nivell
educatiu la Segona República va suposar una revolució,
una petita joia que no pot caure en l’oblit. El paper
fonamental que va tenir aleshores l’educació és difícilment comparable a qualsevol altre període històric. I no
només perquè a nivell polític va tenir un pes important
que va suposar una forta inversió econòmica, no només
perquè es van crear moltes noves escoles, no només perquè es va millorar la formació dels mestres i les mestres,
no només perquè es van regularitzar els sous dels professionals de l’educació, sinó, sobretot, perquè l’educació va passar a ser el motor de canvi social que, amb la
complicitat i la implicació de tothom, va passar a ocupar
un lloc privilegiat dins la societat. Hi havia uns somnis
de canvi i aquests passaven indiscutiblement per l’educació.
Davant d’aquest panorama és difícil que algú no se
senti atret pel model educatiu de la Segona República. Metodologies renovadores, formació eminentment
pràctica dels mestres i les mestres, material pedagògic
i horaris escolars pensats per a la nova concepció de
l’infant, incorporació dels valors cívics i democràtics a
l’escola, juntament amb unes ganes de canvi i una actitud positiva dels mestres i les mestres, donen a entendre
què va suposar l’educació pel nou govern republicà que
iniciava el seu procés el 14 d’abril de 1931.
Per tots aquests motius, que no són pocs, vaig voler
introduir-me en el tema de l’educació durant la Segona República. La intenció era veure com s’havia viscut
aquesta etapa històrica als municipis de la Vall del Ges
i si s’havien respirat els aires renovadors de l’educació
republicana. D’aquesta manera, pretenia estudiar com
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eren les escoles en aquell moment per tal d’analitzar
què havien suposat per als infants que van tenir la sort
d’anar-hi. I dic sort perquè la Segona República va oferir un marc immillorable per a l’educació, que va saber
transformar un sistema educatiu totalment obsolet.
En aquestes pàgines trobarem, de forma resumida,
algunes de les qüestions plantejades en la recerca. Perquè la paraula ens serveixi per preservar la memòria i
lluitar contra totes les formes de l’oblit.

Fonts consultades i mètode de treball.
Introduir-se en el tema de l’ensenyament elemental
durant l’època de la Segona República no és una feina
fàcil, donada la dispersió de la documentació i la manca
de registres ordenats que sol predominar en la recerca
d’aquest tipus d’expedients.
En general hi ha una manca de catalogació i organització de la documentació, que s’accentua encara més
quan el tema a tractar és el de l’educació. Òbviament,
això dificulta enormement la feina de l’investigador, que
es veu en l’obligació de buscar, sovint de forma intuïtiva,
en totes les carpetes, capses i publicacions que puguin
aportar algun element significatiu a la recerca.
Els arxius municipals són on es troba la documentació majoritària de les escoles municipals. Aquí és on
trobem les actes de la junta local d’instrucció pública,
els llibres de matrícules i els informes d’inspecció. En
alguns casos, però, la informació és incompleta o, en no
estar datada, dificulta poder-la situar en el temps.
Una important font d’informació l’aporten els arxius episcopals, on hi trobem informació especialitzada
referent a les escoles religioses. Els butlletins episcopals
i les publicacions pròpiament eclesiàstiques també ofereixen informació interessant.
Els arxius de les diputacions i de les universitats
també han estat consultats, tot i el caràcter més general
de la tipologia de la seva documentació. A més, la manca
de renovació en els sistemes de catalogació han suposat
un esforç afegit en la recerca de documents específics.
Una singularitat a destacar d’aquesta investigació
ha estat el coneixement extret a partir de les fonts orals.
S’ha considerat que aquesta era una via adequada per
oferir una visió més particular de la història educativa,
tot donant veu important a les històries de vida, donant
així, un valor de subjectivitat a l’estudi. Cal agrair, doncs,
a totes les persones que amb les seves històries i records
han permès reconstruir una època important del nostre
passat.

Antecedents. Arribada de l’Escola Nova, el
model que influenciarà el model educatiu
republicà.
A les acaballes del segle XIX, l’ensenyament als Països Catalans, així com a tot l’Estat espanyol, es trobava
en una situació molt precària. L’augment demogràfic i
els moviments migratoris produïts per la Revolució Industrial havien donat lloc a un gran nombre d’alumnat
que les escoles públiques no podia absorbir. Per altra
banda, l’Estat atorgava molt poca atenció al sistema
educatiu. Tot plegat, doncs, feia que la majoria de centres estiguessin mal equipats i situats en edificis gairebé ruïnosos. Un clar exemple d’aquesta precarietat el
trobem a l’escola pública de nens de Torelló, que estava
situada en una casa vella dins de l’antic escorxador. En
aquest sentit no podem dir que les condicions higièniques fossin les més adequades per desenvolupar-hi la
formació docent.
A la precarietat de les condicions calia afegir-hi
l’absentisme de l’alumnat, l’escassetat del material escolar, uns mètodes d’aprenentatge totalment obsolets
i la poca preparació dels professors. Per tot plegat, el
nombre d’analfabets, en una societat que ja d’antuvi
posseïa un baix nivell cultural, era molt elevat. Així,
l’any 1900 aproximadament un 65% de la població no
sabia ni llegir ni escriure. En la mateixa línia que Catalunya, els nivells d’alfabetització a Torelló eren molt
baixos. Per exemple, si observem el següent quadre, i tot
i que s’observa una clara millora en la dècada dels anys
20 i els 40 del segle XX, veiem que l’analfabetisme era
un problema a tenir en compte.
Alfabetisme masculí i femení a Torelló
Masculí
Torelló

Femení

1900

1920

1940
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41%

69,3%

85,5%

22,9%

55,5%

79,9%

Font: Solà, P. Cultura popular, educació i societat al nord-est català (1887-1959). Girona: Col·legi Universitari de Girona. 1983,
p. 496-503.

L’arribada del moviment de l’Escola Nova va suposar una alenada d’aire fresc per fer front a aquesta situació. L’Escola Nova, un concepte d’ensenyament també
anomenat educació activa o funcional que s’estava estenent per Europa i els Estats Units des del final del segle
anterior, pretenia substituir el model d’ensenyament,
tradicional i autoritari establert.
A diferència dels plantejaments aleshores vigents,
l’Escola Nova contemplava la infància com una etapa
de la vida amb un significat propi i col·locava els nens
com a protagonistes del procés educatiu. Hem de pen-

sar que, fins aleshores, aquest paper de protagonista
estava reservat als mestres. Aquesta nova visió basava
l’aprenentatge en l’activitat de l’alumne a partir del coneixement psicològic de cada edat i no des d’una lògica
adulta, com s’havia fet fins aleshores.
L’Escola Nova que influencià la renovació pedagògica del primer terç de segle es basa en el principi de
la bondat natural de l’individu i el paper fonamental i
determinant de l’ambient en la seva evolució i socialització posterior. Es considera, a més, que només s’aprèn
a través de l’experiència. Aquest fet, evidentment, suposava un profund replantejament dels edificis escolars.
Cal dir que el moviment de l’Escola Nova no va ser
un moviment homogeni, sinó al contrari. S’apostava per
un esperit obert i això significava també poder optar per
un model o altre. En la majoria de casos, però, es treballava amb una barreja de propostes de diferents autors
com Montessori, Freinet, Decroly o Dewey.
L’escola republicana, amb la voluntat de renovar
l’educació del moment, prendrà com a referència aquest
model, que permetrà, en aquest nou context, introduir
elements renovadors com la coeducació, l’aprenentatge
a través de l’experiència o la importància del treball col·
lectiu i el treball personal de l’infant.

Proclamació de la República
(14 d’abril de 1931).
La proclamació de la República feta per Companys
des de l’Ajuntament de Barcelona va provocar un clima
d’eufòria republicana. Poques hores després, Francesc
Macià manifestava la República Catalana dins la Federació de Repúbliques Ibèriques des de l’edifici de la Diputació.
A Torelló, la proclamació de la Segona República es
va fer des del balcó de l’Ajuntament. Aquell dia en sortir
de les fàbriques, els treballadors van començar a reunirse per comentar l’esdeveniment. Poc després ja sortia
una manifestació precedida d’una bandera Republicana
i de l’orquestra “Bofills” que, al so de “La Marsellesa”,
recorregué els carrers de la població fins reunir-se amb
els ciutadans del poble a la plaça de la Vila. Allà, amb
crits de “Visca la República!!” col·locaren la bandera republicana al balcó de l’Ajuntament.
A tres quarts de vuit apareixia al balcó de la Casa de
la Vila Agustí Vergés, alcalde provisional, el qual comunicà al poble que havia estat proclamat l’Estat Català i
la República Espanyola. Un cop acabat el discurs es va
iniciar la crema dels quadres i fotos del rei i altres personatges que fins feia poc ocupaven alts càrrecs en l’Estat
espanyol. Mentre, la multitud proferia insults contra tot
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allò que anés lligat amb el règim anterior. L’acte va acabar amb una ballada de sardanes.
El clima d’odi que es va generar va ser tan gran que,
Agustí Vergés, temerós que això pogués significar la divisió entre els ciutadans i l’inici d’actes violents, es va
veure empès a rebaixar la crispació mitjançant un escrit
pocs dies després:1
“Es recomana al poble de Torelló que doni proves de
la seva alta ciutadania i del seu civisme.
Que tothom doni expansió a la seva joia i als seus
sentiments republicans. Que ningú, però, doni motiu,
amb els seus actes, a dubtar de la serietat i de la consolidació definitiva de la República.
La República vol dir llibertat, vol dir justícia, no vol
dir, però, desordre, ni xivarri canaller, ni demagògia. Penseu que hi pot haver encara qui vulgui aprofitar-se dels
desencerts i mancaments que hom pugui portar a cap.
Davant la República, tots els ciutadans són iguals,
tots mereixen, i en aquests moments més que mai, el mateix respecte i la mateixa consideració. Respecte, doncs,
el més absolut per a tot i per a tothom. Ja que els nostres antecessors no ho portaren a cap, donem nosaltres
l’exemple de la nostra civilitats i de la nostra generositat.
Si no ho féssim així, potser vindria dia que tots plegats ens tindríem de penedir de la data gloriosa del 14
d’abril de 1931”.

L’educació com a punt de transformació
El govern de la Segona República i el govern de la
Generalitat estaven convençuts que per erigir un país
modern i democràtic calia invertir molt en educació. Els
republicans consideraven l’educació i l’escola com un
dels eixos bàsics de la nova societat que volien construir.
Es considerava que aquesta era la via per fer ciutadans
participatius amb sentit cívic i compromís social. I així
ho feren amb el suport i la dedicació entusiasta d’una
bona part del magisteri, especialment durant el bienni
progressista.
L’herència de la monarquia era francament decebedora; els nivells d’analfabetisme eren molt alts i
molt baixos els nivells d’escolarització. A més, el dèficit
d’edificis escolars era enorme; la formació inicial de les
futures mestres i la seva formació permanent eren deficients; l’ensenyament era en castellà, centrat en la unitat
d’Espanya i amb molta càrrega de formació religiosa; hi
havia separació de sexes; la presència de l’escola privada confessional era enorme i amb una càrrega d’adoctrinament important.
1

Amb la proclamació de la República les autoritats
tenien molt clar que calia capgirar aquesta situació. La
República, doncs, s’albirava com la possibilitat de construcció social a través de l’educació i la cultura. Calia,
doncs, que els educadors es comprometessin en una tasca de reconstrucció política i social. Es defensava una
moralització de la vida pública a través de l’entrada de
la consciència moral.
Des d’aquest punt de vista la República significava
una actualització dels grans ideals humanitzadors que
s’havien defensat arreu d’Europa des del segle XVIII.
D’aquí que l’ensenyament s’havia d’inspirar en els principis de treball, llibertat, justícia social i solidaritat humana.
Cal remarcar que aquesta tasca no hauria estat possible sense la participació i l’entusiasme d’uns mestres
que es van comprometre professionalment i ideològicament amb els valors i principis republicans. No només
van canviar els mètodes didàctics, sinó també l’orientació i el sentit de la docència. Malauradament, molts
d’ells van pagar amb la repressió i l’exili el seu compromís amb la cultura i la formació de les noves generacions.

L’educació republicana a Torelló
Les escoles nacionals
L’ensenyament i l’educació dels nens i nenes de Torelló podria dir-se que va néixer a l’interior de l’església
parroquial de Sant Feliu. Així, els primers professors
que consten documentats són de l’inici del segle XVII
i eren majoritàriament sacerdots que impartien classe
molt probablement a la casa de la rectoria. Cal apuntar
que els índex d’escolarització en aquell temps era molt
baix, ja que només les famílies amb recursos econòmics
podien oferir una educació formal i reglada als seus fills
i filles.
Al segle següent, l’escola va augmentar significativament en nombre d’alumnes. A més a més, va passar a
ser gestionada pel municipi, arran de diferents disposicions governatives de caire estatal que així ho disposaven.
A partir d’aquell moment, el consell municipal va ser
qui es va fer càrrec de la manutenció del mestre de l’escola, així com de cedir un espai en condicions per poder
desenvolupar la tasca pedagògica.
Ja entrat el segle XIX es va constituir la Junta Local
d’Instrucció, depenent de la Comissió Provincial d’Instrucció Primària, que havia de vetllar pel bon funcionament de l’escola.

En l’època de la República, les escoles nacionals van
esdevenir un dels focus principals per part del govern
republicà, que pretenia impulsar una renovació pedagògica que permetés modernitzar el país. En aquest sentit,
es van millorar les condicions dels grups escolars i se’n
van crear de nous. En el cas de Torelló, veurem que la
construcció de l’escola graduada per a nens i nenes va
ser un projecte important per a la vila, tot i que l’inici de
la Guerra Civil no va permetre que veiés la llum. Malgrat això, i amb la marxa dels germans maristes i les germanes carmelites de la vila iniciada la Guerra Civil, es
va aprofitar la nova situació per unificar l’ensenyament
i aglutinar tota la mainada del poble en una sola escola
unificada. Es van crear nous grups segons el veïnatge de
la quitxalla i es van repartir en diferents espais escolars;
els nois continuaven a l’antiga torneria de Joan Pujol,
mentre que a les noies les van instal·lar a la casa de cal
Cònsol i can Faura. L’escola de nenes era coneguda com
a Cal Cònsol perquè hi havia viscut el Cònsol d’Egipte, ambaixador que encara ara és reconegut per haver
tramitat la importació d’una mòmia que es va exposar
en el museu d’Història de Vic. Per aquest edifici també
hi van passar altres personalitats a nivell internacional,
com la conegudíssima pianista Alícia de Larrocha que,
juntament amb la seva família, passava temporades al
poble.
Cal apuntar que, tot i que el règim republicà va
apostar clarament per una educació laica, com ja hem
analitzat en punts anteriors, a la pràctica, les escoles nacionals de Torelló van continuar educant amb una clara
tendència religiosa, fruit de la tradició que havia marcat
la societat d’aquell temps. Podríem dir que la fesomia
de les escoles sí que va canviar (es van retirar molts dels
símbols religiosos que fins a aquell moment omplien les
aules), però no es van modificar les metodologies ni els
continguts impregnats fortament per aquesta tradició
catòlica.

Escola de pàrvuls
Aquesta escola, coneguda popularment com “Els
caganers”, estava ubicada al primer pis de l’antic mas
Prat, al carrer Capsavila, on actualment es troba el nou
Arxiu Municipal.
L’escola de pàrvuls, que compartia espai amb l’escola nocturna i l’escola nacional de nenes, estava dedicada
a l’educació dels més petits, tant nens com nenes. Per
això comptava amb una mestra, la Doña Dolores, i una
ajudanta, la Lola Marramon.

Escola de nens
L’aula escolar destinada a l’educació dels nois de Torelló estava situada al número 6 del carrer Ges d’Avall,
dins de l’antic escorxador. L’escola era un vell casalot
del qual tothom coneixia les males condicions en què es
trobava. El local era petit i es barrejaven els alumnes de
diferents edats, que eren tutelats per un únic professor.
El material didàctic de què disposava el mestre era escàs, tan sols una pissarra i alguna làmina de paret, amb
mapes de geografia i l’abecedari. Aquesta precarietat va
ser un dels motius principals que van fer que el govern
republicà es plantegés la construcció d’una escola graduada al poble.
Des del final del segle XIX hi va haver com a professor dels nois el mestre Josep Aguilar, originari de
Sant Vicenç de Torelló. El mestre Aguilar era tan conegut que la gent de la vila anomenava l’escola de nens
com “Ca l’Aguilar”. Fins i tot, un cop jubilat, l’escola es
continuava anomenant popularment així.
El juliol de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
posar el seu nom a un carrer de la vila.

Escola de nenes
L’escola estava situada al mateix espai que l’escola de pàrvuls, a l’antic mas Prat, al carrer Capsavila
Aquest era un espai força reduït i amb unes condicions
molt precàries, que dificultaven enormement la tasca
pedagògica. Tot i així, les mestres intentaven impartir
les classes de la millor manera possible, innovant, sovint,
en la manera d’ensenyar. Influenciades pel moviment de
l’Escola Nova, les mestres feien moltes sortides a l’aire
lliure, experiències molt recordades per les alumnes que
les van disfrutar. “Un dia vam anar a Puig l’Agulla a mirar papallones. Les vam observar i classificar. Va ser una
gran experiència i en tinc un bonic record”, diu la Francisca Criballés que, tot i que era molt petita i només va
assistir durant dos cursos a l’escola nacional de nenes, ja
que després esclataria la Guerra Civil, guarda un gran
record de les excursions que feien.
A l’escola hi treballaven tres mestres, que després
passarien a l’escola unificada. Aquestes eren: la Senyoreta Trini, dels petits, l’Antònia Cirera, la Maria Guillot i
la Carmen Masferrer. Eren, com la pràctica totalitat dels
mestres d’aquella època, molt estrictes, sobretot en el
tema de la puntualitat. Tot i així, les alumnes reconeixen
que van aprendre molt. “Es notava que eren pedagogues
per la manera d’ensenyar que tenien”, diu la Francisca
Criballés.

La Veu del Ter, 25 d’abril de 1931, pàgs. 2 i 3.
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Com a material didàctic solien utilitzar elements senzills i pràctics. Així,
per aprendre a sumar i restar ho feien
amb grans de blat de moro, que cada
nena guardava curosament al seu estoig.
Cada dia de la setmana, al matí,
treballaven assignatures com: geometria, gramàtica, geografia, història d’Espanya, ciències, tenedoria de llibres o
càlcul mercantil. Els continguts eren
treballats bàsicament tots en castellà
i no es feien exàmens, ja que es feien
avaluacions basades en l’observació individual de les alumnes.
Fotografia de grup de l’escola republicana, el 1935 (Família Peix Barrofet. Fons fotoA les tardes, les tasques pedagògigràfic l’Abans Torelló. AMT).
ques estaven dedicades a les labors i a
les oracions, fet que deixa entreveure
les diferències de gènere que hi havia en aquella època,
era tenir més mestres nacionals i un edifici propi més
ja que es considerava que les noies havien de tenir uns
per a l’ensenyament. Primer es van adequar les instal·
grans coneixements en el tema de les labors, coneixelacions d’una fàbrica per utilitzar-la com a escola i més
ments que els servirien quan es dediquessin a les tasendavant es va projectar la construcció d’un nou edifici,
ques de la llar.
tot i que l’inici de la Guerra Civil va impedir que s’arribés a fer realitat.
Pas per pas: construcció de l’escola graduada
La millora de les condicions de l’escola pública de
Torelló era una llarga reivindicació per part dels vilaCom ja hem comentat anteriorment, la situació de
tans. De fet, el procés per a la construcció d’unes escoles
les escoles públiques tenia moltes mancances. Amb la
públiques havia començat fins i tot abans de la proclaproclamació de la Segona República es va prioritzar
mació de la Segona República.
la resolució de totes aquestes caresties, de manera que
Un cop constituït el primer ajuntament republicà,
l’educació es va convertir en un dels pilars fonamentals
l’any 1931, el periòdic local La Veu del Ter donava per fet
del nou govern. Per una banda hi havia la necessitat
que el nou consistori resoldria el tema. Ho deia amb les
d’aconseguir una escola graduada que permetés donar
següents paraules: “Vosaltres, els homes que us ha cabut
resposta a la gran demanda causada pel creixement
l’honor d’ésser els regidors de la naixent República, no
de població que havia sofert el municipi de Torelló.
dubtem pas que fareu tot el que humanament sigui possiEn aquell moment només hi havia un mestre nacional
ble per ésser també els que poseu la primera pedra al nou
d’ensenyament elemental per a nens i una mestra per
edifici d’on han de sortir-ne els torellonencs del demà,
a les nenes. Evidentment això feia que la major part
amb la instrucció i els coneixements indispensables per
de l’alumnat assistís a centres privats (i religiosos). Per
ésser uns excel·lents ciutadans, dignes fills d’aquesta jove
altra banda, també calia millorar les tasques pedagògiRepública”.2
ques que oferien les escoles nacionals i això només es
Tot i que no es va arribar a iniciar la construcció
podia fer creant un nou edifici escolar.
d’aquesta escola, sí que es van resoldre les males condiAixí, si durant els anys de la dictadura de Primo de
cions materials que patia l’ensenyament públic a ToreRivera l’Ajuntament torellonenc havia posat els seus eslló.
forços en la reforma urbana dels seus carrers, deixant
Per ordre del Ministeri d’Instrucció Pública l’estiu
fortament endeutada la corporació municipal, ara era el
de 1931 es va aconseguir que les escoles de Torelló aconmoment de treballar per l’ensenyament públic. Durant
seguissin la graduació. Això suposava l’augment de dues
l’etapa republicana, tot i que va ser breu, es va aconseseccions més per a nois i unes altres dues per a noies,
guir el que no hi havia hagut mai abans a Torelló, com
de manera que es passava d’una escola unitària a una
2

BLAI. “Salutació i comiat”. La Veu del Ter (25 de maig de 1931), pàg. 3.

Grup escolar de noies de la classe de la senyoreta Antònia Cirera,
Canudas Porta. Fons fotogràfic l’Abans Torelló. AMT).

graduada amb tres seccions3. Aquest fet va ser possible
gràcies a les gestions fetes a través de l’inspector de primera ensenyança de la vila, Josep Ma. Xandri. A més a
més, també es van iniciar les gestions per mirar d’obtenir una secció de pàrvuls. S’havien aconseguit unes escoles graduades, ara calia tenir uns locals apropiats pel
setembre i l’arribada dels mestres corresponents. Donat
que la construcció d’una escola en tan poc temps no era
materialment possible, es va creure que el millor era
adequar un local i esperar més endavant a fer un projecte de construcció d’unes escoles.
D’aquesta manera, i com a solució provisional per a
uns pocs cursos, es va apropiar l’antiga fàbrica de torneria de Joan Pujol i Codinachs, la qual anys després seria
coneguda com a Invisa.
Hi havia poc temps per a l’inici del curs escolar, que
començaria el setembre, i per això les obres de reforma
van avançar molt ràpidament durant els mesos d’estiu.
També es van afanyar en la compra de mobiliari i del
material docent necessari per iniciar el nou curs. Així, a
principis del mes d’octubre, ja es comptava amb les sis
aules de les noves escoles, ben il·luminades i ventilades.
En l’acte d’inauguració de les escoles, el diumenge 4 d’octubre de 1931, es van obrir les portes al públic
torellonenc, que hi va assistir multitudinàriament, tal i
com s’expressa en una crònica escrita de l’època, on s’hi
deia:4
“Diumenge passat, foren obertes al públic les portes
de les noves escoles municipals, les quals durant tot el dia
foren visitadíssimes. Pot dir-se que tot el poble hi desfilà.
(...) La bona situació del local, amb el seu pati-jardí de

grans dimensions, ben dotat d’aigua potable, fonts, wàters, etc.. són condicions,
aquestes que fan que Torelló tingui avui
unes excel·lents escoles provisionals”.
L’assistència massiva a la qual
es feia referència era una mostra de
l’interès que hi havia entre la població
pel tema de l’ensenyament públic, com
la resolució dels problemes que arrossegava era un punt d’interès municipal
de primer ordre, que a Torelló es va solventar, ni que fos de forma provisional,
amb molta rapidesa.
Les classes del nou curs escolar van començar el dilluns 12 d’octuel 1936 (Carme
bre, amb gran assistència d’alumnes,
però només amb la meitat del professorat que corresponia. Els tres mestres
de què disposava en aquells moments el poble (un home
i dues dones) van fer-se càrrec de l’escola, a l’espera que
arribessin els altres tres mestres que faltaven. Aquests
tres restants, però, van tardar uns mesos en arribar, ja
que no ho feren fins el gener de 1932. S’havien nomenat
tres mestres més, un d’ells però no va arribar a ocupar
la seva plaça perquè va trobar una feina a les escoles
municipals de Barcelona. La premsa de Torelló donava
la benvinguda als dos mestres que sí que van ocupar la
seva plaça, i els desitjava que “la seva estada sigui ben
plaenta i duradora, en benefici dels petits torellonencs”.5
Amb aquestes paraules de benvinguda es reclamava
també la necessitat de donar estabilitat als equips docents de les escoles nacionals, ja que els canvis de professorat eren freqüents en aquella època. I és que els
mestres accedien a la plaça només com a interins i, fins
i tot, alguns dels que la tenien com a definitiva demanaven altres destinacions. A aquesta variabilitat s’hi havia
d’afegir en alguns casos cert absentisme, que dificultava
enormement la bona marxa de les escoles. Encara que
s’hagués fet un gran esforç per tenir unes instal·lacions
adequades, sense una plantilla fixa amb vocació per la
seva tasca, l’ensenyament públic continuaria tenint dificultats. En aquest sentit es comprèn perfectament el
disgust que va fer constar l’alcalde, Francesc Surribes de
Torelló davant el Consell Local de Primera Ensenyança,
perquè el dia 18 de setembre de 1934, data de l’inici del
curs 1934-1935, faltaven quatre mestres als seus llocs de
treball, dos no havien comunicat res, una havia presentat un certificat mèdic i la darrera havia enviat la seva
mare, que era mestra retirada.

“Noves escoles a Torelló”. La Veu del Ter (31 de juliol de 1931), pàg. 15.
“Inauguració de les noves escoles”. La Veu del Ter (10 d’octubre de 1931), pàg. 7.
5
“Nous mestres i mestresses”. La Veu del Ter (23 de gener de 1931), pàg. 9.
3
4
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Tal i com apareix en un estudi publicat per Ausa6,
una vegada adequades les escoles provisionals, el consistori municipal de Torelló va continuar treballant per
l’educació. En aquest sentit, es van ampliar i millorar les
condicions de pàrvuls, per atendre la gran demanda que
tenien d’infants de preescolar, escola que s’aconseguiria
l’any. El consistori municipal no va deixar de banda la
idea inicial de construir un edifici escolar de nova construcció, ja que havien de permetre millorar encara més
les condicions materials de l’ensenyament públic de la
vila. Les possibilitats d’obtenir recursos del govern de
l’Estat per a la seva construcció, sumat al fet que moltes
de les poblacions de la comarca començaven a comptar
amb escoles noves construïdes de nova planta, van fer
decidir l’Ajuntament a tirar endavant un nou projecte.
Amb aquesta finalitat, l’any 1936, el consistori municipal va comprar els terrenys del Firal, també coneguts
com a Gelabert, per a la construcció d’un grup escolar.
Un cop realitzat el projecte va ser exposat en públic al
mateix Ajuntament. El projecte presentava una escola
molt gran, amb catorze aules (quatre per a pàrvuls, cinc
per a nens i cinc per a nenes), despatxos, guarda-robes,
menjador escolar, sala de conferències, biblioteca, sala
de treballs manuals, museu escolar... El pressupost total
de l’obra era de 439.288,01 pessetes, de les quals s’esperava obtenir-ne una mica més de la meitat a partir d’una
subvenció estatal que ja estava sol•licitada, i la resta a
partir de préstecs. L’inici de la Guerra Civil va impedir
que el projecte seguís endavant, encara que es van fer
algunes gestions durant aquells anys de conflicte bèl•lic.
Seguint un projecte diferent durant el franquisme, l’any
1947 es van inaugurar unes escoles nacionals en els terrenys que havien estat comprats pel consistori republicà, a les quals se’ls va posar el nom de Fortià Solà i que
encara continuen funcionant en l’actualitat.

A continuació detallarem com eren aquestes escoles
i analitzarem, a través dels testimonis, com era l’educació que s’impartia i quines eren les metodologies utilitzades.

L’escola de nens: l’escola Rocaprevera o dels Maristes.
L’escola Rocaprevera va ser creada el 1888 per a
omplir un buit educatiu que hi havia a Torelló, ja que
l’ensenyament públic a Torelló era molt insuficient. En
aquest sentit, el Rector Mossèn Joan Bou, juntament
amb vint veïns del poble, van formar la Junta Promotora que més tard aixecaria l’escola. Mossèn Bou fins i tot
va cedir un camp propietat de l’Església per tal que s’hi
pogués construir l’edifici projectat. Més tard, el torellonenc Antoni Sauquer en seria el benefactor.
Per a la supervisió del funcionament econòmic de
l’escola es va formar una Junta de pares i socis protectors, encapçalada pel rector de la parròquia, l’alcalde i el
jutge de la vila, que s’encarregava de les tasques administratives i vetllava pel bon funcionament de l’escola.
Per a la incorporació de mestres la Junta Protectora va contactar amb l’Institut des Pétits Frères de Marie,
que va decidir, d’entrada, dur-hi tres mestres que posteriorment serien ampliats fins a cinc. La congregació dels
germans maristes, doncs, va fer-se càrrec de la docència
de l’escola.
A més, paral·lelament a l’ensenyament elemental,
els germans maristes, conjuntament amb l’Escola Dominical, també oferien classes nocturnes de comerç,
tenedoria de llibres i francès per a adults. Els germans
maristes feien vida a l’interior de l’escola, on disposaven

Les escoles religioses
La precarietat en la qual es trobaven les escoles
públiques feia que moltes famílies optessin per portar
els fills a l’escola privada (i religiosa). A més, el fet que
algunes famílies volguessin inculcar una educació religiosa als seus fills i filles també atorgava un major nombre
de matrícules escolars en l’escola privada confessional.
En el cas de Torelló s’observa clarament aquesta tendència. D’aquesta manera, i com ja hem vist, la pràctica
majoria de persones entrevistades va cursar els estudis
en les escoles privades del poble, tant en el cas dels nens
com en el de les nenes.
6

Retrat escolar del Col·legi Rocaprevera. Curs 1932-1933. Fotografia cedida per Eudald Vila.

DD.AA. (2006) “L’impuls de l’educació durant la Segona República: l’ensenyament públic a Sosona (1931-1936). AUSA, pàgs, 393-434.
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de dos grans horts,
situats a l’interior del recinte de
l’escola, que cultivaven durant tot
l’any per al seu
consum
intern.
Els germans vestien amb un hàbit
negre i un característic pitet blanc a
sobre el pit.
Amb l’arribada de la República, la legislació en
matèria educativa
Plànol del Col·legi Rocaprevera dibuixat per un dels seus alumnes, l’Eudald
es va regular i sorVila. (Any1933). Dibuix cedit per Eugiren problemes
dald Vila.
amb les escoles
religioses, ja que la
majoria de germans no disposaven de cap títol que els
acredités com a educadors. Malgrat aquestes dificultats
l’escola va seguir endavant, sota la direcció del germà
Serra.
L’arribada de la Guerra va fer que els germans maristes, juntament amb les monges carmelites, haguessin
de marxar per por a l’enduriment dels enfrontaments.
La Guerra Civil havia radicalitzat el dos bàndols enfrontats i tot allò que feia olor de religió es va convertir
en un dels objectius a eradicar per part del bàndol republicà, el bàndol conegut com al dels rojos.
Les classes estaven repartides entre el matí, de 8 fins
a les 12 del migdia, i la tarda, de dues a dos quarts de
cinc. Cada sessió durava poca estona, ja que es considerava que d’aquesta manera els nens es podien concentrar més bé i estaven més motivats. A més, feien poques
matèries al dia, ja que buscaven el descans intel·lectual
dels nois per a un millor rendiment escolar. Els alumnes
de l’escola Rocaprevera, com en la majoria d’escoles,
també tenien classe els dissabtes al matí, en comptes
dels dijous a la tarda. De fet, dijous era un dia especial i
encara és molt recordat pels antics alumnes: “els dijous
eren especials. Primer havíem de respondre a 5 preguntes
sobre urbanitat. Després recitàvem un vers en català, un
en castellà i un en francès. Després fèiem làmines de dibuix lliure. Tots teníem traça en el dibuix”, recorda l’Eudald Vila, ex alumne de l’escola.
En els dies lectius, a mig matí, els nens tenien una
estona d’esbarjo, en què aprofitaven per jugar al pati de
l’escola. Quan sonava la campana que hi havia al costat
de l’entrada de la classe de tercer, calia tornar ràpida-

ment a les aules, per reemprendre les sessions d’aprenentatge.
Al migdia, els nens anaven a dinar a casa. Els germans maristes feien dos grups de nens que, en files de
dos, eren acompanyats fins a la plaça de l’Església uns,
i fins a la placeta d’en Pujol els altres. Havent dinat la
mainada tornava a les aules i en acabar-se les classes
de la tarda es repetia la mateixa operació del migdia.
D’aquesta manera els nens sempre estaven custodiats i
vigilats.
En l’estructura dels horaris també es tenia molt en
compte la situació dels alumnes que vivien a pagès. Per
afavorir que aquests alumnes poguessin tornar a casa
amb unes bones condicions de seguretat, a l’hivern plegaven abans, quan encara era clar. D’aquesta manera,
els alumnes podien tornar a casa amb llum de dia i sense
por de perdre’s.
A final de mes sortien a passejar a l’aire lliure i depenent de si era estiu o hivern anaven a un lloc o altre.
“A l’hivern anàvem a les Vinyes i a l’estiu a Espunyola”,
diu un dels seus antics alumnes.
L’organització horària a l’escola també era un tema
que preocupava als germans maristes, ja que hi tenien
una cura especial. “En aquell moment treballàvem poques assignatures al dia, però les treballàvem bé, en profunditat.”, recorden els seus alumnes.
Durant l’estada dels germans maristes a l’escola
Rocaprevera, l’educació dels nens consistia bàsicament
en lliçons d’aritmètica, història d’Espanya, geografia,
religió, física, àlgebra, dibuix artístic i lineal, llengua catalana, castellana i francesa. Aquestes assignatures s’estructuraven en la franja de matí i de tarda. Així doncs,
al matí treballaven aspectes com la gramàtica, la lectura
i l’ortografia. A la tarda, en canvi, feien matemàtiques,
geometria, comptabilitat i francès. A més a més, també
feien educació física i cal·ligrafia anglesa i “redondilla”
i continguts d’urbanitat. A l’escola dels “Nacionals” no
feien “redondilla” i això atorgava més possibilitats professionals als estudiants dels Maristes, per considerar
que estaven més qualificats per fer feines d’escrivent,
com el cas de l’Eudald Vila. “A més, l’ensenyament de
francès era molt bo i es notava que la pedagogia dels Maristes estava plenament influïda per la pedagogia francesa”.
També recorden les classes d’educació física. “Fèiem
gimnàs al pati. Ens donaven dues banderes, una de color
blanc i l’altra de color blau, i fèiem coreografies mentre
cantàvem. En tinc molt bon record perquè m’agradava
molt cantar”.
Les matemàtiques i la tenedoria de llibres eren uns
continguts molt ben treballats. La tenedoria de llibres,
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que era l’aprenentatge per saber portar correctament
els llibres de comptabilitat, donava als alumnes un perfil
professional molt buscat en aquell moment.
L’educació en valors la treballaven a través de l’assignatura coneguda com a “urbanitat”. Aquí s’explicava
com s’havien de comportar correctament els alumnes en
la vida quotidiana. L’Eudald Vila ens explica un exemple que apareixia en el llibre d’urbanitat, inclòs en la
lliçó corresponent a l’enveja.
“Un home ric diu a dos homes:
- Us mereixeu el que us donaré. Al primer li donaré el que
es mereix i al segon, el doble. Ara trieu.
- Que em treguin un ull, va dir el primer.
A causa de l’enveja, el primer home era capaç de deixarse treure un ull per tal que li treiessin els dos ulls a l’altre
home.”
Tenien un llibre per a cada assignatura, tot i que
treballaven bàsicament a través de les lliçons magistrals
dels mestres. De fet, els germans Maristes tenien una
editorial pròpia, la FTD (que després passaria a convertir-se en l’Editorial Vives), que els permetia elaborar el
seu propi material. Els llibres eren en castellà, excepte el
de catecisme, el de poesia, que portava per títol: “El trobador català”, d’Antoni Bori, i, evidentment, el llibre de
francès. “Els llibres estaven molt ben elaborats i resumits.
Els llibres d’ara són massa extensos i els alumnes no donen a l’abast amb tanta informació. Els continguts eren
molt sintètics i oferien els continguts clau”, ens comenta
l’Eudald Vila.
Setmanalment es repassaven les lliçons. Per Nadal
es feien uns exàmens generals, que es repetien en acabar
el curs, a finals de juliol. A la fi del curs acadèmic era
habitual celebrar una festa a l’escola, amb l’assistència

Exemples d’exercicis de Tenedoria de Llibres. Curs 1932-1933.
Quadern cedit per Edudald Vila.
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dels alumnes, els respectius pares i mares i el rector de la
parròquia de Sant Feliu. Al llarg de la festa s’atorgaven
premis als alumnes més aplicats, consistents en llibres i
material escolar divers, i es recitava algun poema o cantaven alguna cançó. La festa s’acabava amb el discurs
del rector de la parròquia.
Els germans maristes també van incorporar un mètode per fomentar la competitivitat entre els alumnes i per
al treball de la responsabilitat i treball en grup. Aquest
sistema era conegut com el “Camp romà i el Camp cartaginès” i també és molt recordat pels alumnes. Per tal
de formar el que serien els dos grups, cada començament de mes els alumnes feien unes eleccions per triar
els dos representants. Aquests, tenien la responsabilitat
de triar els membres dels dos grups. “Es fomentava la
competitivitat sana, ja que es triava el més intel·ligent, el
de més bon caràcter per poder solucionar problemes,
el que sabia jugar
més bé a futbol...”
recorda l’Eudald
Vila.
Un cop formats els dos grups,
es feia l’assignació
del camp (el romà
i el cartaginès). Per
fer-ho, el representant del grup que
tenia la primera
lletra del cognom
més alta, triava el
camp. Al llarg del
mes es puntuaven
Primera pàgina del Butlletí de notes
les tasques de clasde l’Escola Rocaprevera. Curs 1932se, es repassaven
1933 Cedit per Eudald Vila.
els llibres, els calaixos... Segons els
alumnes, d’aquesta manera es buscava promocionar la competitivitat basada en la cooperació.
El control per part dels mestres era molt rigorós
i s’intentava que les famílies també fossin partícips
d’aquest seguiment. Per això, cada final de mes s’entregava als pares i mares el butlletí de notes, que havia de
ser retornat amb la firma dels tutors. Les notes estaven
dividides en estudis i conducta, de manera que tan important era el rendiment intel·lectual com l’actitud per
part dels alumnes.

L’escola de nenes: Les VedrunesCarmelites
La congregació de les Carmelites,
que s’ocupava de l’educació de les nenes, va iniciar la seva tasca educativa a
Torelló el 1866, tot i que la congregació
hi era des del 1852. Les monges hi van
ser fins que va esclatar la Guerra Civil,
fet que va suposar que la congregació
hagués de marxar.
Un cop acabada la Guerra, la congregació va ser substituïda per la dels
Sagrats Cors, que encara perdura a la
vila.
Retrat escolar de les Vedrunes-Carmelites. Fotografia cedida per Eudald Vila.
Les germanes residien a l’escolaconvent i estaven dirigides per la mare
sobretot l’Àngels, que era molt rabiüda i ens castigava
superiora, que era qui assignava les tasques a la resta.
molt” ens comenta una de les seves alumnes, la Carme
Les feines anaven des de cuinar fins a ocupar-se de
Teixidó. “Tot i així també era molt comprensiva”.
l’ensenyament de les nenes del poble. Dins de l’edifici
Les classes del matí començaven a les nou en punt,
escolar les monges tenien les seves pròpies dependèncidesprés de les corresponents oracions, tot i que es prees, en règim de semiclausura, on no hi podia entrar cap
miava amb punts les alumnes que hi anaven abans. Tampersona que no formés part de l’orde religiós. Ni tan sols
bé es recompensava les més matineres amb la possibiles alumnes podien veure com les monges menjaven o
litat d’impartir la lliçó a altres companyes. Aquest era
descansaven. Les monges carmelites vestien amb hàbits
un gran honor per a les noies, ja que suposava una tasca
austers de color negre i portaven la característica toca
de responsabilitat molt gran. També es donaven punts
blanca al pit.
extra a les noies que assistien a l’Església durant el mes
L’escola privada i religiosa de noies de les Vedrunes
de Maria.
estava situada a la plaça Pujol, al costat de can Pujades.
Les assignatures de la tarda estaven dedicades a la
Aquest era un centre amb un marcat caràcter religiós,
doctrina,
urbanitat i història sagrada. A la tarda també
tenien les parets plenes de quadres de la Sagrada Famíes feien manualitats i labors, com ara fer ganxet, brolia, i classista, ja que les nenes estaven distribuïdes en
dar i fer puntes de coixí. Tots aquests treballs manuals
els tres pisos del centre segons el poder adquisitiu de les
es feien mentre es resava el rosari o es repassaven en
seves famílies. Així, a la planta baixa hi havia les nenes
veu alta les lliçons que s’havien impartit durant el matí.
més petites, les de parvulari, on s’hi estaven fins als set
Les noies de la tercera classe, a més d’aquestes matèries,
anys, coincidint amb el moment en què les noies feien
també estudiaven altres assignatures, com dibuix i franla primera comunió. Al primer pis hi havia la segona
cès. Les llengües vehiculars de les classes eren el català i
classe, i al segon pis, la tercera. Les noies anaven a una
el castellà, de manera que l’ensenyament era totalment
classe o a una altra en funció de la classe social a la qual
bilingüe.
pertanyien i a l’economia familiar. Les nenes de famílies
Les taules de multiplicar les aprenien fent rotllana
benestants, que pagaven més diners, anaven al segon pis,
i cantant. Per als dictats disposaven d’unes petites pison l’ensenyament era més complet i amb assignatures
sarres individuals. També es feien concursos de compomés concretes. Les altres nenes anaven a la classe del
sició i guanyar-lo era un gran reconeixement i un motiu
primer pis.
de joia per a les noies. “Jo vaig guanyar-lo tres vegades.
Les alumnes assistien a l’escola fins que començaEncara recordo l’emoció que vaig sentir en aquells moven a treballar, que solia ser entre els 12 i 14 anys.
ments”, recorda la Maria Fabregó.
La formació pedagògica de les nenes anava a càrL’assignatura d’urbanitat, com ja passava en els cas
rec de les hermanas, de les quals tres eren mestres amb
dels
nois, també és molt recordada per les noies. La Cartitulació: l’Esperit Sant, l’Àngels i la Montserrat Gou.
me Teixidó ens explica un dels exemples que apareixia
La resta, tot i que no tenien estudis homologats, tenien
en el llibre:
una bona cultura. “Les hermanas tenien molt de caràcter,
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Un avi i un nét anaven cap a mercat. Pel camí es van
trobar una ferradura i l’avi va dir-li al nét que la collís.
El nét no va voler. Quan van arribar al mercat, l’avi va
canviar la ferradura per unes quantes cireres. De tornada
l’avi anava tirant les cireres d’una a una i el nét les anava
collint per menjar-se-les. I l’avi li diu:
- Si haguessis collit la ferradura, ara no t’hauries d’ajupir
per collir les cireres.
El pati, tot i que era força petit, servia per sortir a
l’hora de descans. En un costat del pati hi havia una gruta amb una petita fornícula amb la imatge de la Mare de
Déu de Lourdes. En un altre racó del pati hi havia un
galliner que proporcionava ous a les germanes durant
tot l’any. Algunes alumnes del col·legi, sobretot les que
venien de fora de Torelló, es quedaven a l’escola a mitja
pensió, és a dir, es quedaven a dinar i a berenar.
La higiene a l’escola era molt estricta, com demostra
el fet que cada dia els miraven el cap per veure si tenien
polls. També els tiraven esperit de vi per tal de prevenirne la seva aparició.

Altres experiències educatives
A Torelló, a part de les escoles elementals, es van
portar a terme algunes pràctiques educatives que val la
pena de fer-ne esment, ja que van contribuir en l’educació social del poble i van suposar un impuls important
per la seva repercussió.

L’Acadèmia del senyor Raimond Goëtze
El senyor Goëtze, originari d’Alemanya, oferia classes particulars a la seva Acadèmia. Va arribar Torelló
pels volts de 1931 i els seus mètodes progressistes i els
seus grans coneixements lingüístics van donar un gran
ressò a la seva feina. Fins i tot apareixia una notícia publicada en el Butlletí de l’Associació Protectora de l’Ensenyança7, on es deia:
“De Torelló han assabentat al nostre Consell Directiu d’un interessant curset de Gramàtica catalana que hi
dóna el senyor Raimond Goëtze, alemany nadiu.”
I és que Goëtze, a través de l’organització de La Veu
del Ter, impartia un curs de Gramàtica Catalana que va
tenir molt de seguiment per part de la ciutadania torellonenca. Així, l’objectiu d’aquest curs era, com es recull
en les línies de la Veu del Ter8 com a cloenda del curs:
7
8

neral a l’Escola Unificada de Manlleu. Les seves classes
eren molt avançades per l’època; tenia una peixera dins
l’aula per tal que els alumnes poguessin veure com els
capgrossos es transformaven en granotes. Sovint també
sortia al camp amb els alumnes per dibuixar elements
de la natura. Al cap d’uns mesos de treballar a Manlleu,
la família Goëtze s’hi va traslladar a viure. El 1938, van
desaparèixer de la vila, segurament fugint de les futures
repressions que mostraria el règim franquista.

Les classes particulars de la Fonda Bosch
El senyor Goëtze amb un grup d’alumnes. (Família Vila Molas.
Fons fotogràfic l’Abans Torelló. AMT).

“Els neòfits, que no sabien de Gramàtica Catalana
altres nocions que les apreses amb lectures fortuïtes, han
pogut obrir-se camí per a la seva iniciació; i, gràcies a
l’interès que ens ells haurà desvetllat aquest curset, amb
el repàs de les anotacions impreses, amb l’ajut d’un bon
manual d’ortografia, la lectura de bons textos catalans, la
pràctica de l’assídua correspondència, i les consultes entre amics, podran assolir escriure correctament el català.
(...) Els constants, hauran après a estudiar la llengua
pàtria. I això, és per a nosaltres, la tasca més intensament
cultural que pot fer un individu o una entitat en els temps
que corren. Aquesta ha estat l’obra de tots vosaltres, el
gran estol dels amics perseverants.”
Raimond Goëtze, conegut com l’alemà, va arribar a
Torelló exiliat de l’Alemanya nazi i es va integrar ràpidament a la vila. Va establir la seva Acadèmia al segon
pis del número 6 del carrer Balmes i es va dedicar professionalment a l’ensenyament particular de diferents
llengües: francès, anglès, alemany i català. També impartia classes de matemàtiques, física i dibuix lineal. A més
de professor, el senyor Goëtze exercia de fotògraf, col·
laborant activament en la publicació local de La Veu del
Ter.
L’any 1932 va publicar el llibre Anotacions del primer curset de gramàtica catalana, editat en fascicles dins
del diari quinzenal La Veu del Ter. Aquests fascicles
servien com a complement didàctic del primer curs de
català que va impartir per a la gent de Torelló i que va
repetir amb gran èxit d’assistència tres anys més tard.
El 1935 Goëtze i la seva companya Louise Lagrange
van tenir dues filles bessones, l’Yvonne i la Ronalde. El
1936, amb l’esclat de la Guerra Civil, el professor Goëtze
va entrar a treballar de professor de ciències i cultura ge-

Butlletí de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana , maig de 1932, pàgs. 242 (núm 17).
La Veu del Ter, 12 de març de 1932, pàgs. 1-2.
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Algunes famílies, que desconfiaven de l’ensenyament que oferia el règim republicà, per ser massa progressista o per ser laic, van optar per no escolaritzar els
seus fills i filles. Algunes d’aquestes famílies, que, tot i
que no ser nombroses representaven una part de la societat torellonenca, portaven les seves filles amb la senyoreta Maria Dolors Álvarez, que oferia classes particulars a la Fonda Bosch. La Maria Dolors era ajudant
de les mestres nacionals i, en les seves estones lliures
i per compromís amb algunes famílies, oferia els seus
coneixements a alguns infants. Així doncs, es trobaven
a la Fonda Bosch i els ensenyava, bàsicament, a llegir,
a escriure i les regles bàsiques d’aritmètica. D’aquesta
manera algunes alumnes van poder aprendre les nocions elementals.
		 Aquesta experiència, tot i que molt limitada,
reflectia les inquietuds d’algunes famílies que, descontentes amb el govern republicà van optar per buscar alternatives educatives per als seus fills i filles. S’observa,
doncs, que les discrepàncies envers les polítiques republicanes per part dels sectors més conservadors i religiosos portaven a que sorgissin experiències com aquesta.

Van seguir les escoles de Torelló el model d’Escola
Nova?
El 1912 Adolphe Ferrière, director de l’Institut
Rousseau de Ginebra, va concretar la pedagogia de
l’Escola Nova en trenta punts. Per considerar que una
escola formava part d’aquest moviment calia que almenys en complís quinze. Tot i ser un moviment molt
divers i heterogeni, aquests punts servien per donar una
pauta i uns criteris pedagògics.
A continuació detallarem aquests punts9 i observarem, breument, si les escoles torellonenques van seguir
el model d’Escola Nova durant el període de la Segona
República.
9

1. L’escola nova és un laboratori de pedagogia pràctica.
Les escoles de Torelló, tant públiques com privades,
van tenir una consideració especial per tot el coneixement adquirit a través de la pràctica.
2. L’escola nova és un internat, perquè solament la influència total del medi dins del qual es mou i es desenvolupa
l’infant permet fer una educació plenament eficaç.
(Cal dir que el model d’escola nova no aposta primordialment per un sistema d’internat com un ideal que cal
aplicar a tot arreu. De fet, consideren que la influència
natural de la família, si és sana, és preferible sempre al
millor dels internats).
Tot i que les escoles torellonenques oferien un horari ampli, que abastava fins i tot l’hora del dinar, aquestes
no tenien un sistema d’internat.
3. L’escola nova està situada a la natura, perquè aquesta
constitueix el medi natural de l’infant. Però, per a la cultura intel·lectual i artística, és aconsellable tenir a prop
una ciutat.
Torelló és un nucli urbà que, en els anys de la Segona República, estava immers en plena natura, fet que
oferia aquest contacte directe dels infants amb els elements naturals. Per altra banda, podem considerar que
la proximitat amb la ciutat de Vic, la capital de la Catalunya central d’aleshores, amb una forta empenta cultural sobretot marcada pel Bisbat de Vic, oferien aquest
doble vessant pel qual apostava l’Escola Nova.
4. L’escola nova agrupa els infants en cases separades i
cada grup de deu a quinze nens viu sota la direcció moral
i material d’un educador, amb el suport de la seva dona o
una col·laboradora. Cal que no es privi els infants d’una
influència femenina adulta ni de l’atmosfera familiar, que
no poden proporcionar els internats-casernes.
Tenint en compte que les escoles de Torelló no
funcionaven amb el sistema d’internat, aquest punt no
tindria gaire sentit. Val a dir, però, que marcades per la
tradició i fins que no va arribar l’Escola Unificada, les
escoles de nens estaven regides exclusivament per homes, mentre que a les escoles de noies ho feien dones,
llevat de l’escola de pàrvuls.
5. La coeducació.
La coeducació a les escoles va ser una de les grans
apostes del govern republicà. Tot i això, va ser un procés
lent i polèmic que no s’aconseguiria instaurar, paradoxalment, fins a l’endemà de l’inici de la Guerra Civil.

Extrets de: Portell, R, Marquès, S. (2006). Els Mestres de la República. Badalona: Ara Llibres.
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Així doncs, les escoles republicanes no van poder treballar sota un model coeducatiu.
6. L’escola nova organitza treballs manuals per a tots els
infants durant una hora i mitja, almenys, cada dia, en general.
En les descripcions, i sobretot en les vivències explicades pels testimonis, hem pogut observar com aquest
era un punt elemental en les escoles de l’època republicana. Així, tant en les escoles públiques com en les
religioses, s’apostava clarament pel treball de les manualitats com el dibuix i les labors en el cas de les noies.
7. Entre els treballs manuals, la fusteria ocupa el primer
lloc. El conreu de la terra i la cria d’animals petits entren
en la categoria de les activitats que tot infant estima i caldria que pogués dur a terme.
Tot i que la fusteria no era una de les activitats fonamentals, sí que hem observat que algunes de les escoles tenien un petit hort, el qual els alumnes s’encarregaven de conrear. Per exemple, si observem el plànol
de l’Escola Rocaprevera, fet per l’Eudald Vila, un dels
seus alumnes, veurem com l’hort ocupava una superfície
considerable de l’espai exterior de l’escola.
8. Al costat dels treballs programats, es concedeix un lloc
als treballs lliures, que desvetllen el gust dels nens i els
desperten l’esperit d’invenció i el seu enginy.
Si bé no hem pogut detectar específicament aquesta
pràctica en les escoles de Torelló, sí que podem dir que
les sortides a l’aire lliure que es realitzaven els dijous a
la tarda eren un moment d’esbarjo lliure que permetia
els infants un procés de descoberta lliure.
9. La cultura del cos està assegurada per la gimnàstica
natural, tant com pels jocs i els esports.
Les escoles de l’època republicana destinen un
temps per a la gimnàstica, en el qual treballen el cos a
través de coreografies, de balls tradicionals o de jocs populars. D’aquesta manera es vinculava el treball corporal amb elements de caràcter social i cultural.
10. Els viatges, les excursions i els campaments tenen un
paper important en l’escola nova.
Com ja hem comentat en un altre punt, les escoles
torellonenques destinaven els dijous a la tarda a fer sortides a l’aire lliure. Eren moments de contacte amb la
natura en un ambient distès fora de l’escola. Aquestes
sortides han estat molt recordades i valorades per tots
els testimonis.
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11. En matèria d’educació intel·lectual, l’escola nova procura obrir un esperit a una cultura general del raonament,
més que una acumulació de coneixements memoritzats.
Si bé és cert que hi havia una part important del
coneixement memorístic, també podríem apuntar múltiples exemples de com les escoles de Torelló apostaven
per aquesta premissa. Així, molts dels exercicis treballats a l’aula es basaven en el context de l’infant.
12. La cultura general es complementa amb una especialització, primer espontània, després sistematitzada, que
desenvolupa els interessos i les facultats de l’adolescent
en un sentit professional.
És evident que una part important del coneixement
que oferien les escoles estava enfocat cap al món professional. Així, per exemple, tal i com expliquen alguns dels
alumnes, es treballava intensament en uns tipus de cal·
ligrafia determinats. El treball de l’assignatura de Tenedoria de llibres també era una especialització pensada
per al món laboral.
13. L’educació es basa en els fets i les experiències. L’adquisició dels coneixements surt d’observacions personals
o, en el seu lloc, de les que altres han recollit en llibres. La
teoria segueix, en qualsevol cas, la pràctica; no la precedeix mai.
Aquest punt, tant important en el model pedagògic
de l’escola nova, no va ser implantat a les escoles torellonenques en la seva plenitud. És a dir, sí que es creia
que la pràctica era una via important de coneixement,
però la teoria tenia un pes important i, en alguns casos,
anava per davant de la pràctica.
14. L’educació es fonamenta en l’activitat personal de
l’infant.
Per l’escola nova cada infant és diferent i cal respectar aquesta diversitat com a riquesa. Cada nen i nena ha
de treballar en funció dels seus ritmes d’aprenentatge,
en funció dels seus interessos i les seves aptituds.
Aquesta idea no va aplicar-se en les escoles de la
Segona República de Torelló, ja que els objectius i les
metodologies pedagògiques estaven pensats per a tot el
grup, i no s’adaptaven a les necessitats específiques de
cada infant.
15. L’educació es fonamenta, en general, en els interessos espontanis de l’infant. Les actualitats de l’escola o de
l’ambient generen activitats ocasionals, que ocupen un
lloc rellevant en l’escola nova.
Tampoc va aplicar-se aquest principi. Les escoles de
Torelló tenien una estructura pedagògica força estructu-

rada, que no permetia, en termes generals, que l’infant
mostrés els seus interessos de forma espontània. Els objectius, la metodologia i l’avaluació venia determinada
pel professorat i aquest era l’encarregat de triar els continguts a treballar.
16. El treball individual del nen.
Aquest punt fa referència a la consideració de l’evolució individual de l’infant. En aquest sentit, sí que les
escoles torellonenques promovien l’estudi i el treball
més individual. Així, cada un tenia el seu quadern, cada
un realitzava exercicis individuals i l’avaluació era personal. També es premiaven els “millors” estudiants a
partir de les qualificacions en el butlletí de les notes o,
com en el cas de l’escola religiosa de les nenes, es donaven premis literaris. Per altra banda, els “mals” alumnes
eren relegats a les últimes files o, en alguns casos, eren
menystinguts pels mestres.
17. El treball col·lectiu o en equip.
Si en el punt anterior l’important era la part individual de l’infant, ara la part social pren importància. Així,
es preparen activitats col·lectives per tal de fomentar la
cooperació i el treball en grup.
Un exemple d’aquest tipus de treball el veiem en la
pràctica que portaven a terme a l’escola Rocaprevera.
Els nens formaven equips (ells els anomenaven romans
i cartaginesos) amb els que, al llarg del trimestre, treballarien col·lectivament. Els mestres anirien recompensant amb punts cada una d’aquestes tasques, de manera
que també es fomentava la competitivitat entre els dos
grups. Els alumnes que van experimentar aquesta pràctica diuen que va ser una bona manera d’unir diferents
aptituds per a un objectiu comú i que fomentava la cohesió del grup.
18. L’ensenyament pròpiament dit es limita al matí. A la
tarda, es dediquen una o dues hores, segons l’edat, a l’estudi personal.
A les escoles de Torelló s’impartia docència tant al
matí com a la tarda, tret del dijous a la tarda que, com ja
hem comentat, es feien sortides.
19. S’estudien poques matèries cada dia: una o dues solament. La diversitat neix de la manera de tractar-les, més
que les matèries tractades.
Les escoles torellonenques, en general, apostaven
per aquesta metodologia. D’aquesta manera, es treballaven dues matèries al dia, enfocant-les de forma diferent. A més, cada sessió durava poca estona, ja que es
considerava que d’aquesta manera els nens es podien

concentrar més bé i estaven més motivats.
20. S’estudien poques matèries cada mes o cada trimestre.
En la línia del punt anterior, també es creia adient
treballar poques assignatures al mes.
21. L’educació moral, com la intel·lectual, no s’ha d’exercir de fora cap a dins, per l’autoritat imposada, sinó de
dins a fora, per l’experiència i la pràctica gradual del sentit crític i la llibertat. Sobre la base d’aquest principi, algunes escoles noves han aplicat el sistema de la república
escolar.
El sistema que s’utilitzava era bàsicament heteroeducatiu, és a dir, prevalent l’autoritat moral del mestre, i,
a diferència de l’escola nova, de fora cap a dins.
22. A manca d’un sistema democràtic integral, en la majoria d’escoles noves els infants elegeixen delegats, amb
una responsabilitat definida.
Moltes de les escoles torellonenques tenien la figura
de delegat de classe o ajudant del mestre. Sovint aquest
era un dels alumnes amb un expedient acadèmic més
brillant, però en d’altres casos aquest era escollit pels
seus companys.
23. Càrrecs socials de tot tipus poden proporcionar un
auxili mutu efectiu. Aquests càrrecs, al servei de la comunitat, es confien de manera successiva als petits ciutadans.
Aquesta pràctica, tot i que quedava relegada en el
si de l’escola, permetia que alguns alumnes desenvolupessin algunes tasques importants al centre. Alguns
d’aquests treballs podien ser: encendre l’estufa de llenya al matí, escombrar la classe al final del dia, esborrar
la pissarra, vigilar l’aula en absència del mestre...
24. Les recompenses consisteixen a proporcionar als nens
ocasions d’incrementar la seva creativitat. S’apliquen als
treballs lliures i desenvolupen així l’esperit de disciplina.
Com ja hem comentat en algun punt anterior,
l’exemple dels premis literaris de l’escola de les Vedrunes il·lustra aquesta premissa. D’aquesta manera, es motivava les alumnes i s’afavoria l’escriptura de caràcter
lliure.
25. Els càstigs estan en consonància amb la falta comesa.
És a dir, tendeixen a posar els nens en condicions d’aconseguir millor, pels mitjans apropiats, la finalitat que es
creu apropiada, que han aconseguit malament o que no
han aconseguit.
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La disciplina marcada a partir de càstigs i sancions
era freqüent a les escoles en l’època republicana. Així, i
en proporció a la falta comesa, alguns alumnes es quedaven sense esbarjo, d’altres es quedaven al final de la
jornada per tal d’acabar la feina o, en d’altres casos, es
rebia algun clatellot per part del mestre o la mestra.
26. L’emulació té lloc, sobretot, per la comparació feta per
l’infant entre el seu treball present i el seu treball passat, i
no exclusivament per la comparació del seu treball amb
el dels seus companys.
Aquest no és un punt que es complís en gran mesura
a les escoles de Torelló. L’avaluació continuada de l’infant, tenint en compte les seves capacitats i el seu ritme
d’aprenentatge, no era habitual. Pel contrari, l’avaluació venia determinada per uns criteris idèntics per a tot
el conjunt de l’alumnat. A més, les comparacions entre
alumnes per part dels mestres era freqüent.
27. L’escola nova és un ambient de bellesa.
Si bé l’estètica no era un aspecte primordial en
l’educació d’aquella època, sí que es creia que era important crear un ambient agradable per al treball. Així,
per exemple, en la creació de la nova escola graduada
de Torelló es van tenir en compte elements com la il·
luminació de les aules, espai, disposició dels materials,
espais exteriors...
28. L’escola nova practica la música col·lectiva: cant o orquestra.
Aquesta sí que era una pràctica habitual. En la matèria de música es cantaven cançons populars i es ballaven balls tradicionals. Tot es feia de forma conjunta,
de manera que s’afavoria el sentiment de pertinença al
grup i el treball cooperatiu.
29. L’educació de la consciència moral es practica a moltes escoles noves amb narracions i lectures que provoquen
en els infants reaccions espontànies, veritables judicis de
valor que, a mesura que es van repetint i accentuant, acaben relacionant-se més estretament amb ells mateixos i
els altres.
L’educació moral a les escoles de Torelló en l’època de la Segona República es treballava bàsicament en
l’assignatura d’Urbanitat. Així, a partir de casos i relats
s’intentaven inculcar valors com el sentit del deure, la
solidaritat, la humilitat... Aquesta és una assignatura
molt recordada pels alumnes que han exposat el seu
testimoni, els quals consideren que els va ser de gran
utilitat per a la vida i el treball de caràcter més cívic.
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30. L’educació de la raó pràctica consisteix, en particular
entre els adolescents, en reflexions i estudis sobre les lleis
naturals del progrés espiritual, individual i social. La majoria de les escoles noves observen una actitud religiosa
no confessional o interconfessional, però amb una gran
tolerància respecte dels ideals diversos per tal com encarnen un esforç, d’acord amb el desenvolupament espiritual de la persona.
L’educació de caràcter espiritual es treballava a
partir de la religió que, marcada per la tradició, era la
catòlica. Així, tant en les escoles públiques com en les
privades els valors espirituals estaven associats a la religió catòlica.

Per acabar...
Torelló i les seves escoles reflecteixen clarament
l’agitació que va suposar la proclamació de la Segona
República. Cal dir que la política educativa impulsada
pel nou govern va ser fruit d’una feina a la reraguarda
iniciada ja el 1876. Aleshores ja es treballava per un nou
model educatiu dissociat de l’Església catòlica i la Monarquia, un model que havia de quedar al servei de la
transformació social, tot promovent la llibertat de pensament i la cultura.
A nivell català, el moviment de renovació pedagògica també iniciava el seu camí amb els ateneus obrers i
l’escola rural. La creació, el 1898, de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana suposava la institucionalització d’ideals lligats a la renovació pedagògica i a la
recuperació de la llengua.
El 14 d’abril de 1931, dia de la proclamació republicana, ja hi havia una sèrie d’inquietuds que feien preveure un canvi de sentit de la pedagogia del país. El fet que
a nivell institucional s’apostés clarament per l’educació
va permetre donar llum a aquest projecte que feia més
de cinquanta anys que s’estava gestant i que la dictadura
de Primo de Rivera havia estroncat.
Aquest nou projecte passava forçosament per la
modernització de l’educació i, per tant, la construcció
de nous edificis escolars i la graduació de l’ensenyament
eren dos dels punts clau en els quals calia treballar. A la
Torelló aquests dos elements van tenir una importància cabdal, ja que es van millorar considerablement les
situacions de precarietat dels edificis escolars, així com
ampliar l’oferta de places escolars de caràcter públic.
Pel que fa a la renovació pedagògica i a la formació
dels mestres i les mestres, hem pogut constatar que hi
va haver un canvi significatiu en la manera d’ensenyar a
les aules. De fet, les escoles de Torelló van apostar clara-

ment pel model de l’Escola Nova ja que es van complir
molts dels punts marcats des d’aquests moviment.
Finalment, dir que el període republicà va suposar
un fort embat per a les escoles de la Torelló. Les noves
construccions escolars, les graduacions, la lluita contra
l’analfabetisme, la introducció de noves metodologies
són exemples d’una extensa llista. La Segona República,
a més, va aconseguir un canvi d’actitud envers l’educació, donant-li una força i una empenta que oferiria una
perspectiva immillorable per a l’ensenyament. La història, però, no sempre segueix esquemes racionals i l’esclat de la Guerra Civil interrompria de forma flagrant
aquest projecte previst amb un recorregut de llarga
durada. Els esdeveniments i l’atzar no es posarien de
part d’aquest propòsit educatiu i l’arribada del Règim
franquista l’acabaria esmicolant i apostant per un model educatiu totalment diferent. Aquesta, però, és una
qüestió a analitzar en altres recerques i no és intenció de
realitzar-la aquí. Tan sols apuntar que molta de la feina
que es va iniciar en la Segona República es va reactivar
en l’etapa democràtica i que algunes de les concepcions educatives actuals són fruit de l’esforç dels que van
creure i van lluitar per l’educació en l’etapa republicana.
I això, si més no, deu voler dir alguna cosa.

Agraïments
Aquesta recerca no hauria estat possible sense la
incommensurable col·laboració de moltes persones. Per
aquest motiu, voldria agrair la participació dels testimonis que amb els seus relats de vida han donat forma al
treball. Són: l’Antoni Camprodon, la Francisca Criballés,
la Maria Fabregó, la Carme Teixidó, en Lluís Tort, la Dolors Vila i l’Eudald Vila.
També han estat molt valuoses les aportacions que
ha fet la Comissió de seguiment al llarg del temps que
ha durat l’elaboració de la recerca. Han estat: la Dolors
Bardolet, en Josep Casanovas, la Gemma Carretero,
l’Elisenda Currius, la Núria Güell, en Xavier Palacios i
la Flora Vilalta.
Per acabar, no voldria oblidar-me d’aquelles persones que m’han aconsellat i derivat a altres persones per
tal de poder recavar la informació necessària.
Anna Girbau i Ferrés
Llicenciada en pedagogia per la Universitat
de Barcelona
Professora de la Universistat de Vic
agirbau@uvic.cat
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