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RESUMEN 

La llegada de la Segunda República española fue acompañada de un conjunto de medidas, 

entre ellas la reforma educativa y pedagógica. Mediante ésta, se puso fin a la 

tradicionalidad en la educación impulsando la coeducación, laicismo, bilingüismo, así 

como la construcción de escuelas para poner fin a las elevadas tasas de analfabetismo. La 

irrupción de la Guerra Civil paralizó todos los avances produciendo un choque de bandos 

también dentro de las aulas con la depuración del magisterio. Consecuentemente, la 

victoria franquista y imposición del régimen dictatorial supuso un nuevo sistema 

educativo caracterizado por un retroceso, los ideales del Movimiento Nacional junto con 

el nacionalcatolicismo fueron integrados dentro de las aulas que volvieron a la 

segregación y confesionalidad de la Iglesia Católica.  

El objetivo del presente trabajo es investigar la evolución de los dos distintos modelos 

educativos implantados así cómo los matices surgidos de la Guerra Civil, todo ello 

mediante un extenso estudio teórico de carácter legislativo y político desarrollando cada 

una de las medidas y leyes en educación. Paralelamente, se ha realizado un análisis 

bibliométrico centrado en descubrir y comparar los contenidos de libros escolares de la 

II República y franquismo para demostrar la importancia del uso de criterios de 

imparcialidad, así como el hecho de que una misma lección puede ser entendida de 

muchas formas distintas.  

Palabras clave: II Republica, Guerra Civil, franquismo, educación, reforma educativa. 
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ABSTRACT 

The arrival of the Second Spanish Republic was accompanied by a set of measures, 

including the educational and pedagogical reform. Through this, the traditionality in 

education was sent to an end by promoting coeducation, secularism and bilingualism. 

Furthermore, the construction of schools was brought to the fore in order to terminate 

with the high rates of analphabetism. The irruption of the Spanish Civil War paralyzed 

all the advances producing a clash of sides also within the classrooms leading to the 

debugging of the magisterium. Consequently, Franco’s victory and the imposition of the 

dictatorial regime meant the development of a new educational system characterized by 

a setback, the ideals of the National Movement joined with National Catholicism were 

integrated into the classes that returned to the segregation and confessionalism of the 

Catholic Church. 

The main objective of this Research Project is to investigate the evolution of the two 

distinct educational models implanted as well as the nuances that arose from the Civil 

War, all of this through an extensive theoretical study of legislative and political roots, 

developing each one of the measures and laws in education. Concurrently, a bibliometric 

analysis focused on discovering and comparing the contents of schoolbooks from the 

Second Republic and Francoism has been carried out to demonstrate the importance of 

using impartiality criteria and moreover, the fact that the same lesson can be understood 

in many different ways.  

Keywords: Second Republic, Civil War, Francoism, education, educational reform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

5 
   

ÍNDEX: 

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 7 

OBJECTIUS .................................................................................................................................................. 8 
HIPÒTESIS ................................................................................................................................................... 9 

 
MARC TÈORIC 

1. PRÒLEG ..................................................................................................................... 11 

2. EDUCACIÓ DURANT LA II REPÚBLICA (1931-1936) ........................................ 12 

2.1. CONTEXT HISTÒRIC ........................................................................................................................... 12 
2.2. BIENNI D’ESQUERRES (1931-1933) ................................................................................................... 14 

2.2.1. L’educació en la Constitució Espanyola de 1931 ..................................................................... 14 
2.2.2. La construcció d’escoles: Pla Quinquennal .............................................................................. 15 
2.2.3. Missions pedagògiques .............................................................................................................. 16 
2.2.4. Formació del magisteri: Pla professional ................................................................................. 17 

2.3. BIENNI CONSERVADOR (1933-1936) ................................................................................................. 18 
2.3.1. Contrareforma ........................................................................................................................... 18 
2.3.2. Pla d’estudis de Batxillerat ....................................................................................................... 18 

2.4. GOVERN DEL FRONT POPULAR (1936) .............................................................................................. 19 
2.4.1. Retorn a les polítiques educatives del Bienni d’Esquerres ....................................................... 19 

2.5. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA REPUBLICANA ..................................................................................... 19 
2.5.1. Una escola catalana: Bilingüisme ............................................................................................. 19 
2.5.2. Una escola entre iguals: coeducació ......................................................................................... 20 
2.5.3. Una escola aconfessional: Laïcisme ......................................................................................... 22 
2.5.4. Assignatures .............................................................................................................................. 22 
2.5.5. Símbols ...................................................................................................................................... 23 

3. EDUCACIÓ EN TEMPS DE GUERRA CIVIL (1936-1939) ................................... 24 

3.1. CONTEXT HISTÒRIC ........................................................................................................................... 24 
3.2. ACCIONS LEGISLATIVES DEL BÀNDOL REPUBLICÀ. ............................................................................ 26 

3.2.1. Consell de l’Escola Unificada (CENU) ..................................................................................... 26 
3.2.2. Ensenyar al camp de batalla: Milícies de la Cultura ................................................................ 27 

3.3. ACCIONS LEGISLATIVES DEL BÀNDOL NACIONAL .............................................................................. 28 
3.3.1. Comissions depuradores ........................................................................................................... 28 
3.3.2. Reforma del Segon Ensenyament .............................................................................................. 31 

3.4. L’IMPACTE DE LA GUERRA: L’EDUCACIÓ COM A EINA IDEOLÒGICA I POLÍTICA ................................. 32 

4. EDUCACIÓ DURANT EL FRANQUISME (1939-1975) ........................................ 34 

4.1. CONTEXT HISTÒRIC ........................................................................................................................... 34 
4.2. PRIMER FRANQUISME (1939-1959) .................................................................................................... 37 

4.2.1. Llei d’educació primària de 1945 ............................................................................................. 37 
4.2.2. Llei d’Ordenació de l’Ensenyament Mitjà de 1953 ................................................................... 39 
4.2.3. Construccions d’escoles: del pla de 1949 al de 1956 ............................................................... 39 

4.3. SEGON FRANQUISME (1959-1975) ..................................................................................................... 40 
4.3.1. Llei d’educació primària de 1965 ............................................................................................. 40 
4.3.2. Llei General d’Educació de 1970 .............................................................................................. 40 
4.3.3. Construccions d’escoles: Plans de desenvolupament ............................................................... 42 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

6 
   

4.4. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA FRANQUISTA ....................................................................................... 42 
4.4.1. Implantant l’escola nacional catòlica i principis del Movimiento Nacional ............................ 42 
4.4.2. Una escola confessional: El paper de l’Església en l’educació ............................................... 43 
4.4.3. Una escola diferenciada: Segregació escolar ........................................................................... 43 
4.4.4. Assignatures .............................................................................................................................. 44 
4.4.5. Símbols i referents ..................................................................................................................... 45 

 
MARC PRÀCTIC 

1. COS DE L’ESTUDI ................................................................................................... 48 

1.1. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 48 
1.2. MOSTRA ............................................................................................................................................ 48 

2. RECOMPTE D’ASSIGNATURES ............................................................................ 50 

2.1. ASSIGNATURES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL ............................................................................. 50 
2.2. ASSIGNATURES DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC, MATEMÀTIC I INDUSTRIAL ................................................... 53 

3. BUIDATGE EN ARBRES ......................................................................................... 55 

3.1. PÀTRIA .............................................................................................................................................. 55 
3.2. RELIGIÓ ............................................................................................................................................. 56 
3.3. FAMÍLIA ............................................................................................................................................. 58 
3.4. ESCOLA ............................................................................................................................................. 59 
3.5. DESCOBRIMENT I COLONITZACIÓ D’AMÈRICA ................................................................................... 61 
3.6. II REPÚBLICA ..................................................................................................................................... 63 
3.7. GUERRA CIVIL I FRANQUISME ........................................................................................................... 65 

CONCLUSIONS ............................................................................................................ 67 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ......................................................................... 70 

WEBGRAFIA ............................................................................................................................................. 70 
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................... 73 

ANNEXOS: .................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 
 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

7 
   

INTRODUCCIÓ 
Aquest treball comença amb unes golfes, pols i llibres. Per entendre-ho hem de situar-nos 

en un dia calorós d’estiu a la casa on vivien els meus avis i on tantes estones i bons 

moments d’infància hi he passat. Mentre fèiem endreça a les golfes, van començar a 

aparèixer llibres i més llibres i entre aquests n’hi havia uns que em van cridar 

especialment l’atenció, els de quan els meus avis anaven a l’escola. Amb l’escassa llum 

que hi ha a dalt a les golfes vaig estar-me tota la tarda mirant-los, quedant sorpresa tant 

dels continguts que s’ensenyaven com dels matisos en l’educació de la II República i 

franquisme. Va ser aquí quan em van sorgir els primers interrogants que posteriorment i 

amb el temps, complementant-los amb els que m’han anat sorgint al desenvolupar el 

treball servirien de base del que acabarien essent les hipòtesis: l’educació, ensenyament i 

manera d’explicar els conceptes varien segons qui està al poder?, és a dir l’educació és 

una eina per a l’Estat o per l’individu? Tant en la II República com en el franquisme es 

va pretendre inculcar uns valors i ideals determinats? L’educació va arribar a ser 

considerada un punt bàsic pel control polític i ideològic de la població? I finalment, un 

mateix fet o lliçó es pot versionar per fer-lo entendre de moltes maneres diferents? 

 

Retornant a l’anècdota inicial, després d’aquella tarda, vaig tornar a deixar els llibres on 

els havia trobat, a les golfes d’una casa amb més de cent anys d’història i durant una 

temporada em vaig oblidar d’aquest descobriment. 

No va ser fins mesos després, a mesura que el treball de recerca s’anava convertint en una 

realitat quan hi vaig tornar a pensar, ja que la història sempre m’ha interessat, penso que 

ens cal conèixer el passat per entendre millor el present i a més fer aquest treball implicava 

conèixer i estudiar les diferents reformes legislatives i lleis en educació, fet que té relació 

amb la carrera que vull estudiar, que és Dret. 

Així doncs, una altra expedició a les golfes va ser suficient per acabar-me de decidir del 

tot: em vaig emportar tots els llibres a casa, on els vaig ordenar, classificar i mirar amb 

detall. El treball de recerca acabava de començar.  

Des del primer moment vaig tenir clar que el meu treball havia de girar al voltant dels 

llibres, enfocant-ho així cap a la comparació de dos models d’educació diferents: el de la 

II República i franquisme, descobrir-los havia de ser el meu objectiu principal així com 

investigar l’evolució de l’educació primària, en concret durant els dos períodes. També, 

em proposava comparar els continguts dels diferents llibres escolars que constitueixen 

fonts primàries, per establir diferències i semblances i analitzar quins fets i accions es 
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tracten acuradament per demostrar així la importància de l’ús de criteris d’imparcialitat, 

especialment en l’educació que tanta capacitat d’influència té en els alumnes. 

 

El treball es divideix en dues parts: el marc teòric i pràctic. Al seu torn la part teòrica es 

desenvolupa en tres apartats, l’Educació durant la II República, la Guerra Civil i el 

franquisme, al llarg dels quals s’intenten explicar totes les accions legislatives i polítiques 

en relació especial a l’educació primària que es van emprendre, així com les bases en què 

es fonamentava cada model, la situació en què es trobava l’escola, les assignatures i 

símbols entre d’altres. 

La part pràctica consisteix en un buidatge bibliomètric de set temes diferents de caires 

polítics, socials i històrics i d’un recompte de pàgines per assignatures en diferents 

enciclopèdies escolars, tots ells amb la finalitat de descobrir els elements de més pes així 

com les paraules i esquemes més repetits. 

 

Espero que les pàgines que segueixen aquesta introducció, ens facin adonar de la 

importància que té l’educació en la societat, i de com aquesta pot fer-nos o no més lliures. 

 

 

Objectius 

• Descobrir els diferents models d’educació implantats durant la II República i 

franquisme.  

• Investigar l’evolució que va experimentar l’educació al llarg dels diferents períodes 

del s. XX.  

• Comparar els continguts de diferents llibres escolars que constitueixen fonts primàries 

per establir diferències i semblances. 

• Analitzar quins fets i accions es tracten acuradament i quins no.  

• Demostrar la importància de l’ús de criteris d’imparcialitat.  
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Hipòtesis 
• L’educació, ensenyament i manera d’explicar els conceptes varien segons qui està al 

poder. 

• Tant en la II República com en el franquisme es va pretendre inculcar uns valors i 

ideals determinats.  

• L’educació va arribar a ser considerada un punt bàsic pel control polític i ideològic 

de la població. 

• Un mateix fet o lliçó es pot versionar per fer-lo entendre de moltes maneres diferents. 
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Imatge 1.  Classe de nens a l’escola de Riudellots de la Selva. Anys 40. 
Font: Pròpia. 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

11 
   

1. PRÒLEG 
L’educació pot ser entesa com el procés de desenvolupament i transmissió de 

coneixements intel·lectuals, culturals i morals i es tracta d’un dret recollit en l’article 26 

de la Declaració Universal de Drets Humans promulgada l’any 1948  que defensa que 

“Tota persona té dret a l’educació”, a una educació a l’abast de tothom, que promogui la 

tolerància, el respecte entre pobles, nacions i religions.  

En aquest treball veurem gràcies a l’anàlisi de la legislació republicana i franquista com 

l’educació i ensenyament en si experimenten canvis en la interpretació i posada en 

pràctica, esdevenint així producte d’una època i context determinat. 

Abans d’entrar en matèria cal donar un breu cop d’ull als antecedents i viratges de 

l’educació anteriors a la II República. L’Espanya de la segona meitat del segle XIX es 

caracteritzà pel trencament definitiu amb l’Antic Règim, fet que anà acompanyat de grans 

transformacions en l’àmbit polític, social, econòmic, cultural i l’educació no en resta 

exempta.  La primera llei general d’educació serà la Llei d’Instrucció Pública o Llei 

Moyano que data de 1857 i servirà de base legislativa per a estabilitzar i regular 

mitjançant un text legal la forma d’ensenyament que predominava en el moment i intentar 

reduir l’analfabetisme, i és que més de la meitat dels nens en edat escolar estaven sense 

escolaritzar.  

L’any 1876 sota la influència de pedagogs, catedràtics separats de la Universitat i en 

especial de Francisco Giner de los Ríos es funda la Institució Lliure d’Ensenyança (ILE) 

que porta el regeneracionisme en el terreny educatiu amb els principis d’igualtat, laïcitat 

defensant l’Escola Nova que així doncs, ha de ser de caràcter públic, mixta, obligatòria, 

gratuïta i laica per arribar a tota la població que no en tenia accés i posant a la pràctica les 

teories pedagògiques més avançades del moment, en essència, fent del nen i alumne el 

màxim protagonista de l’ensenyament. Es crearan institucions com la Residència 

d’Estudiants, la Junta per l’Ampliació dels Estudis o els Museus Pedagògics.  

A Catalunya, aquest seguit d’iniciatives coincidiran amb la Mancomunitat i es començarà 

a impulsar una escola catalana, però l’activitat de totes aquestes institucions es veurà 

afectada per la dictadura de Primo de Rivera. No obstant això, es mantindran com a base 

del sistema educatiu republicà. 
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2. EDUCACIÓ DURANT LA II REPÚBLICA (1931-1936) 
                          

2.1. Context històric 
La crisi econòmica internacional derivada del crac borsari del 1929 que va tenir com a 

epicentre la borsa de Nova York es va estendre ràpidament a tots els sectors econòmics 

dels Estats Units i d’altres països.  

A Espanya, les repercussions de la crisi van propiciar l’aparició de nombrosos grups 

d’oposició a la dictadura de Primo de Rivera, que es va veure obligat a dimitir el gener 

de 1930. Davant d’aquestes circumstàncies el rei Alfons XIII nomenarà cap de govern el 

general Berenguer que al seu torn, el febrer de 1931, serà rellevat per un altre militar, 

l’almirall Aznar qui convocarà eleccions municipals el 12 d’abril de 1931. 

Els resultats dels comicis suposaren la victòria de la conjunció republicanosocialista, 

defensora de la instauració d’un règim republicà, amb el triomf a quasi totes les capitals 

de província. A Catalunya es va imposar Esquerra Republicana i el 14 d’abril, Francesc 

Macià proclamava la República Catalana dins la Federació de Repúbliques Ibèriques.  

El rei Alfons XIII es va veure obligat a renunciar al tron i va abandonar Espanya. 

Mentrestant, a Madrid, amb el suport dels partits que havien signat el Pacte de Sant 

Sebastià, es va constituir un govern provisional amb la presidència en mans de Niceto 

Alcalá-Zamora, que va començar a impulsar una sèrie d’actuacions i reformes de caràcter 

urgent que assentarien les bases de la República.  

 

A l’octubre de 1931 ascendeix a la presidència del govern Manuel Azaña donant inici al 

bienni d’esquerres o reformista (1931-1933). D’aquest període destaca l’aprovació de la 

Constitució, amb un remarcat caràcter democràtic i progressista, seguit d’un ampli 

reconeixement de drets i llibertats i la separació definitiva de l’Església i l’Estat. A més, 

es van impulsar accions de reforma en matèria d’obres públiques, en els àmbits de política 

social, econòmica, educativa i cultural i es va consolidar la configuració d’un Estat 

descentralitzat com una de les prioritats, així doncs, s’emprenen projectes d’estatuts a 

Catalunya, País Basc i Galícia.  

No obstant, les reformes van generar l’oposició i descontentament de diversos sectors 

socials, la dreta i els grups de pressió s’hi mostraren totalment contraris mentre que 

l’esquerra obrera les va qualificar d’insuficients. La inestabilitat política augmenta anant 

acompanyada d’una creixent crisi econòmica, dos factors que generalitzaran les protestes 

i vagues desembocant en el desgast de la coalició que recolzava el Govern. Es convocaran 
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eleccions generals per al 19 de novembre de 1933, en les quals per primer cop les dones 

exerceixen el dret a vot. Amb la victòria dels partits de dreta i centre es va iniciar una 

política revisionista respecte a les reformes anteriors que va caracteritzar el segon període: 

el bienni de dretes o conservador (1933-1936). Els primers governs presidits per Lerroux 

o Samper, van modificar la política religiosa, frenaren la reforma agrària, tindran lloc els 

primers enfrontaments per l’autonomia catalana i basca i es produirà un creixement de la 

conflictivitat social també afavorida per la crisi agrària derivada de la sequera. 

 

El punt àlgid va arribar després de l’entrada al govern de tres ministres de la CEDA, 

interpretada pels sectors d’esquerra com una deriva cap al feixisme, i és que cal recordar 

que a Europa s’estava produint un auge cada vegada més destacable del feixisme, amb 

Mussolini a Itàlia i Hitler que recentment s’havia fet amb el poder a Alemanya. 

La situació esmentada anteriorment, va posar de manifest la polarització social i política 

existent desencadenant els fets d’octubre de 1934, que provocaren vagues generals, 

manifestacions i una insurrecció armada que fracassarà a tot arreu, malgrat tenir especial 

rellevància a Astúries. A Catalunya, Lluís Companys va proclamar l’Estat Català i va 

cridar a la vaga general. El govern va declarar l’estat de guerra a Catalunya, es va sufocar 

la insurrecció i detenir al govern català. 

 

A la tardor de 1935 va esclatar una nova crisi governamental derivada de les divisions 

entre els partits i escàndols de corrupció que van portar a la convocatòria d’unes noves 

eleccions el febrer de 1936. L’esquerra, va formar una gran coalició, el Front Popular 

mentre que la dreta es va alinear amb la formació del Front Català d’Ordre.  Va guanyar 

el Front Popular, que va engegar un retorn a les polítiques del primer bienni, però no es 

va poder acabar duent a terme ja que l’alteració de l’ordre públic, els enfrontaments i la 

violència social cada cop eren més freqüents. L’assassinat, el 13 de juliol de 1936 de José 

Calvo Sotelo, va accelerar la insurrecció militar i el 17 de juliol les tropes de l’exèrcit 

colonial s’aixecaren contra el govern. La Guerra Civil havia començat. 

 
 
 
 

 

 

 Imatge 2. Manuel Azaña. 
Font: Enciclopèdia Grado elemental. 
 
 

Imatge 3. Francesc Macià. 
Font: Enciclopèdia escolar catalana. 
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2.2. Bienni d’esquerres (1931-1933) 
 

2.2.1. L’educació en la Constitució Espanyola de 1931 
Amb la proclamació de la II República, es va fer necessària l’aprovació d’una nova 

Constitució amb un major atorgament de drets i llibertats i l’expressió dels ideals pels 

quals s’havia propiciat el canvi de règim i govern. Després d’un intens debat la 

Constitució va ser promulgada per les Corts el 9 de desembre de 1931. En matèria 

d’educació proclamava per primera vegada l’escola única, gratuïtat i laïcisme en 

l’educació.  

Ja a l’article 31 s’estableix que l’Estat Espanyol no té religió oficial i per primera vegada 

es posa fi a la confessionalitat de l’Estat que anirà acompanyada de les mesures imposades 

a l’article 26, amb el qual es produeix la dissolució d’ordres i congregacions religioses, 

considerades com “asociaciones sometidas a una ley especial”2 a les quals se’ls prohibeix 

rigorosament exercir l’ensenyament.  

D’altra banda, un dels objectius del nou govern republicà era l’assoliment d’un nou model 

d’escola unificada, amb el qual l’educació era entesa per la seva necessitat elemental de 

ser obligatòria, gratuïta i inspirada en els ideals de justícia, llibertat i solidaritat. Serà a 

l’article 483 on tots aquests principis i valors que havien d’estar presents en l’educació 

dels infants es posaran de manifest, així doncs l’ensenyament passa a ser gratuït, 

obligatori i de caràcter laic. A més, s’estipula la llibertat de càtedra i el permís de 

l’Església a ensenyar únicament en els seus espais. Els períodes d’escolarització, edat 

escolar de cada curs i plans pedagògics seran determinats per una futura llei d’Instrucció 

Pública tal com proclama l’article 494. 

 
1 Artículo 3. “El Estado español no tiene religión oficial.” (Constitució Espanyola de 1931). 
2 Artículo 26. “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una 
ley especial.”. […] 4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. (Constitució 
Espanyola de 1931). 
3 Artículo 48. “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo presentará mediante 
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será 
gratuita y obligatoria. […] La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles 
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle 
condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su 
actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana […].” (Constitució Espanyola de 
1931). 
4 Artículo 49.” […] Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la 
duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que 
se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados”.  (Constitució Espanyola de 1931). 
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Finalment, és amb l’article 505 quan s’atorga a les autonomies, les competències pel que 

fa a l’estudi de la llengua respectiva, sempre que s’estudiï també la llengua castellana. 

D’acord amb aquest article, en l’Estat de Catalunya de 1932 es legislarà en aquest sentit 

establint en l’article setè, les competències de la Generalitat respecte a la creació i 

manteniment dels centres d’ensenyament. 

 

2.2.2. La construcció d’escoles: Pla Quinquennal 
La República aspirava a posar fi als alts nivells d’analfabetisme, que en el moment de la 

seva arribada eren més que un fet a Espanya, així doncs l’executiu es marca l’objectiu de 

construir un elevat nombre d’escoles i  aules per reduir aquesta problemàtica i així 

augmentar el nombre d’alumnes escolaritzats anualment, ja que llavors el nombre de nens 

sense escolaritzar era superior al milió. 

El juny del 1931 hi havia a Espanya 35.716 escoles, però es detecta que per tal de cobrir 

el dèficit existent calia construir-ne 27.151. Davant aquesta situació el Ministeri estableix 

la creació de 7000 escoles en un any i 5000 els quatre anys següents en el conegut com a 

Pla Quinquennal, aprovat en el Decret de 24 de juny de 19316. No s’acabarà duent a terme 

completament a causa de la greu crisi econòmica que travessarà el país, però els índexs 

d’alfabetització i aules creades augmentaran exponencialment. 

Tanmateix, l’escola no podia ser concebuda sense la figura del mestre, que al cap i a la 

fi, és l’encarregat de transmetre els coneixements a l’alumnat i l’artífex principal. És per 

això que en la mateixa bateria de decrets, es proposa incrementar el nombre de places de 

mestres i proporcionar-los un millor salari. Es va aprovar la creació de 7000 places de 

mestres dotades amb 5000 pessetes cadascuna destinant 11.666,667 pessetes totals del 

pressupost a la seva creació. Aquestes mesures queden reforçades pel Decret de 22 

d’octubre de 19317 mitjançant el qual es creen mil places més destinades a mestres. 

 

 
5 Artículo 50: “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de 
acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua 
castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción 
primaria y secundaria de las regiones autónomas. [...]” (Constitució Espanyola de 1931). 
6 “España no será una auténtica democracia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de 
escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia. La República no puede consentir se prolongue por 
más tiempo el espectáculo que ofrece el pueblo español reclamando incesantemente la creación de aquellas 
escuelas que las propias leyes consideran necesarias y obligatorias. […] Urge trazar un plan para que en 
un plazo de cinco años puedan crearse todas esas escuelas que hoy demanda el país […]” (Gaceta de 
Madrid-Núm. 175 de 24 de junio de 1931). 
7 “[...] 3o., Para la creación de 100 plazas de Maestros y Maestras nacionales con destino a Escuelas 
unitarias o graduadas en 1ro septiembre de 1931, destinado a elevar el número de esas plazas a 7000”. 
(Gaceta de Madrid-Núm. 296 de 23 de octubre de 1931). 
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                                Aules d’ensenyament primari creades per la Generalitat. 

                                                                 (1931-1936) 

 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Barcelona 414 155 80 245 34 0 

Tarragona 51 51 15 61 14 28 

Lleida 107 32 51 93 33 4 

Girona 91 53 36 65 23 6 

TOTAL 663 291 182 464 104 38 
Taula 1 

Font: Història 2n de Batxillerat. Editorial Vicens Vives. 

 

2.2.3. Missions pedagògiques 
Una de les màximes del nou sistema polític era que la cultura havia de ser accessible a 

tothom, independentment de la classe social o de viure en pobles o ciutats. Amb el decret 

de 29 de maig de 19318 neix el Patronat de les Missions Pedagògiques que precisament 

tenia per objectiu fer arribar la cultura i ensenyament a tots els racons del país, 

especialment als pobles i zones rurals on les condicions d’accés a la cultura no eren 

favorables ja fos per la manca d’infraestructures com per la necessitat de treballar des 

d’una edat primerenca. Per convertir Espanya en un país avançat calia augmentar el nivell 

cultural de la població.  

Des del Patronat de les Missions Pedagògiques es van establir tres grups de tasques a 

realitzar. D’una banda en l’àmbit de cultura general es creen biblioteques itinerants arreu 

del territori, es promogueren conferències sobre temes d’actualitat, obres de teatre i 

museus ambulants entre d’altres.   

Pel que fa a l’orientació pedagògica, es potencien les classes pràctiques com ara 

excursions a les zones rurals i colònies i diferents mecanismes d’activitats per poder 

satisfer i cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes en aquells casos on aquestes es 

trobaven totalment desateses. Gràcies a aquests programes se’ls proporciona alimentació, 

recursos, higiene i cultura. 

Respecte a l’educació ciutadana es concreten reunions públiques on es desenvolupen les 

idees democràtiques del nou estat i conferències polítiques sobre el funcionament i 

estructura política dels diferents òrgans de govern. 

 
8 “[...] Artículo 1o Dependiente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se crea un Patronato 
de “Misiones Pedagógicas” encargado de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y 
la educación ciudadana en aldeas, villares y lugares con especial atención a los intereses espirituales de 
la población rural. [...]” (Gaceta de Madrid- Núm. 150 de 30 de mayo de 1931).  
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Col·laboraren amb les Missions Pedagògiques nombrosos poetes, escriptors, 

intel·lectuals i sobretot mestres que van aconseguir fer arribar la cultura a tots aquells que 

no hi tenien accés. 

 

2.2.4. Formació del magisteri: Pla professional 
L’objectiu del Pla professional estructurat el setembre de 19319 era millorar la formació 

de docents i renovar l’escola espanyola substituint l’obsolet pla de 1914.  

La República contemplava la necessitat de capacitar i enfortir els mestres amb les eines i 

els recursos necessaris per crear una escola de qualitat basada en el principi d’igualtat 

entre ciutadans on el mestre havia de tenir-hi un paper clau i fonamental per formar i 

proporcionar una bona base de coneixements a les futures generacions. 

En aquest sentit, es va establir que els mestres per poder exercir com a tals, havien de 

tenir estudis superiors, els quals garantissin una bona preparació pedagògica per la tasca 

que els hi era encomanada i millorar la seva formació.  Per tal d’assolir-ho es creen “Les 

Escoles Normals”, l’admissió a les quals era mitjançant una rigorosa i difícil prova de 

selecció. Un cop dins, la formació es feia en un període de tres anys sumat a un darrer de 

pràctiques a les escoles per copsar la realitat dins les aules. Durant els tres anys de 

formació els futurs mestres s’instruïen en estudis de cultura general, formació 

professional i pràctica i pedagogia docent.  

El pla d’estudis que es contemplava era el següent: 
Primer curso Segundo curso Tercer curso 

Aritmética y Algebra Geometría y Trigonometría Fisiología e Higiene 

Geografía I Geografía II Historia Natural 

Historia I Historia II Agricultura 

Lengua española I Lengua española II Lengua y literatura 

Dibujo I Física Derecho y Economía 

Francés I Química Labores o Trabajos manuales 

 Dibujo II Ejercicios físicos 

 Francés II Música y canto 

 

 
9 “[...] Urgía crear escuelas, pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios para que 
cumpliera la función social que le está encomendada, pero urgía más capacitar al Maestro pero convertirlo 
en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero urgía igualmente dar al Maestro 
de la nueva Sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella. [...]” 
(Gaceta de Madrid - Núm. 273 de 30 de septiembre de 1931). 

Taula 2 
Font: Creació pròpia a partir de les dades del Pla Professional. 
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Un cop finalitzada aquesta etapa, els estudiants ja esdevenien mestres funcionaris, ja que 

en la nova legislació no s’hi contemplava cap mena de prova d’oposicions. 

La República va aconseguir que entre abril de 1931 i abril de 1935 s’aconseguís passar 

de 37500 a 50500 mestres. Els mestres que es van formar amb aquest Pla, van destacar 

pel saber fer i per tenir un caràcter renovador i reivindicatiu. 

 

 

2.3. Bienni conservador (1933-1936) 
 

2.3.1. Contrareforma 
Amb l’arribada al govern de les dretes l’any 1933, es replanteja i s’adopten nombrosos 

canvis en el projecte educatiu i les polítiques que s’havia tirat endavant des de l’arribada 

de la República, s’inicia el que es coneix com a contrareforma educativa. 

Alguns dels aspectes més destacats 

són la supressió de la coeducació a 

l’etapa de primària amb l’ordre de l’1 

d’agost de 193410 i el manteniment 

d’aquesta, tan sols a les escoles mixtes 

i de pàrvuls. A part d’això, es produeix 

un important decreixement en el 

nombre de construccions escolars. 

 

 

2.3.2. Pla d’estudis de Batxillerat 
L’agost de 193411 es va promulgar el nou pla de batxillerat que havia de substituir 

definitivament els plans provisionals i orientacions que s’havien estructurat els cursos 

anteriors des de l’adveniment de la República. Va entrar en vigor el mateix curs 1934-

1935. El Batxillerat queda dividit en set cursos, que al seu torn es divideixen en dos cicles: 

el primer cicle compost per 1r, 2n i 3r tenia un objectiu primordialment formatiu, mentre 

 
10  “[...] A partir, pues, de esta Orden queda sin efecto el régimen de coeducación establecido y sin 
autorización ministerial, prohibiéndose a los Maestros e Inspectores su implantación en las Escuelas 
primarias nacionales, exceptuando la Escuelas mixtas y de párvulos, para las que está determinado por 
precepto de la ley y por necesidades de la enseñanza. (Gaceta de Madrid- Núm. 215 de 3 de agosto de 
1934). 
11 Gaceta de Madrid-Núm. 242 de 30 de agosto de 1934. 

Imatge 4. Classe de nenes a l’escola de Quart.  
Any aproximadament 1933-34. 
Font: Pròpia. 
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que el segon que engloba els quatre darrers cursos resta marcat per una forta estructuració 

científica de l’ensenyança, vigor i profunditat.  

 

2.4. Govern del Front Popular (1936) 
 

2.4.1. Retorn a les polítiques educatives del Bienni d’Esquerres 

Al Govern del Front Popular hi havia la voluntat retornar a les reformes i polítiques 

educatives impulsades els primers anys de la República, durant el Bienni d’Esquerres, es 

volia tornar a recuperar les inversions en construccions escolars, el control de 

l’ensenyament privat i els punts referents a la coeducació entre d’altres, però l’esclat de 

la Guerra Civil paralitza totes aquestes accions legislatives. 

Amb l’inici de la guerra, l’educació passarà a ser un instrument ideològic, ja que es deixa 

de banda la renovació educativa en detriment d’un tarannà revolucionari, l’educació és 

vista com la manera més eficaç d’implantar una ideologia i valors polítics, socials i 

culturals determinats. 

Les Escoles Normals, ja citades i destinades a la formació del magisteri, passaran a 

incloure en el temari potenciar l’escola rural, l’educació preescolar, la formació política 

dels estudiants i l’estudi dels efectes de la guerra en els infants. 

 

 

2.5. Organització de l’escola republicana  
 

2.5.1. Una escola catalana: Bilingüisme 
Poc després de l’arribada de la República, s’impulsa el conegut com a decret sobre la 

llengua en què es reconeix el català com a llengua vehicular en l’ensenyament. La 

legislació educativa en aquesta línia de pensament va permetre l’ensenyament en la 

llengua materna dels alumnes. Es considera que “Respetar la llengua materna, sea ella 

cuál fuere, es respetar el alma del alumno y favorecer la acción del Maestro permitiendo 

que ella se cumpla con toda plenitud”12. 

 
12 “[...] Por lo expuesto, el Gobierno de la república decreta: Articulo 1o. Quedan derogadas todas las 
disposiciones dictadas desde 1 de Septiembre de 1923 contra el uso del catalán en las Escuelas primarias. 
Artículo 2o. En las Escuelas maternales y de párvulos la enseñanza se dará exclusivamente en lengua 
materna, catalana o castellana. [...]” (Gaceta de Madrid- Núm. 120 de 30 de abril de 1931). 
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Així doncs, l’ensenyança passa a ser en català o castellà i s’estableix pels alumnes 

catalans, l’ensenyament del castellà, tant en l’àmbit del coneixement com de la pràctica, 

a partir dels vuit anys. 

En la mateixa llei, es deroguen totes les disposicions judicials en contra de la llengua i 

escola catalana impulsades a partir de 1923, amb la dictadura de Primo de Rivera. 

La ja esmentada Constitució espanyola de 1931 actuarà en la mateixa línia amb l’article 

5013 i amb l’atorgament de competències en matèria educativa a la Generalitat de 

Catalunya que crearà l’Escola Normal i l’Institut-Escola. 

 

2.5.2. Una escola entre iguals: coeducació 
En els articles 2514, 3615 i 4016 de la Constitució de 1936 s’establien els primers passos 

cap a una major igualtat entre dones i homes. Es proclamaven respectivament, la igualtat 

jurídica i fi dels privilegis, mateixos drets electorals i el dret a l’admissió i ocupació de 

càrrec públic independentment del sexe. 

Aquest debat cap a una major igualtat, inevitablement va arribar a les aules, que són el 

viu reflex de la societat. El pedagog de renom Lorenzo Luzurriaga, l’any 1931 en el seu 

escrit Ideas para una reforma constitucional de la educación pública, declarava que “No 

existiendo razones psicológicas que se opongan a la educación en común de los alumnos 

de uno y otro sexo, y habiendo, en cambio, importantes motivos de índole social que la 

aconsejan, en todas las Instituciones se establecerá la coeducación de los sexos”. 17 

La coeducació va ser un dels grans canvis que es duren a terme en la II República i que 

va suposar per primera vegada la possibilitat de rebre una mateixa educació entre nens i 

nenes, homes i dones. Les nenes, conjuntament amb els nens, tenen la oportunitat 

d’aprendre a llegir, escriure i poden estudiar matèries on abans no hi tenien cabuda. A 

partir d’aquest moment es deixen de banda les ensenyances de la llar, però tot i això se 

segueixen mantenint les obligacions tradicionals. 

 
13 Íbidem 5. 
14 Artículo 25: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la 
clase social, la riqueza, las idees políticas ni las creencias religiosas. [ ...] (Constitució Espanyola de 
1931). 
15 Artículo 36: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 
derechos electorales conforme determinen las leyes.” (Constitució Espanyola de 1931). 
16 Artículo 40: “Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos 
según su merito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. (Constitució Espanyola 
de 1931). 
17 Ideas para una reforma constitucional de la educación pública. Lorenzo Luzurriaga (1931), 
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El principal objectiu de la coeducació era assolir una societat més democràtica, justa, 

igualitària i oberta de ment on els alumnes es formessin com a futurs ciutadans del món. 

Tanmateix, aquesta reforma generarà un escàndol, ja que els sectors més conservadors de 

la població, no veien amb bons ulls l’equiparació de l’educació dels nens amb la de les 

nenes. Hi haurà una forta oposició de l’Església i dels partits de dretes que defensen 

fermament la segregació per sexes. 

Amb el segon període de la República: el Bienni Conservador, la coeducació quedarà 

sense efecte a través de l’ordre d’1 d’agost de 193418, en el qual s’exposa que després de 

les protestes d’Inspectors cap a Ajuntaments, Mestres i pobles  de “ser inspiradores de 

esta modalidad pedagógica”, el Ministeri com a tal prohibeix l’aplicació de la coeducació 

amb l’única excepció de les escoles de pàrvuls i mixtes que per raons educatives els 

calgui. 

No es tornarà a implantar fins al final de la República en pau i un cop amb l’esclat de la 

guerra civil, l’obra del CENU19 la recuperarà. 

 
 

 

 

 

 
18 Íbidem 10. 
19 Consell de l’Escola Unificada. Impulsat per la Generalitat de Catalunya. 

Imatge 5. Classe mixta en temps de la República a l’Escola Baldiri Reixac de Barcelona. Aquesta escola va ser inaugurada 
durant l’etapa republicana pel Patronat d’Educació de l’Ajuntament i es trobava al mig del Parc Güell. 
Font: Pròpia. 
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2.5.3. Una escola aconfessional: Laïcisme 
Com s’ha esmentat anteriorment en l’article 320 de la Constitució es proclamava 

l’aconfessionalitat de l’Estat i a l’article 2621 quedaven dissoltes les ordres i 

congregacions religioses, les quals perdien també el dret a ensenyar. 

Aquests dos articles iniciaran un enfrontament entre l’Església i l’Estat, ja que l’Església 

passa de ser un eix clau del poder polític, social i cultural a veure reduïda la seva presència 

en els alts estats de la societat, a més de deixar de ser beneficiària d’una part molt 

important dels pressupostos i de la reducció dels seus drets, entre ells els d’aportar una 

educació a les noves generacions. 

Malgrat les crítiques i tensions, el Govern republicà referma la necessitat de gaudir de 

llibertat religiosa a l’Estat i en el decret de 6 de maig de 193122 posa fi a l’obligatorietat 

de cursar l’assignatura de religió, que només es manté si els pares dels alumnes ho 

sol·liciten. A més, s’exempta els mestres d’impartir-la en cas que no ho vulguin fer, i en 

aquest supòsit passa a encarregar-se’n un mossèn.  

 

2.5.4. Assignatures 
Segons el Pla d’Estudis de Batxillerat de l’any 1934 eren assignatures: 

-Lengua Española y literatura 

-Latín 

-Francés 

-Opcionalidad Inglés o Alemán 

-Geografía e Historia 

-Filosofía y Ciencias sociales 

-Matemáticas 

-Nociones de Ciencias fisiconaturales (Ciencias naturales, física i química) 

-Dibujo 

 

 

 

 
20 Íbidem 1. 
21 Íbidem 2. 
22 “[...] Libertad religiosa es, en la Escuela, respeto a la conciencia del niño y del Maestro. [...] Artículo 
1o. La instrucción religiosa no será obligatoria en las Escuelas primarias, ni en ninguno de los demás 
Centros dependientes de este Ministerio. Artículo 2o. Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que 
aquéllos la reciban en las Escuelas primarias, la obtendrán en la misma forma que hasta la fecha [...]”. 
(Gaceta de Madrid- Núm. 129 de 9 de mayo de 1931). 
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Tenint en compte fonts primàries, com ara l’Enciclopèdia Escolar de 1931, s’hi afegirien: 

-Llengua Catalana 

-Educació social (urbanitat, moral cívica, drets i higiene). 

-Agricultura, indústria i comerç. 

 

2.5.5. Símbols i referents 
Segons diversos registres d’inspecció a escoles23, a les aules s’hi podia trobar: 

-Quadre de la República. 

-Col·lecció de quadres de diferents fets d’Història d’Espanya. 

-Mapes de diferents parts del món. 

-Mapes d’Espanya física i política. 

-Escut Nacional. 

-Bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Veure Annex 6. 
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3. EDUCACIÓ EN TEMPS DE GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 

3.1. Context històric 
L’alçament militar del 17 de juliol de 1936 es va acabar convertint en una llarga guerra 

que durarà tres anys. 

El govern de la República es va veure desbordat pel cop d’Estat, però seguirà mantenint 

la seva legitimació al llarg de la guerra en el territori sota la seva autoritat. El 19 de juliol 

es va nomenar cap de govern José Giral, qui va entregar les armes a les milícies sindicals 

i als partits del Front Popular. El seu mandat serà curt i el setembre de 1936, després de 

la seva dimissió serà rellevat per Largo Caballero. A causa dels fracassos militars, el 1937 

es va formar un nou govern presidit per Juan Negrín i sota una forta influència de caire 

comunista. 

Per la seva banda, a la zona “nacional” l’exèrcit va assumir el poder amb l’objectiu 

d’aconseguir una victòria militar i va proclamar un Estat inspirat en el model feixista. 

Francisco Franco va ser anomenat generalísimo i cap de govern establint la capital 

provisional a Burgos i concentrant tot el poder polític i militar. L’abril de 1937 es va 

produir la unificació de tradicionalistes i falangistes sota un mateix partit, FET y de la 

JONS. 

 

La Guerra Civil va ser un conflicte entre dues grans ideologies que a l’hora s’enfrontaven 

també a tot Europa i prèvia de la II Guerra Mundial que poc després s’originaria. La Itàlia 

de Mussolini, l’Alemanya de Hitler i Portugal van donar suport als revoltats enviant 

armament i soldats, i en canvi la Unió Soviètica i Mèxic van donar suport al govern 

republicà juntament amb les Brigades Internacionals. França i Gran Bretanya van formar 

el Comitè de No-Intervenció, que apostava per la neutralitat en el conflicte. 

 

Respecte a les fases i operacions militars de la Guerra Civil podem dividir-les en tres. Els 

republicans sense una estratègia militar ben definida, van actuar majoritàriament a la 

defensiva per evitar l’avanç de l’exèrcit franquista. 

La primera fase comprèn de l’agost de 1936 al març de 1937 i engloba totes les 

campanyes militars que es van produir al voltant de Madrid i és que, la presa de la capital 

era l’objectiu principal de les tropes revoltades. El punt àlgid va ser la batalla de Madrid 

on les forces republicanes van aconseguir resistir a l’atac, i davant d’aquesta situació, els 
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comandaments revoltats intentaren entrar-hi per altres mitjans sense èxit i finalment 

procediren a l’avanç cap a altres zones. 

Entre abril i octubre de 1937 va tenir lloc el front i batalla del Nord, en el qual, les tropes 

nacionals van atacar les ciutats més importants de la costa cantàbrica, la ràpida ocupació 

de l’exèrcit franquista va debilitar els republicans, generant una fragmentació i dificultat 

de resistència. La presa de Bilbao va ser un dels fets més remarcables d’aquesta fase, així 

com el bombardeig de Guernica per part de la Legió Còndor alemanya l’abril de 1937. 

Els republicans van contraatacar sense èxit a Brunete (Madrid) i Belchite (Terol). Després 

de la caiguda del front del Nord, la República va perdre una important àrea industrial i 

minera i la relació de forces dels dos bàndols va quedar fortament alterada. 

El tercer període engloba des del gener de 1938 fins al final de la guerra, l’abril de 1939.    

A inicis del 1938 les tropes franquistes van ocupar Terol fins a arribar al Mediterrani. El 

territori català va quedar parcialment ocupat amb la caiguda de Lleida i l’exèrcit republicà 

es va llençar a la rereguarda creuant l’Ebre i aïllant les tropes de Franco. La República va 

destinar totes les forces a la batalla de l’Ebre (juliol – octubre 1938) on s’hi va produir un 

front de desgast que va acabar amb la destrucció i retrocés de bona part dels efectius 

republicans i l’ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes. Mentrestant, a 

Madrid, tot i les dificultats s’intentava mantenir la resistència dels inicis de la lluita, però 

finalment va ser ocupat el març de 1939. L’1 d’abril de 1939, Franco comunicava el final 

de la guerra.  

Els tres anys de conflicte armat deixaven a la vista greus conseqüències econòmiques, 

polítiques, socials i demogràfiques amb les víctimes entre soldats i població civil 

acompanyades també, de l’alt nombre d’exiliats. 

 
 

 
 

 
 

Imatge 6. Soldats a les trinxeres durant la batalla de 
l’Ebre 
Font: Revista Sàpiens. Article: La vida després de la 
batalla de l’Ebre. 
 

Imatge 7. Camí a l’exili. 
Font: Ara.cat Article: Exili i èxode, 75 anys de l’altra 
epopeia. 
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3.2. Accions legislatives del bàndol republicà. 
 

3.2.1. Consell de l’Escola Unificada (CENU) 
La política educativa del CENU24 va ser impulsada per la Generalitat de Catalunya i es 

va convertir en una de les més avançades d’Europa.  

Pretenia ser un intent de reforma global de l’ensenyament en tots els àmbits. En aquest 

sentit, s’elabora un projecte revolucionari, basat en els principis racionalistes del treball i 

igualtat, amb l’objectiu de poder arribar a assolir estudis superiors sense obstacles ni 

privilegis. Havia de substituir l’escola confessional per l’escola nova, laica, gratuïta, 

coeducacional i bilingüe i al seu torn coordinar l’ensenyament a l’Estat, Generalitat i 

Ajuntaments. 

L’elaboració del Pla General d’Ensenyament entre els anys 1936 i 1937 marcarà el punt 

més important d’aquesta institució, s’establiran a part de l’escola primària, escoles de  

preaprenentatge, de treball i nivells politècnics. Es permetrà la incorporació i formació en 

el moment que es vulgui a qualsevol dels nivells escolars sense separació segons la 

procedència o nivell econòmic. La voluntat de l’educació que és defensa, és la del 

respecte i tolerància mutus. 

“Aspirem a crear una Escola Nova en la qual el foc de llibertat i el progrés no s’apagui 

mai; un ensenyament que sàpiga ofegar en l’ànima de l’infant els instints atàvics d’odi i 

de lluita i que encerti a despertar aquelles inclinacions que predisposen a la fraternitat i 

a l’amor entre els homes”.25 

 

Més de 275 escoles integraran la reforma del CENU i malgrat les condicions de guerra,  

s’aconseguirà crear al voltant de 128.000 places escolars. La seva acció es veurà limitada 

pel context polític i social i es dissoldrà definitivament el febrer de 1939. 

 

 
24 “La voluntat revolucionària del poble ha suprimit l’escola de tendència confessional. És l’hora d’una 
nova escola, inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. [...]” (Butlletí 
Oficial de la Generalitat de Catalunya-Núm. 211 de 29 de juliol de 1936). 
25 Pla General d’Ensenyament. 

Imatges 8 i 9. Cartells del CENU. 
Font:https://ddd.uab.cat/pub/cartellsjvinyals/1977/

cartelljvinyals_1487A.jpg 
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3.2.2. Ensenyar al camp de batalla: Milícies de la Cultura 
El gener de 1937, el Ministeri d’Instrucció Pública va organitzar 

les “Milicias de la Cultura”26 formades per un cos de Mestres 

amb l’objectiu de proporcionar uns coneixements mínims als 

combatents republicans aprofitant els moments de descans de 

les tropes i combatre així l’alt índex d’analfabetisme que seguia 

essent un dels principals objectius de la República. 

Depenien professionalment del Ministeri d’Instrucció Pública 

que tenia la potestat de mobilitzar els docents que creies oportú,  

però rebien les ordes directament de les unitats militars, de les  

quals en formaven part. 

 

L’èxit que va suposar l’organització d’aquests grups, va generar la posterior creació de 

les Brigadas Volantes que tenien per objectiu combatre l’analfabetisme en les zones rurals 

més afectades. Les classes solien tenir lloc de nit i estaven destinades a proporcionar uns 

coneixements bàsics de lectura i escriptura a les persones majors de catorze anys. 

 
3.3.3. Depuració dels funcionaris. 

Amb l’esclat de la guerra, el Govern de la República va impulsar un seguit de mesures 

dràstiques, entre les quals destaca la depuració i apartament de l’ensenyament de tots 

aquells mestres que haguessin mostrat el seu suport a l’aixecament militar o inclinació 

cap a la religió catòlica i partits polítics de dretes. En un primer decret de 21 de juliol de 

1936 s’estableix el cessament de tots aquells funcionaris que haguessin participat 

directament o indirectament en l’aixecament militar i que per tant, eren considerats 

enemics de la República. 

Aquestes primeres purgues i depuracions es produïren de forma molt dispersa i és per 

això que el Govern decideix unificar-ne totes les accions, fet que es produeix mitjançant 

el decret de 27 de setembre de 193627. Amb aquest, quedaven suspesos els drets de tots 

els funcionaris públics, i s’establia un període d’un mes perquè tots ells sol·licitessin la 

 
26 “La lucha que el Estado y el pueblo español vienen sosteniendo es también, en una parte muy importante, 
una lucha por la cultura del pueblo. Bajo el fuego mismo de la guerra, los órganos del Gobierno legitimo 
de España han de preocuparse de dar instrucción a aquellos heroicos combatientes del pueblo [...] Artículo 
primero. El ministerio de Instrucción Pública organizará bajo el nombre de Milicias de la Cultura, un 
Cuerpo de Maestros e Instructores escolares encargados de dar enseñanzas de tipo elemental a los 
combatientes necesitados de ellas. [...]” (Gaceta de la República- Núm. 33 de 2 de febrero de 1937). 
27 (Gaceta de Madrid-Núm 272 de 26 de Septiembre de 1936). 

Imatge 10.  Cartell propagandístic 
de les Milícies de la Cultura. 
Font:https://tempsdeguerra.files.

wordpress.com/2013/04/milicies-

cultura.jpg 
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reintegració a les seves places. Aquesta sol·licitud havia d’anar acompanyada d’un 

qüestionari, en el qual a part de les dades personals, es preguntava per l’afiliació i 

pertinença a partits o sindicats, amb un especial èmfasi al partit al qual el sol·licitant 

pertanyia (sempre, en cas que ho fes) entre 1934 i 1936 i també destacables eren les proves 

que es demanaven que poguessin acreditar la lleialtat a la República. 

Un cop transferides les dades, les comissions encarregades de revisar els informes i 

comunicar el barem final, podien prendre quatre mesures diferents, essent aquestes: 
“a) Declaración de reintegro al servicio activo, con pleno reconocimiento de derechos. Esta 
declaración tendrá carácter provisional hasta transcurridos seis meses, en que por el silencio 
administrativo quedará el funcionario convalidado en su puesto con todos los derechos que le 
correspondan por las disposiciones vigentes. 
b) Declaración de disponible gubernativo. 
c) Jubilación forzosa. 
d) Separación definitiva del servicio, que se, decretará por el Ministro.” 

 

Mentre no es procedís a la resolució definitiva de les sol·licituds, els funcionaris, entre 

ells els mestres, podien seguir als seus llocs de treball. 

 

 

3.3. Accions legislatives del bàndol nacional 
 

3.3.1. Comissions depuradores 
Des del bàndol franquista, es va considerar necessari i un punt important de la seva nova 

política educativa, la reorganització de l’educació, que es considerava influenciada i 

manipulada per ideologies progressistes considerades com a perilloses. Per tal de capgirar 

la situació en el decret de 8 de novembre de 193628 s’adopta la mesura de revisar tot el 

personal d’Inspecció Pública, reclutar informes i crear els expedients corresponents. A 

partir d’aquest instant, els mestres passen a ser designats responent a criteris polítics i no 

pas pedagògics. 

 

Es creen les Comissions Depuradores que són les encarregades  d’iniciar la repressió cap 

als mestres amb ideals republicans. D’aquesta manera amb la imposició de sancions i 

purgues es busca deixar enrere els valors igualitaris i d’innovació metodològica que 

 
28 “El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras 
excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e Instituciones disolventes en abierta 
oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos que atravesamos 
se lleve a cabo una revisión total y profunda del personal de Instrucción Pública [...]” (Boletín Oficial del 
Estado-Núm. 27 de 11 de noviembre de 1936). 
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havien caracteritzat l’escola de la II República per impulsar una escola fortament 

influenciada per l’Església catòlica i amb ideals de caire feixista i autoritari. 

S’estableixen 4 comissions encarregades de la depuració dels docents en diferents àmbits 

acadèmics. Els seus membres eren escollits pel president de la Junta Tècnica de l’Estat i 

eren càrrecs, el nomenament del qual implicava la impossibilitat de renunciar-hi.  

La primera comissió estava destinada en l’àmbit universitari, de la segona en formaven 

part mestres de l’escola d’Enginyers i Arquitectes. La tercera comissió estava composta 

pel governador civil, un professor de l’Escola Normal, un altre de l’Institut de Segona 

Ensenyança i un tercer de l’Escola d’Arts i Oficis. 

Finalment, la quarta comissió estava integrada per un director d’Institut de Segona 

Ensenyança, un inspector de primera Ensenyança i el president de l’Associació de Pares 

de Família. 

En elles, requeien la verificació i estudi dels informes i la posterior imposició de sancions, 

les quals s’enumeren per primera vegada en el decret de 7 de desembre de 193629. Els 

escenaris que es podien formular eren: 
“1.-Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos 

de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario. 

2.- Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, 

hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalistas vasco, catalán, navarro, gallego, 

etc., sin haber tenido participación directa ni indirecta con la subversión comunista – 

separatista. 

3.- Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del 

«Frente Popular» o Sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la 

revolución de octubre y de un modo general, los que perteneciendo- o no a esas agrupaciones 

hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo 

sentido disolvente que las informa.” 

 

Els càstigs previstos eren essencialment motivats per raons polítiques, que no pas de 

docència, pertànyer a partits nacionalistes, del Front Popular o haver pres part en fets 

destacats del període republicà era un element de canvi prou important per a ser 

susceptible a la fi de servei docent. 

Gairebé dos anys després de la formulació de les primeres mesures, en concret mitjançant 

un decret de 18 de març de 193930 queden dissoltes les Comissions A i B, unificant així 

 
29 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 52 de 10 de diciembre de 1936). 
30(Boletín Oficial del Estado-Núm. 82 de 23 de marzo de 1939). 
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esforços en les dues comissions restants. Tanmateix, s’amplien i especifiquen més 

detalladament les causes que podien comportar penes. Qualsevol sospita, per ínfima que 

sigui, esdevé vàlida per sotmetre’s a inspecció i posterior sanció. 
“a) Todos los hechos que hubieren dado lugar a la imposición de penas por los 

Tribunales Militares o a la exigencia de responsabilidades políticas, con arreglo a la Ley 

de este nombre. 

b) La aceptación de ascensos que no fueren consecuencia del movimiento natural de las 

escalas y el desempeño de cargos y prestación de servicios ajenos a la categoría y 

funciones propias del Cuerpo a que perteneciera. 

c) La pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del 

Movimiento Nacional, no lo hubieren hecho. 

d) Las acciones u omisiones que, sin estar comprendidas expresamente en los apartados 

anteriores, implicaran una significación-antipatriótica y contraria al Movimiento 

Nacional. “ 

 

Consegüentment, també es detallen més càstigs previstos, els quals a mesura que 

avançava la guerra s’anaven endurint fins a esdevenir inhumans. 
“a) Traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de 

uno a cinco años. 

b) Suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años.    

c) Postergación desde uno a cinco años. 

d) Inhabilitación para el desempeño de cargos directivos o de confianza. 

e) Separación definitiva del servicio.” 

 

La depuració franquista generarà que els mestres republicans siguin empresonats, 

afusellats o exiliats. Es van convertir en un dels grups i col·lectius més perseguits per la 

repressió franquista, ja que eren considerats els culpables d’haver inculcat idees 

progressistes a la joventut. La repressió cap a les dones mestres va adquirir un caire més 

exemplaritzant pel fet de ser dones i docents. El franquisme veia la seva actuació com 

una gran traïció perquè consideraven que havien deixat desateses les seves tasques a la 

llar. 

 

Les dades del nombre de mestres víctimes d’aquestes comissions és difús i no hi ha 

estadístiques oficials. Segons Jordi Vilamitjana, a la província de Girona, 119 mestres, 

suposant més d’un 10% de la plantilla, van ser separats del servei i inhabilitats 
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definitivament, 32 van ser inhabilitats temporalment, 75 van ser traslladats a una altra 

regió o zona i 84 van ser vetats d’exercir càrrecs directius. Així doncs, un total del 30% 

de la plantilla de mestres gironina va patir algun tipus de repressió. 31 

No va ser fins al 1952, quan es van començar a anul·lar algunes de les sancions 

administratives a aquells qui haguessin mostrat una conducta favorable en els darrers cinc 

anys. 

 

3.3.2. Reforma del Segon Ensenyament 
El 23 de setembre de 193832, des de les files nacionals es decreta una reforma global del 

segon ensenyament: el batxillerat, que seguirà en vigor fins a l’any 1953. Pretenia regular 

el nivell educatiu del país amb el ressorgiment i reincorporació de l’element religiós, la 

forta importància de la cultura clàssica i humanística conjuntament amb els continguts 

catòlics i patriòtics que assentaran la base del règim nacional-socialista. 

 

El batxillerat s’iniciava amb un mínim de deu anys i estava format per set cursos. Segons 

el nombre d’anys cursats n’hi havia prou per aconseguir la preparació per determinades 

carreres o títols (els tres primers anys), ingressar a escoles o centres especials (cinc 

cursos) o amb la totalitat del Batxillerat i aprovant l’Examen d’Estat es podia accedir a la 

Universitat. 

En la mateixa llei, es concreta la creació d’una Comissió especial sota les ordres del 

Ministeri d’Educació Nacional encarregada de validar i censurar els textos i regular els 

preus dels llibres.  

Pel que fa a les aules, la Inspección de Enseñanza Media vetlla pel compliment de les 

directrius i de l’educació d’acord amb els ideals del Movimiento Nacional. A partir 

d’aquest moment, també es produeixen canvis en el plantejament de certes assignatures, 

en el cas d’Història té la pretensió de crear un sentiment de puresa moral de la nacionalitat 

espanyola tot fomentant una actitud de supremacia.  

A més, d’aprendre castellà, s’hi afegeix el coneixement de dues llengües modernes, una 

de les quals ha de ser obligatòriament l’alemany o l’italià, fet que es pot relacionar amb 

l’ascens dels feixismes a Europa i la voluntat d’establir llaços polítics i diplomàtics amb 

Alemanya i Itàlia.  

 

 
31 Vilamitjana, Jordi. Història de l’Escola Pública de Riudellots de la Selva. p. 52-53. 
32 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 85 de 23 de septiembre de 1938). 
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3.4. L’impacte de la Guerra: l’educació com a eina ideològica i política 
La guerra va ocasionar una falta de personal docent a les escoles a causa de la mobilització 

i allistament de mestres en edat militar a files, la depuració i suspensió de feina d’alguns 

per causes polítiques i ideològiques, així com la marxa a l’exili a conseqüència de la 

persecució.  

La situació escolar queda rellevada en un segon pla, pels greus esdeveniments bèl·lics 

que s’estaven produint. Va augmentar significativament l’absentisme escolar, fet que 

s’anava agreujant amb l’avanç de la guerra i bombardejos. Molts nens i nenes es van 

veure obligats a treballar i ocupar-se de les feines domèstiques per col·laborar i contribuir 

amb l’economia familiar que s’havia vist afectada per la marxa dels homes al front. 

Es produeix una falta i descens de pressupost per cobrir les despeses de les escoles, 

material i alimentació dels alumnes i es frenen tots els plans de construcció 

d’infraestructures. 

 

L’educació es converteix en una eina ideològica i política i la guerra entra també, a les 

aules. Tots dos bàndols intenten fer arribar els seus ideals als alumnes, com hem vist, 

impulsant decrets quasi paral·lelament que es contradiuen pel que fa a ideals i valors. 

Per primer cop, en l’ordre d’octubre de 1937, el Govern de la República concreta que els 

professors inculquin als alumnes els ideals de pau, llibertat i justícia social per fer-los 

adonar de la magnitud de la lluita de l’Exèrcit popular contra el feixisme i a la cerca de 

la llibertat, així doncs es proclama la necessitat de què “el Profesor que le instruye y 

educa, con el prestigio y autoridad que le corresponden, forme a nuestra juventud 

ahincado en su espíritu las ideas de paz, libertad y justicia social; que se percaten 

nuestros escolares de que la cultura que reciben la está defendiendo nuestro Ejército 

Popular al luchar contra el fascismo”.33 

Per fer-ho, s’estableixen conferències setmanals on els professors expliquen als alumnes 

el significat de la lluita contra el feixisme. 

 

En contraposició, les autoritats franquistes anteriorment en l’ordre de 19 d’agost de 1936 

ja havien concretat que a les zones on havia triomfat l’aixecament militar calia que: “la 

escuela de instrucción primaria, que, como piedra fundamental del Estado debe 

contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de cultura general, sino a la 

 
33 (Gaceta de la República-Núm.280 de 7 de octubre de 1937). 
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españolización de las juventudes”. Estableixen els fonaments i principis més bàsics de 

l’educació que es desenvoluparien posteriorment, i es potencien els valors patriòtics, fet 

que s’accentua i dota de gran importància posteriorment en designar als alcaldes i delegats 

municipals les funcions: 
“A). De que la enseñanza responda a las conveniencias nacionales. 

B). De que los juegos infantiles, obligatorios, tiendan a la exaltación del patriotismo sano y 

entusiasta de la España nueva. 

C). De poner en conocimiento del Rectorado respectivo toda manifestación de debilidad u 

orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del Ejército y pueblo español, que siente a 

España grande y única, desligada de conceptos antiespañolistas que sólo conducen a la 

barbarie.”34 

 

A més, en una ordre de 4 de setembre de 193635, es prohibeixen a les aules els llibres que 

van en contra de la moral cristiana, ideals de ciutadania o patriotisme espanyol. S’inicia 

així, també un fort control sobre els llibres i publicacions. 

En essència, com el lector ha pogut comprovar al llarg dels subapartats anteriors, el 

conflicte armat entra a les aules, metafòricament es dirigeix fins a la pissarra i s’apropia 

dels guixos per escriure uns fets o altres, uns ideals o valors diferents, per inculcar als 

alumnes una forma de pensar, perquè la guerra legislativa educativa es converteix en un 

punt més del conflicte de bàndols, on la principal víctima va ser l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España-Núm. 9 de 21 de agosto de 1936). 
35 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España-Núm. 18 de 8 de septiembre de 1936). 

Imatge 11. Classe de nens a l’escola de Riudellots de la Selva al final  
de la Guerra Civil. 
Font: Pròpia. 
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4. EDUCACIÓ DURANT EL FRANQUISME (1939-1975) 
 

4.1. Context històric 
Acabada la Guerra Civil, els vencedors liderats per Franco van construir un règim 

dictatorial de caràcter unitari i centralista basat en la concentració de poders en la persona 

de Franco. Aquest nou règim estava inspirat en el totalitarisme característic del feixisme 

italià i del nacionalsocialisme alemany. Es van suprimir drets, llibertats, els partits i 

sindicats van ser prohibits i es van sotmetre a censura els mitjans de comunicació i llibres. 

Per acabar amb tots els moviments i ideologies afins a la causa republicana, castigar els 

vençuts i evitar qualsevol classe d’oposició es va impulsar una política repressiva.  

El règim franquista va tenir el suport de l’exèrcit que va permetre instrumentalitzar la 

repressió convertint-se en un dels pilars del règim, de l’Església catòlica que va adquirir 

un paper fonamental recuperant la preeminència social amb la institució de la 

confessionalitat de l’Estat conjuntament amb la ideologia nacionalcatòlica, i també del 

partit únic FET y de las JONS, del qual en formaven part els membres més actius del 

franquisme, que ocuparen càrrecs estratègics i rellevants en l’administració. 

 

La dictadura franquista es pot dividir en dues grans etapes, el primer franquisme (1939-

1959) i el segon franquisme (1959-1975). 

El primer període es caracteritza per l’autarquia, la misèria de la postguerra, l’aïllament 

internacional i la implacable repressió política i ideològica. Després de la guerra, 

l’economia espanyola estava desfeta, escassejaven els aliments i productes de primera 

necessitat. Seguint el model dels règims totalitaris, es va fomentar una política econòmica 

autàrquica que propugnava l’aïllament i que tenia per objectiu fomentar l’autosuficiència 

i autoabastiment del país, és a dir, tots els béns de consum s’havien de produir a l’interior 

limitant les importacions i per això era necessària una forta intervenció estatal. El resultat 

de la política autàrquica va ser un estancament i ensorrament econòmic important, va 

disminuir la producció, consum i nivell de vida de la població. Per poder fer front a 

aquesta situació i al desabastiment d’aliments, entre 1939 i 1952, es van haver d’establir 

les cartilles de racionament per repartir a la ciutadania el necessari per subsistir. 

Per consolidar i determinar les bases jurídiques del règim es van elaborar una sèrie de 

lleis denominades Leyes Fundamentales que havien de substituir la constitució 

democràtica. 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

35 
   

Pel que fa a la política exterior, els primers anys d’aquesta etapa van coincidir amb l’esclat 

i desenvolupament de la Segona Guerra Mundial, conflicte en el qual el govern de Franco 

es va declarar neutral, tot i la simpatia que professava cap a les potències de l’Eix, les 

quals havien contribuït a la victòria de Franco a la Guerra Civil. Els falangistes eren els 

més partidaris d’entrar en guerra, però finalment, es va enviar un batalló de voluntaris 

espanyols, la División Azul, a donar suport a les tropes alemanyes que lluitaven contra 

l’URSS. Amb la derrota final d’Alemanya i un cop acabat el conflicte, els aliats no 

acceptaren l’ingrés d’Espanya a l’ONU i condemnaren el règim de Franco. Espanya va 

ser exclosa de les ajudes econòmiques del Pla Marshall i de l’OTAN, constituïda el 1949.  

El franquisme va haver d’assumir que per seguir en el poder calia distanciar-se del 

feixisme, i a principis dels anys cinquanta es comença a produir el declivi polític dels 

falangistes, s’eliminen els aspectes més feixistes del règim, tot i això cal matisar que es 

va seguir mantenint una organització de caire totalitari.  

 

Les dificultats econòmiques i polítiques van portar a Franco a iniciar un apropament cap 

a les potències occidentals als anys cinquanta i serà amb les tensions de la Guerra Freda, 

quan els Estats Units veuran en el règim franquista un bon aliat per fer front al 

comunisme, i es negaran a imposar noves sancions pressionant a l’ONU. Així doncs, 

Espanya a partir d’aquest moment comença a ser admesa a diferents organismes 

internacionals, assolint el reconeixement internacional definitiu l’any 1953, quan va tenir 

lloc la signatura del Concordat amb la Santa Seu i dels tractats amb els Estats Units que 

permetien la construcció de bases militars estatunidenques en territori espanyol a canvi 

d’ajuda econòmica. 

Malgrat l’inici de l’obertura, molts problemes interns seguien sense resoldre’s i entre 

1956 i 1958 hi va haver una nova onada de protestes acompanyada dels primers actes de 

dissidència. L’any 1957, van entrar al govern ministres anomenats tecnòcrates i vinculats 

a l’Opus Dei que van aportar criteris tècnics per procedir a la liberalització econòmica i 

obertura comercial a l’exterior per impulsar una política de creixement econòmic 

coneguda com a desarrollismo que marcarà el final del primer franquisme. 

La segona etapa s’inicia amb la promulgació del Pla d’Estabilització, el 1959 que tenia 

per objectiu estabilitzar l’economia reduint la inflació i mantenint preus, liberalitzar el 

mercat interior i exterior amb la reducció de la intervenció de l’estat en l’economia i 

l’entrada de mercaderies estrangeres sense aranzels. Aquest pla anirà seguit pels plans de 
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desenvolupament econòmic i social (1964-1975) que havien de fomentar el progrés 

industrial i impulsar l’activitat del sector públic.  

Els tecnòcrates, que anaven tenint més pes en els diferents governs, seguiren orientant les 

polítiques cap al desenvolupament econòmic i començaren a impulsar una renovació 

política que tenia per objectiu intentar atenuar la imatge repressiva característica del 

franquisme.  

Entre 1960 i 1973 va augmentar la producció potenciant un increment i modernització de 

l’economia espanyola que al seu torn, va afavorir el creixement demogràfic, el descens 

de la mortalitat, els moviments migratoris a l’interior d’Espanya, l’èxode rural i un canvi 

generalitzat de les pautes socials. 

A finals dels anys seixanta el govern franquista cada cop estava més dividit internament 

per les disputes entre els immobilistes partidaris de mantenir la legislació intacta, sense 

acceptar cap canvi i els oberturistes, defensors de dur a terme diverses reformes. El govern 

va ser incapaç d’adaptar-se a les noves demandes de la població fruit de les 

transformacions socials i del recanvi generacional. A partir del 1973, la crisi internacional 

va posar fi al creixement econòmic, i va augmentar la conflictivitat social, estudiantil i 

veïnal, mentre es començava a perfilar una oposició al règim franquista. Sorgiran 

organismes unitaris i antifranquistes arreu del territori amb l’objectiu de reivindicar el 

sistema democràtic i posar fi al franquisme, tindran lloc grans mobilitzacions i una 

creixent represa cultural. 

Al País Basc, apareixerà ETA que a partir de 1968 començarà a dur a terme atemptats 

terroristes, entre ells l’atemptat contra el qui era president del govern, Carrero Blanco, el 

desembre de 1973, fet que portarà a una accentuació de la repressió.   

En aquest context, es va produir la crisi per la descolonització del Sàhara, el Marroc exigia 

el lliurament d’aquest territori sota la seva sobirania. Davant d’una possible invasió al 

Sàhara, el novembre de 1975 el govern, que ja estava a les últimes, claudicarà i entregarà 

el Sàhara al Marroc.                     

El 20 de novembre de 1975 moria Franco, deixant darrere un règim atàvic que va marcar 

la vida de nombroses generacions.  

 

Imatge 12.  Francisco Franco Bahamonde. 
Font: Enciclopedia Escolar. Segundo Grado. 
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4.2. Primer franquisme (1939-1959) 
 

4.2.1. Llei d’Educació Primària de 1945 
El 17 de juliol de 194536 es dicta la llei d’Educació Primària, la que serà la base 

fonamental del sistema educatiu el franquisme i sobre la qual s’emmirallaran decisions 

legislatives sobretot al llarg de la primera etapa de la dictadura. Va suposar, com s’anava 

anunciant,  un trencament radical amb els plantejament ideològics de la República. Es 

considera que l’etapa republicana havia arrencat el sentit cristià i catòlic de l’educació, 

convertida en un camp d’experimentació. Per tant, s’especifica la necessitat de restaurar 

la formació catòlica de la joventut i convertir l’educació en una eina per transmetre la 

ideologia nacionalcatòlica. L’Església recupera l’autoritat que havia perdut, se li reconeix 

el dret a exercir i fundar escoles de qualsevol grau de caràcter públic. 

 

Paral·lelament, es busca adaptar l’escola als interessos suprems de la Pàtria i d’acord amb 

els punts del Movimiento Nacional, és a dir, l’escola es postula també al servei de la 

Pàtria, que al final esdevé el centre principal i únic de la societat. Per aconseguir aquesta 

hegemonia, es concreten com a elements de l’educació primària la confessionalitat, la 

segregació a les aules entre nens i nenes, l’ensenyament exclusivament en llengua 

castellana i el desfermant patriotisme, trets que al seu torn, s’impulsen amb les 

assignatures de: “Educación Religiosa, Formacion del Espíritu Nacional (F.E.N), Lengua 

Nacional, Educación Social, Educación Intelectual i Educación Física.”  

Tanmateix, l’educació primària es manté en la gratuïtat establerta per primer cop en 

l’etapa anterior, i tan sols se n’exceptuen els centres de l’Església i privats. 

S’estableixen dues etapes: l’obligatòria, que comprèn dels 6 als 10 anys i l’especial, dels 

10 als 12 anys. Aquells alumnes que amb deu anys assolissin els objectius podien fer 

Batxillerat, mentre que aquells que no ho feien, havien de cursar dos anys més abans 

d’anar a Batxillerat o a treballar. L’objectiu de l’Ensenyança Primària no era altra que 

esdevenir una preparació pel Batxillerat o estudis professionals. 

 

 

 

 

 
36 (Boletín Oficial del Estado-Núm 199 de 18 de julio de 1945). 
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Llei d’Educació Primària (1945). 

 

Ensenyament Edat. Cicle / Cursos Obligatorietat. 

Educació 

preescolar 

(període 

d’iniciació). 

2-4 anys. 

 

Jardí d’infància        NO 

4-6 anys. Escola de pàrvuls 

 

       NO 

Ensenyança 

Primària. 

6-10 anys. Període Segon o 

d’ensenyança 

elemental.  

 

       SI 

10-12 anys. Període tercer o de 

perfeccionament. 

       SI 

12-15 anys. 

 

Període quart o 

d’iniciació 

professional. 

 

       NO 

Taula 3. 

Font: Taula de creació pròpia a partir de les dades de la llei d’Educació Primària. 

 

Per la seva banda, els llibres havien de ser aprovats pel Ministerio d’Educación Nacional, 

sense l’autorització del qual no es podien fer servir com a material de consulta, s’imposa 

així una estricta censura per controlar i condicionar absolutament tot el que s’ensenyava 

a les aules imposant també un règim disciplinari a les Escoles primàries amb caràcter 

preventiu. Els mestres tenien el deure principal d’“estimar su vocación como serivcio 

debido a Dios y a la Patria, y merecer y exigir para su profesión respeto y consideración 

pública” Es concreta que la seva formació havia de tenir com a base de preparació 

coneixements generals i formatius acompanyats d’una metodologia fomentada pel 

sentiment religiós i patriòtic que adquirien en el seu pas de tres anys per les Escoles de 

Magisteri. 

Convé ressaltar que en la mateixa llei es concreta la continuïtat i vigència de les Missions 

Pedagògiques iniciades en temps de la República i que segueixen perseguint l’objectiu 

principal de combatre l’analfabetisme en zones rurals, però amb el gran matís que s’havia 

de produir inculcant les orientacions del nou règim i amb els principis del Movimiento. 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

39 
   

4.2.2. Llei d’Ordenació de l’Ensenyament Mitjà de 1953 
En la mateixa línia que la llei d’Educació Primària, es defensa també per l’Ensenyament 

Mitjà37 la necessitat de normes jurídiques que garanteixin la formació intel·lectual i moral 

dels joves al servei de la fe catòlica i de la pàtria. La base es la garantia del compliment 

dels drets de l’Estat, l’Església i Família sense cap mena de desviació del temari. 

Pedagògicament, se sustenta i fonamenta en la unió de tres punts educacionals: l’educació 

intel·lectual (observació, expressió escrita i verbal), l’educació moral (sentit de la 

responsabilitat i d’esperit nacional) i l’educació física (valors fisiològics i físics). 

El Batxillerat es divideix en dos graus: elemental i superior.  El primer grau el componen 

quatre cursos i es comença amb deu anys mentre que el grau superior comprèn dos cursos 

i s’inicia amb catorze anys. És en aquest últim quan es produeix la divisió entre modalitats 

de Ciències o Lletres. 

Per la seva banda els centres estan sotmesos a una major regulació, les classes dividides 

en seccions no podien passar de 50 alumnes i s’havia de garantir l’assistència religiosa a 

càrrec d’un mossèn, condicions higièniques (il·luminació, ventilació...) així com 

condicions pedagògiques i d’estudi (biblioteca, laboratori...). 

 

4.2.3. Construccions d’escoles: del pla de 1949 al de 1956 
La construcció d’escoles experimenta una caiguda molt significativa amb el canvi de 

règim, es passa d’unes altes taxes de construcció d’infraestructures escolars a la 

pràcticament nul·la destinació de pressupostos. No és fins a gairebé més de deu anys 

després, l’any 1949 quan s’adopten algunes mesures a través de l’establiment del nou Pla 

Quinquennal38 on s’anuncia la futura construcció de 30000 escoles en cinc anys, però no 

s’acabarà duent a terme. 

Segons les fonts i dades oficials del moment, entre 1939 i 1951 es van arribar a construir 

17218 escoles, però diversos estudis posteriors denoten que moltes d’aquestes ja havien 

estat construïdes durant la República i que per tant, la xifra real seria bastant més inferior. 

El següent intent de reactivar els plans, en la llei de Construccions Escolars de 1953 també 

serà en va, per falta de recursos econòmics no s’assoliran els objectius i per tant, no 

s’arribarà als mil edificis que es volia arribar amb la col·laboració de l’Estat, juntes 

provincials i ajuntaments. 

 
37 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 58 de 27 de febrero de 1953). 
38 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 37 de 3 de diciembre de 1949). 
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Amb l’entrada dels tecnòcrates al govern i l’inici de l’obertura internacional, s’estructura 

un altre Pla Quinquennal que aquest cop sí, havia de suposar la construcció de 25000 

escoles en cinc anys. 

Es calcula que al voltant de l’any 1956 feien falta més de 42000 classes per poder 

escolaritzar la totalitat de la població infantil. 

 

 

4.3. Segon franquisme (1959-1975) 
 

4.3.1. Llei d’educació primària de 1965 
Amb la llei d’educació primària de 196539 es reformen alguns aspectes, però sense que 

l’estructura i esquelet bàsic variï, el qual segueix essent la Llei d’educació Primària de 

1945. Es manté la segregació escolar, 

així com els privilegis de l’Església en 

l’ensenyament entre d’altres. 

Es modifica l’obligatorietat de 

l’educació que passa a comprendre dels 

sis als catorze anys i es permet i 

flexibilitza la coeducació a les Escoles 

Normals destinades a la formació de 

Magisteri.  

 
 

4.3.2. Llei General d’Educació de 1970 
Ja al final de la dictadura, el quasi agonitzant règim impulsa el que pretén ser una reforma 

a escala general del sistema educatiu i en tots els nivells.40 

L’educació primària passa a rebre el nom d’Educació General Bàsica (EGB) i té una 

durada de vuit anys. És obligatòria i gratuïta i es divideix en dues etapes: la primera 

comprèn dels sis als deu anys i la segona dels onze als tretze anys. 

La formació en ambdues s’orienta cap al desenvolupament de tècniques d’aprenentatge, 

observació i reflexió, desenvolupament del sentit cívico-social, es busca fomentar d’una 

vegada l’originalitat i creativitat dels alumnes. 

 
39 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 306 de 23 de diciembre de 1965). 
40 (Boletín Oficial del Estado-Núm. 187 de 6 de agosto de 1970). 

Imatge 13. Fotografia conjunta de la classe de nens i nenes Els nens 
apareixen en una meitat de la foto i les nenes a l’altra. Anys 60. 
Font: Josep Puig Sabater. 
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Al seu torn, també es produeix una reforma del Batxillerat (BUP), que adquireix una 

durada de tres anys, es completa dels catorze als setze anys després d’haver assolit amb 

èxit l’EGB. S’estableix que el contingut del Batxillerat ha de proporcionar a l’alumnat 

una bona base cultural i per això, el pla d’estudis comprèn: matèries comunes, optatives 

i ensenyances i activitats tecnicoprofessionals. 

 

Més endavant, per anar a la Universitat calia realitzar el Curs d’Orientació Universitària 

(COU) al qual s’accedia a l’acabar  Batxillerat o Formació Professional. Tenia per 

objectiu profunditzar la formació dels alumnes en Ciències Bàsiques, orientar-los en 

l’elecció de les carreres o professions i ensenyar-los a utilitzar les tècniques de treball 

pròpies d’un nivell d’educació superior. 

Cal fer una especial referència al fet que per primera vegada s’estableix el concepte 

d’educació especial suposant un pas important cap a la universalitat de l’educació. 

 

L’Estat, en la mateixa línia que tota la legislació franquista, segueix garantint els drets de 

l’Església en educació, es manté l’ensenyança religiosa i l’acció espiritual i moral 

d’aquesta, en els centres d’ensenyança. 

En tota la llei, no es fa cap referència a la prohibició de segregació escolar i aprofitant el 

buit legal, un nombre creixent de centres escolars adoptaran l’educació mixta com a 

model.  

 

 

 

 

 

Imatge 14. Classe de Batxillerat al Col·legi La Salle 
Gràcia-Josepets de Barcelona. Curs 1971-1972. 
Font: Pròpia. 

Imatge 15. Classe mixta a l’Escola Nacional de Cassà de la Selva. 
Curs 1975-76. 
Font: Pròpia. 
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4.3.3. Construccions d’escoles: Plans de desenvolupament 
Respecte a la construcció d’escoles, cal remarcar que després de l’entrada dels tecnòcrates 

al govern es produirà un nou impuls. El I Pla de Desenvolupament (1964-1967), va 

suposar la construcció de 14173 escoles i el II Pla de Desenvolupament (1968-1971) 

l’habilitació de 24399 centres escolars. 

 

 

4.4. Organització de l’escola franquista 
 

4.4.1. Implantant l’escola nacionalcatòlica i principis del Movimiento Nacional 
L’educació va ser vista com la forma més eficaç d’implantar la ideologia nacionalcatòlica 

que tenia per base doctrinal els valors més tradicionals i conservadors de la societat 

juntament amb la influència de l’Església. Amb una forta censura i adoctrinament es va 

aconseguir el control ferri de la població prohibint qualsevol mètode i metodologia 

d’educació diferents dels principis nacionalcatòlics i del Movimiento Nacional, posant fre 

a les renovacions pedagògiques i metodològiques, així com el rebuig cap a models 

educatius estrangers com el conegut mètode Montessori.  

 

Rere tota la legislació educativa de l’època hi ha el gran objectiu de restaurar l’escola i 

valors tradicionals i reconstruir la unitat nacional juntament amb una “verdadera unidad 

de conciencia nacional”. S’emfatitzen com a valors claus i lliçons indispensables dels 

llibres de text el trinomi format pel Pàtria, Religió i Família convertint-se en les potes 

d’un règim i per extensió d’unes aules. Es procura dotar de gran importància els 

continguts patriòtics, ideològics, morals i religiosos, esdevenint dues matèries claus en la 

seva defensa: Religió i Formación del Espíritu Nacional (FEN), aquesta última amb 

l’objectiu de potenciar la Pàtria, el culte a la Nació i l’exaltació d’Espanya. 

 

Per la seva banda, la Llei de Principios del Movimiento Nacional, va esdevenir una de les 

més destacades i anomenades de la dictadura que tot i actualitzar parcialment els punts 

en què es basava el règim deixava intacta l’organització dictatorial. Es va convertir en un 

mirall i font d’inspiració a l’hora de determinar els valors i idees del règim que el sistema 

educatiu tenia l’obligació d’inculcar. 
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És necessari matisar que l’educació nacionalcatòlica que va implantar el franquisme, es 

diferencia lleugerament de la que defensaven els feixismes a Europa durant els anys 30 i 

40. Certament hi ha aspectes comuns com la radicalització del nacionalisme i la voluntat 

propagandista de l’educació i de control ideològic i polític, però els feixismes no 

atorgaven tanta importància a la religió com ho va fer el franquisme i l’educació física 

tenia una funció estrictament de formació militar, resultava ser un entrenament per la 

guerra. Consegüentment, es produïa una verdadera exaltació i culte al líder que es trobava 

per damunt de tot, mentre que en el cas espanyol la imatge suprema era Déu i la religió. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.4.2. Una escola confessional: El paper de l’Església en l’educació 
L’Església, màxima representant de la religió catòlica i la política s’uneixen, hi ha un 

retorn a la confessionalitat de l’Estat i a la recuperació de privilegis i poder en l’educació, 

i és que la jerarquia eclesiàstica passa a assumir una part molt important de la tasca 

educativa. S’implanta l’ensenyament de la religió catòlica a tots els centres i nivells 

independentment que la titularitat fos pública o privada, per tal d’aconseguir una creixent 

catolització de la joventut i noves generacions. 

 

4.4.3. Una escola diferenciada: Segregació escolar 
“Por razones de índole moral y de eficàcia pedagògica”. Així s’argumentava el punt 

final de la coeducació i l’al·legació de la necessitat que l’escola orquestrés una 

diferenciació per sexes, no es veia com a políticament correcte unificar les aules, ja que 

l’educació havia de tenir una sèrie de matèries i ensenyaments diferents per a nens i nenes. 

A partir de la instauració del franquisme, els nens són educats per aprendre a exercir 

l’autoritat i disciplina, convertir-se en líders, manar i imposar. Se’ls transmet la 

importància del servei i lleialtat a la Pàtria i es considera que han de ser forts i predisposar 

Imatges 16, 17 i 18. 
Font: Enciclopedia escolar Grado Primero. 
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de bones actituds físiques per defensar el país, així com 

desenvolupar les capacitats intel·lectuals que els convertissin 

en homes. 

En canvi, a les nenes se’ls ensenya a tenir cura de les feines 

domèstiques, dels fills que vinguessin, a ser en definitiva 

mestresses de casa. Se’ls educa sobretot per ser obedients i 

sotmeses a la subordinació del pare i marit que són els qui 

tenen la potestat de l’última paraula. Aprenen a desenvolupar 

capacitats sentimentals, i és que els coneixements que 

adquirien tenien com a objectiu construir la seva personalitat, 

formar-les com a futures mares cristianes, valorant la 

importància del matrimoni i la família. 

Les possibilitats que tenien les noies d’anar a la Universitat, estudiar i fer carrera eren 

pràcticament inexistents, ja que pel règim franquista les funcions de la dona eren: ser filla, 

esposa i mare.  

 

4.4.4. Assignatures 
Tenint en compte, cadascuna de les lleis analitzades, esdevenen assignatures: 

-Lengua Española 

-Lengua extranjera. (Alemany i italià. Posteriorment passarà a ser francès). 

-Matemáticas 

-Geografía 

-Historia 

-Ciencias Naturales 

-Formación religiosa 

-Educación cívico-social 

-Formación del Espíritu Nacional (FEN) 

-Trabajos manuales y labores. 

-Prácticas de taller y Formación para el hogar. 

-Educación física y deportiva. 

-Expresión artística. 

 

Imatge 19. 
Font: Josep Puig Sabater. 
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4.4.5. Símbols i referents 
Segons diversos registres d’inspecció a escoles41, a les aules s’hi podia trobar: 

-Crucifix. 

-Retrat del “Generalísimo” 

-Bandera Nacional. 

-Col·lecció de quadres d’Història d’Espanya. 

-Quadre de la Immaculada 

-Quadre de la Verge del Pilar 

-Quadre de “los Caídos” 

-Mapa d’Espanya físic i polític 

-Mapes d’Europa, Amèrica Septentrional i Meridional. 

L’autoritat del mestre quedava reforçada i simbolitzada amb la tarima de fusta des d’on 

es produïen les classes. 

 

Alguns dels referents pels nens eren José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco o 

la figura dels Reis Catòlics. En un llibre de 196642, apareixien en la matèria de FEN i dins 

l’apartat de “Semblanzas ejemplares”, una breu biografia de Primo de Rivera i Franco. 

 
 
 
 

 

 

 

 
41 Veure Annexos 6. 
42 M. Antonio Arias, Enciclopedia escolar, 1966. p. 250. 

Imatge 20. 
Font: Enciclopedia escolar. Grado primero.  



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

46 
   

Les nenes tenien de models la verge Maria, Santa Teresa de Jesús i Isabel la Catòlica. 

Aquestes dos últimes surten citades en un fragment del llibre La escuela y la Patria que 

estava destinat exclusivament a les nenes: 

“Imitad en fin a las dos mujeres más ilustres que España ha tenido, 

a Santa Teresa de Jesús que con sus obras ha dado tanto  

esplendor a nuestra literatura como triunfos debieron aconseguir 

por sus oraciones las armas españolas, y a Isabel la Católica, 

humilde y sencilla en medio del fausto de la corte, trabajadora y 

hacendosa entre las preocupaciones políticas y que, al mismo 

tiempo que tremolaba victoriosa la bandera de Cristo y de la 

Patria era la esposa más sumisa y la más tierna madre”.43 

 

 

 

 
43 M. Santiago-Fuentes, La escuela y la patria, 1938. p.41. 

Imatge 21. Santa Teresa de 
Jesús. 
Font: Enciclopedia escolar. 
Grado primero.  
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Imatge 22.  Llibreta de l’any 1940-41. 
Font: Pròpia. 
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1. COS DE L’ESTUDI   
 

1.1. Metodologia 
La part pràctica d’aquest treball consisteix d’un buidatge bibliomètric on s’han estudiat 

fins a set temes diferents tractats amb les seves peculiaritats en els manuals escolars 

d’entre els anys 1931 i 1975. Els temes que s’han escollit han estat: la pàtria, la religió, 

la família, l’escola, el descobriment d’Amèrica, la II República i la Guerra Civil 

conjuntament amb el franquisme. S’han seleccionat fragments dels diferents llibres no 

superiors a 500 paraules i per cadascuna d’aquestes lliçons conceptuals s’han realitzat de 

dos a cinc arbres temàtics amb una extensió total de sis a deu paraules, escollides d’acord 

amb criteris de repetició, és a dir, en una primera fase es van elegir aquells mots que 

podien ser de més interès per cada un dels temes i posteriorment es van complementar i 

precisar amb les paraules més comunes i repetides amb l’objectiu d’obtenir la tendència 

al llarg dels 44 anys objecte d’estudi.  

A part, també s’ha realitzat un recompte de pàgines destinades per assignatures agafant  

vuit enciclopèdies escolars per desentrellar els percentatges, evolució, espai i importància 

adquirides per aquestes en els diferents períodes estudiats. 

S’ha procurat preservar en tot moment el rigor històric acompanyat d’una imparcialitat i 

objectivitat en l’estudi, mantenint en tot moment l’originalitat de les fonts primàries 

estudiades, que al cap i a la fi, són el centre de l’estudi que el lector té entre les mans. 

 

1.2. Mostra 
S’ha analitzat una mostra de 17 llibres i 3 llibretes d’entre els anys 1931 i 1975, intentat 

l’establiment d’una continuïtat entre períodes històrics, la varietat d’editorials i llocs de 

publicació per mantenir l’heterogeneïtat de l’estudi i fiabilitat.  Cal destacar que totes les 

fonts primàries objectes de recerca es corresponen a l’equivalent al Grau 1r i 2n 

d’educació primària, el conegut com a grau elemental i la majoria dels manuals escolars 

analitzats van ser els mateixos trobats a casa els meus avis, però sis d’ells van ser adquirits 

posteriorment per poder complementar el marc pràctic. 

Les eines d’estudi més habituals, eren les enciclopèdies escolars on s’hi trobava recollida 

la informació i lliçons de totes les assignatures i la qual podia servir com a llibre de text 

durant més d’un any. Per molts alumnes va ser la seva única font de coneixement i 

oportunitat d’aprendre, per aquesta raó, aquesta tipologia de manuals adquireixen una 

especial èmfasi en les següents pàgines. 
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Finalment, s’ha assolit poder analitzar llibres de nou editorials i cinc llocs de publicació 

diferents. Els llibres analitzats han estat: 

-Enciclopèdia escolar catalana, 1931. 

-Cartilla de Civisme i Dret, 1931. 

-Enciclopèdia Camí, 1933. 

-Geografía escolar, 1935. 

-Enciclopedia Grado Elemental, 1936. 

-Iniciaciones, 1937. 

-La escuela y la patria. Lecturas para niñas, 1938. 

-La vida, el mundo y sus cosas. Libro primero, 1940. 

-Enciclopedia Cíclico pedagògica, 1940. 

-Enciclopedia de Segundo Grado, 1944. 

-Geografía e Historia, 1944. 

-Nueva Enciclopedia Escolar. Grado segundo, 1946. 

-Enciclopedia. Grado II, 1950. 

-Primer libro de lectura, 1955. 

-Enciclopedia. Primer grado, 1957. 

-Enciclopedia Escolar. Grado primero, 1966. 

-Nuestro Mundo, 1971. 

 

Pel que fa a les 3 llibretes analitzades, aquestes daten de 1937, 1973 i 1974 

respectivament. 

 
 

 

 

 

Imatge 23.  Conjunt de llibres analitzats. 
Font: Pròpia. 
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2. RECOMPTE D’ASSIGNATURES 
2.1. Assignatures de l’àmbit lingüístic i social 

 
Font: Pròpia 

 

Les assignatures estipulades de l’àmbit lingüístic i social les integren: geografia i història, 

educació moral i cívica, lengua española, llengua catalana i religió. 

Individualment observem que l’assignatura que té un pes majoritari en les enciclopèdies 

escolars,  al llarg de les etapes és geografia i història, tan sols superada per la religió amb 

el seu progressiu augment de pes i valor des de l’entrada dels tecnòcrates de l’Opus Dei 

al govern.  

La geografia i història en la República creix a partir de l’any 1933 arribant al moment 

àlgid en plena Guerra Civil, el 1937 quan es fa necessari mostrar i explicar 

exacerbadament i d’una forma sobre-actuada el “pasado glorioso de la Patria” amb la 

finalitat d’empènyer les joventuts a emmirallar-s’hi i prendre-ho de referent. Durant el 

franquisme, l’esquema segueix essent el mateix, amb alguna pujada i baixada més o 

menys significativa del total de pàgines acabada la Guerra Civil degut al context social i 

polític tant nacional com internacional que es tradueix en la reducció de pàgines per 

explicar inicialment només allò indispensable remarcant els fets més heroics i d’orgull 

nacional. A partir de l’any 1950 sí que s’unificaran i estabilitzaran criteris, mentre 

s’observa una progressiva disminució de l’espai destinat però que no deixa de ser poc 

perceptible.  Esdevenen temes d’història recurrents i principals: la reconquesta i el Cid, 

els Reis Catòlics amb el descobriment d’Amèrica, la Guerra d’Independència i finalment 

la fundació de la Falange Espanyola, “el Glorioso Alzamiento Nacional” i les proeses 

que s’atorgaven al “Nuevo Estado”. Les lliçons d’història acabaven majoritàriament amb 

una biografia de Francisco Franco o una explicació dels símbols de la pàtria. En la 
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introducció del temari d’història en una de les enciclopèdies analitzades, en concret del 

1966 s’especifica als alumnes com a màxima el següent: “Estudia con cariño la Historia 

de España, muchacho. Cuando la conozcas bien, amarás más y mejor a tu Patria y 

sentirás más intenso el orgullo de ser el espanyol”. Aquestes breus línies il·lustren i 

representen a la perfecció la voluntat entrelligada. 

 

El temari de geografia englobarà el coneixement del territori a nivell global i continental 

per mitjà de mapes físics i polítics i especialment durant el franquisme, de forma 

predominant i marcada el relleu i divisió provincial d’Espanya que es presenta com el 

centre del món. Igualment destacable esdevé el tracte que es fa de l’Estat i Govern amb 

les evidents diferències entre República i franquisme, democràcia i dictadura.  

 

L’educació social, moral i cívica, es manté amb els mateixos registres des de l’any 1931 

fins a l’any 1944, es dediquen un nombre similar de pàgines però els continguts varien 

totalment. Mentre que durant la II República es parla de la naturalesa dels actes humans, 

els drets i deures, el sentit de la llibertat, la justícia, tolerància i instrucció com a bases 

per construir una societat, en el franquisme es tradueix en l’explicació dels fonaments de 

l’estat espanyol, de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les J.ON.S, del Front de 

Joventuts, del comportament en diferents contextos, des de la visita al temple fins al tracte 

a superiors. No serà fins a les entrades dels anys 50 quan es començarà a observar un 

progressiu decreixement, però tot i la retallada de pàgines seguirà intentant transmetre 

exactament les mateixes creences que marcaran la Formación del Espíritu Nacional, 

encarregada d’imposar als joves els valors nacional-catòlics del règim amb un aferrissat 

adoctrinament i manipulació evident de la informació 

 

Al seu torn i referent a les llengües, l’assignatura de “lengua española”, té un pes i 

dedicació dins els llibres força inferior durant l’etapa republicana, tan sols experimenta 

un augment l’any 1933 per tornar a disminuir. En canvi, a partir de la Guerra Civil 

augmentarà remarcablement fins a estabilitzar-se a partir de l’any 1944. El currículum de 

la matèria és molt semblant, se segueix el mateix esquema d’explicacions en gramàtica i 

ortografia però canvien els exemples que amaguen una doble intencionalitat implícita, els 

dictats són al·lusions molt clares al context històric en el qual es trobava el país i 

s’estudien i treballen poemes de caire i voluntat política. És habitual, trobar en llibres del 
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franquisme oracions i textos on apareixen els Reis Catòlics, Franco, la Guerra Civil o la 

religió per exemplificar els complements del verb o qualsevol altre aspecte gramatical 

En enciclopèdies de la República és difícil observar una unió en els exemples, ja que 

malgrat que se’n troben alguns en que s’ha de fer una lectura entre línies: “yo sería 

soldado, tu serías soldado, él seria soldado [...]”, majoritàriament se’n faciliten de força 

adequats i imparcials sense cap més relació possible que la d’entendre i realitzar 

correctament l’exercici proposat.  

L’ús de la llengua catalana tan sols l’hem pogut comptabilitzar en l’Enciclopèdia escolar 

catalana, que data de 1931, substituint l’espai que es dedicava al castellà. S’explica en 

poc més de 20 pàgines la gramàtica bàsica de la llengua catalana de forma molt 

entenedora, sense exemples fora de lloc i amb rigor i cohesió. Per a la majoria d’alumnes 

aquesta va ser la seva única aproximació i estudi de la llengua catalana en tota la seva 

escolarització ja que posteriorment desapareixeran aquests apartats teòrics. 

 

Finalment, l’arribada de la religió com a assignatura pròpiament dita en les enciclopèdies 

no es produeix fins ben entrada la Guerra Civil quan progressivament anirà guanyant pes 

fins estabilitzar-se en nombre de pàgines al llarg dels anys quaranta i cinquanta i 

experimentant un augment exponencial amb l’arribada dels ministres de l’Opus al Govern 

que potenciaran la confessionalitat, el tractament i l’estudi de la religió catòlica a les 

aules. Al llarg del franquisme es percep una divisió de la matèria de religió en dos grans 

blocs: d’una banda la trobem la “doctrina cristiana-el Catecismo Diocesano” on es parla 

dels efectes pràctics del catolicisme, l’Església, la missa, les diferents pregàries i oracions, 

els manaments, sagraments... D’altra banda, el segon bloc l’encapçala el conjunt 

d’història sagrada a on es tracten tots els episodis bíblics, des de la creació i Adam i Eva 

a la resurrecció i ascensió de Jesús. 
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2.2. Assignatures de l’àmbit científic, matemàtic i industrial 

 
Font: Pròpia 

 

Formen part del bloc d’assignatures de l’àmbit científic matemàtic i industrial les ciències 

físiques, químiques i naturals, les matemàtiques i l’agricultura, indústria i comerç. 

Pel que fa a les ciències físiques, químiques i naturals observem un creixement durant els 

anys de la República, moment en que es va potenciar molt la investigació, l’acostament 

dels alumnes a la natura, a la observació i experimentació. Es buscava que els nens 

adquirissin un coneixement del món que els envoltava, així com dels diferents fenòmens 

científics. Les excursions al camp, al bosc esdevindran molt habituals com a eines de 

suport de les classes pròpiament teòriques. Amb el franquisme, aquest esperit 

investigador i crític perd importància i és que les pàgines destinades a les ciències 

decreixen molt considerablement des de la meitat de la Guerra Civil i no serà fins a partir 

de l’any 1957 quan observarem una lleugera tendència a intentar dotar de més 

importància aquestes assignatures. Tot i això, en ambdós períodes s’intenta acompanyar 

cada una de les lliçons amb imatges il·lustratives que ajuden en menor o major mesura a 

entendre millor els temes tractats fent-los més amens. Al llarg d’aquestes pàgines es parla 

tant de física amb forces, electricitat, de química amb els elements i de fisiologia i higiene 

explicant el cos humà i les prevencions higièniques. Finalment, els apunts de ciències 

acaben amb fent referències a la botànica i la zoologia. 

 

En un capítol apart, les matemàtiques experimenten una caiguda en picat des d’inicis de 

la República i que s’estén fins a la Guerra Civil, quan el règim franquista en reactivarà 

les dades i pàgines augmentant fins a estabilitzar-se els anys 40 i seguint creixent fins que 

a finals dels anys cinquanta el nivell exigit i la dificultat començarà a disminuir i 
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conseqüentment també ho faran les pàgines i és que cada cop es demanen operacions més 

senzilles. El temari es divideix en dos punts: l’aritmètica amb les sumes, restes, 

multiplicacions, divisions, fraccions, potències... i la geometria amb les àrees, perímetres, 

angles... És en les matemàtiques on s’observa la major imparcialitat i unitat de criteris en 

totes dues etapes, ja que dos més dos sempre serà quatre i les úniques incisions a on es 

podria detectar quelcom és en els enunciats dels problemes on alguns fan referència a una 

situació de gana, fam i racionament del menjar amb una voluntat d’advertir indirectament 

als alumnes del que es trobaven i trobarien a la vida real. 

 

En les enciclopèdies, les referències a l’agricultura, indústria i comerç les trobem 

principalment en temps de la República, amb l’excepció de l’any 1933, quan desapareix 

totalment el bloc que els hi era destinat però tot i això tornarà a augmentar de nivells fins 

a l’any 1937, moment a partir del qual iniciarà un descens que amb el franquisme suposarà 

la fi d’aquests ensenyaments dins les enciclopèdies. L’objectiu d’aquestes lliçons era 

preparar a l’alumnat per la vida laboral fent-los arribar unes nocions molt bàsiques, útils 

i objectives d’un seguit de professions que englobaven la majoria de la població, i és que 

recordem-ho, per molts alumnes les enciclopèdies van ser els seus únics llibres d’estudi i 

manuals de consulta. 

Es recollien i explicaven dins de l’agricultura els tipus de conreu de les terres, els 

instruments de treball, el blat i la sega, el conreu de cereals, patates, arbres fruiters i el 

tracte i necessitats del bestiar. Entre les pàgines de la indústria trobem explicacions de les 

matèries primeres, fabricació de l’oli, vi, mantega, formatge, pells i ferro i pel que fa al 

comerç: les classes de companyies, comerciants, el capital, l’inventari i la comptabilitat. 
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3. BUIDATGE EN ARBRES 
 

3.1. Pàtria 

 
Font: Pròpia. 

 

Per realitzar el buidatge de les lliçons que tracten sobre la pàtria s’han estructurat tres 

arbres temàtics diferents.  El primer arbre realitzat ha estat el del nacionalisme format per 

les paraules: bandera, Espanya, estimar, gran/grandesa, nació, orgull, pàtria i poble. 

A continuació s’ha estructurat l’arbre de la fe, compost per: catolicisme, Déu, 

evangelització, glòria, fe, sant, sagrat i religió. 

Pel que fa a l’arbre del bel·licisme s’hi inclouen les paraules: batalles, conquesta, 

defensar, expansió, guerra / creuada, heroisme, militars i vèncer. 

 

En el gràfic resultant s’experimenta un ús elevat de termes nacionalistes amb l’arribada 

de la República, que es veuen incrementats el 1933 quan entren al govern els partits de 

dretes que també fan augmentar la fe per explicar la pàtria, mentre que el bel·licisme 

disminueix lleugerament. 

Els percentatges d’aquesta etapa es poden atribuir a la voluntat de fer veure a través dels 

llibres de l’escola que la República que havia esdevingut de les urnes volia el bé 

d’Espanya i remarcar el també sentit caràcter nacionalista espanyol i català. S’estudia la 

bandera i símbols republicans i es posa especial atenció en l’amor que es proclama que 

s’ha de sentir cap al país propi.  

Els primers mesos de conflicte armat s’observa una disminució de tots els grups de 

paraules analitzats, en part degut al xoc de bàndols i a la falta d’un plantejament en línies 

d’ensenyament a seguir, però a partir del 1938, amb la definició d’un nou model, el 

franquista, creix de nou el nacionalisme, la fe i el bel·licisme però aquest cop amb clares 

diferències del nacionalisme defensat a la República. S’intensifica la necessitat de 
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defensar la pàtria sobretot per part dels joves, de construir un gran imperi comandat per 

Franco eliminant tota oposició i s’adopten arguments feixistes. A la fi de la Guerra Civil, 

s’estabilitzaran els nivells tant de nacionalisme, fe com bel·licisme. Al llarg del 

franquisme esdevindran elements comuns en tots els llibres l’ús eloqüent de retòrica per 

exaltar les virtuts de la pàtria, l’estudi de la bandera, símbols franquistes i la Falange i en 

definitiva, la nació espanyola com a centre de la vida il·lustrat per la repetida frase d’ 

“España es una unidad de destino en lo universal”. 

La crisi del final del franquisme que veia com cada cop el règim estava més arraconat i 

les disputes i divisió del govern, porten en una última maniobra a dotar de més 

importància els continguts patriòtics per refermar el que ells estaven convençuts era el 

valor d’Espanya. La fe i el bel·licisme desapareixen gairebé en la totalitat dels llibres de 

text. 

Finalment amb la reforma general d’educació amb la llei de 1970, es produeix una virada 

definitiva del sistema amb una important caiguda final de l’exacerbat nacionalisme 

franquista. Es parla de la pàtria però d’una forma més general i sense implicar directament 

la joventut. 

 

3.2. Religió 

Font: Pròpia. 

 

Per efectuar el buidatge de la religió s’han creat tres arbres temàtics. El primer arbre és el 

de la fe format per: catolicisme, cristianisme, Déu, fe, glòria, religió, sant/a i església / 

temple, en segon lloc hi ha l’arbre format pels valors: agraïment, amor, bondat, gratitud, 

humilitat, justícia, respecte i tolerància i el darrer compost per un seguit de pràctiques 

religioses: cerimònia, doctrina, manaments, missa, oració, resar i sagraments.  
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S’observa que durant la II República la fe i els valors van experimentant una caiguda 

significativa a causa de la implantació del laïcisme a les escoles i la no-obligatorietat de 

l’assignatura de religió. A les enciclopèdies escolars analitzades es dedica un petit apartat 

molt general respecte a la religió, i en cap cas es parla directament de la religió catòlica, 

fet que comprovem amb l’absència total de referències a les pràctiques religioses. Es 

defensa que cal ser tolerants a les creences dels altres i respectar-les mútuament, 

plantejament que suposa un gran avanç a l’època i dibuixa a la perfecció l’ideal d’igualtat 

i laïcisme al qual aspirava la República. 

Seguidament, quan esclata la Guerra Civil progressivament, a mesura que la legislació 

franquista entra en joc, veiem un augment de la fe i de les pràctiques religioses, mentre 

que els valors, la tolerància, el respecte experimenten la caiguda més forta l’any 1938, en 

plena Guerra Civil. 

Durant el franquisme s’estabilitzaran els nivells de fe, la religió adquireix un espai molt 

destacable en els llibres i es parla de l’estimació i obediència que s’ha de professar cap a 

Déu, el comportament a l’Església i s’inculca un veritable esperit catòlic. Pel que fa als 

valors s’emmarquen tots dins les parets de l’església i fan referència als altres fidels i al 

tracte i respecte que s’ha de mostrar dins el temple.  

La tendència amb les pràctiques religioses es manté en els mateixos nivells durant el 

primer franquisme, però experimentant suspicaçment una caiguda els últims anys de 

l’aïllament internacional que es podria atribuir a la necessitat d’un nou rumb en la política 

franquista interna o bé, a un intent de rebaixar el to i maquillar el règim en vistes dels 

pactes amb Estats Units. El cas és que amb l’entrada dels tecnòcrates de l’Opus Dei al 

Govern, les pràctiques religioses recuperen espai als llibres de text, però no tornen als 

elevats nivells dels anys quaranta. 

Serà altre cop, amb la renovació educativa i el final de la dictadura, quan precisem 

clarament el canvi de direcció i la caiguda definitiva dels tres elements analitzats: fe, 

valors i pràctiques religioses. 
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3.3. Família 

Font: Pròpia. 

 

Un dels puntals i eixos claus del règim franquista va ser format per la família, per això 

s’ha cregut convenient i interessant realitzar-ne el corresponent buidatge. Per fer-ho s’han 

realitzat dos arbres diferents. D’una banda hi ha el que engloba la unitat familiar: avis, 

família, fills, germans, mare, matrimoni, pare, societat i tiets i d’altra banda trobem els 

valors, essent aquests: agraïment, amor, bondat, gratitud, humilitat, justícia, respecte i 

tolerància. 

 

El gràfic que ha resultat pel que fa a la unitat familiar no ha permès confirmar ni desmentir 

cap tendència, i és que no s’esdevé la mateixa estabilitat per períodes que teníem en altres 

gràfics, es mostren uns augments i disminucions que no s’adeqüen totalment amb els 

textos analitzats. S’observa que el valor de la família era superior durant la II República 

que no pas al franquisme, s’hi dediquen més paraules i més èmfasi i ho podem atribuir a 

dues raons: la primera constataria el manteniment de la família tradicional en ambdós 

períodes, ja que les tendències demogràfiques així ho confirmen i l’altre factor que 

explicaria la disparitat de resultats es deu a la voluntat durant la postguerra d’intentar no 

abusar del nivell de referències interfamiliars a causa de la divisió interna d’un país i per 

extensió de les famílies i és que les guerres civils no només enfronten bàndols sinó també, 

germans, cosins, famílies. Tothom hi havia perdut membres i no es volia recordar-ho 

dotant-ho de tanta importància en els llibres de text. Totes dues opcions no deixen de ser 

hipòtesis que es podrien confirmar o desmentir amb una rèplica d’anàlisi de llibres. 
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3.4. Escola 

Font: Pròpia. 
 

Per dur a terme el buidatge de les lliçons que englobaven l’escola com a tal, s’han creat 

tres arbres. Dins el de les referències d’escola s’hi inclouen paraules com: alumnes, 

aprendre, classe, companys, cultura, educació, escola, instruir i mestre / professor. 

A l’arbre dels valors s’hi troben: agraïment, amor, bondat, gratitud, humilitat, justícia, 

respecte i tolerància. Finalment pel que fa a la fe, s’han seleccionat les paraules: 

catolicisme, Déu, evangelització, glòria, fe, sant/a i religió. 

 

La manca d’un llibre de l’any 1931 que dediqui un apartat més o menys breu a la institució 

de l’escola, ha implicat que el gràfic i l’anàlisi hagi d’iniciar-se l’any 1933 sense poder 

tenir dades comparatives del bienni d’esquerres respecte a l’arribada de dretes del poder. 

Tenint en compte la legislació estudiada i aplicant-la podem imaginar que l’any 1931 el 

tracte que rebia l’escola pel que fa a referències devia ser lleugerament superior al del 

1933 pel gran pes que se li va atorgar a l’educació amb l’arribada de la República i pel 

fet que tal com s’observa en el gràfic, a partir de 1933 amb el bienni conservador les 

referències a l’escola i el valor dels mestres experimentarà una caiguda més que notable, 

que no augmentarà fins al Govern del Front Popular. Al seu torn, els valors experimenten 

un canvi oposat i augmenten a partir de l’any 1933 i en aquest cas resulta complicat 

realitzar una previsió lògica de quina devia ser la situació el 1931. En tota l’etapa 

republicana no es fa cap esment ni s’estableix cap relació entre la fe i l’escola. S’ensenya 

als nens la importància d’anar a l’escola per aprendre, el tracte amb els companys i l’ajuda 

que sempre rebran per part dels mestres. 

L’impacte de la guerra en el tracte que rep l’escola i educació es comença a fer visible 

entre el 1937-38 que és quan disminueixen totalment el nombre de referències a aspectes 
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del dia a dia de l’escola i els valors. A causa de la difícil situació de la guerra, el tema 

dedicat a l’escola no deixa de ser implícit i segons com amb doble-significat, ja no s’hi 

aprofundeix tant com a la República,  esdevenint una reafirmació del mirall de la societat 

que no deixa de ser l’educació. 

Després dels primers anys de dictadura, s’estabilitzaran els nivells de referències a 

l’escola, mentre que els valors i la fe es mantindran anàlegs amb els de la Guerra Civil. 

En aquest període l’explicació de les aules es caracteritzarà per l’èmfasi que s’adopta en 

la figura autoritària del mestre, que no deixa de ser una metàfora dictatorial i amb qui els 

alumnes s’han de mostrar submisos i obedients. El tema de l’escola serveix de pretext per 

explicar les normes i el comportament que s’ha de mantenir a classe, molt lligat amb la 

religió i gairebé una còpia del que en lliçons anteriors, s’explicava que havia de ser la 

forma d’actuar a l’església.  

El binomi valors-fe en l’educació va experimentant una progressiva i lenta disminució a 

partir dels anys cinquanta fins a esdevenir pràcticament inexistent a finals dels anys 

seixanta. Aquesta tendència s’explica atribuint la voluntat d’explicar el que era l’escola 

d’una manera més breu, directa i sense embuts com s’observa els últims anys amb un 

creixement de factors quotidians de l’alumnat i la cerca d’uns escrits més realistes amb 

el que significava l’educació pels nens i nenes de l’equivalent a 1r i 2n de primària. 
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3.5. Descobriment i colonització d’Amèrica 

 
Font: Pròpia. 

 
L’arribada de Colom a Amèrica i com es tracta en els llibres de text segueix essent avui 

en dia, un dels temes que més polèmica genera i és que no hem d’oblidar, que el 

desembarcament amb les caravel·les va anar acompanyat d’una colonització i genocidi 

cap als indígenes que hi vivien abans de la seva arribada. Amb la intenció d’analitzar de 

quina manera s’explicava durant la II República i franquisme s’han creat cinc arbres per 

apropar-nos a tots els detalls. Aquests han estat el del nacionalisme format per bandera, 

Espanya, estimar, gran/grandesa, nació, orgull, pàtria i poble. 

El de la fe compost per catolicisme, Déu, evangelització, glòria, fe, sant/a, sagrat i religió. 

Tot allò relacionat amb el bel·licisme es troba reproduït amb les paraules següents: 

batalles, conquesta, defensar, expansió, guerra /Cruzada, heroisme, militars i vèncer. 

Les referències al descobriment que s’han inclòs són Amèrica, caravel·les, continent, 

Cristòfol Colom, descobrir, Índies, Reis Catòlics, Viatge i 12 d’octubre. 

L’últim dels arbres estructurats ha estat el que engloba totes les paraules que d’una 

manera o altra es poden considerar claus de la colonització, essent aquestes: civilitzar, 

cristianitzar, cultura, idioma, imperi, missioners, raça i sotmetre. 

 

Durant la II República al parlar del descobriment d’Amèrica, l’ús de termes nacionalistes 

i bel·licistes es troba en mínims i gairebé no n’apareixen en cap dels llibres analitzats. Un 

fenomen semblant ocorre amb la relació de la fe i el colonialisme i és que en aquest cas 

no hi ha ni una sola referència en cap d’ells. L’arribada de Colom a Amèrica es tracta de 

forma molt breu i superficial. El text total objecte d’estudi pels infants, bàsicament es 

compon del que s’ha classificat com referències al descobriment, s’explica que Colom 

arriba a Amèrica acompanyat de tres caravel·les i que a partir d’aquí hi retorna en 

           



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

62 
   

diferents ocasions. Aquestes referències, crosses per explicar-ho, experimenten una 

crescuda exponencial fins a l’any 1933 i es mantenen a la baixa a les portes de la Guerra 

Civil. I és que cada cop, la lliçó d’Història que parlava d’Amèrica era més breu, arribant 

a l’any 1936 a no ocupar més de quatre, cinc línies molt generals i sense entrar de tot en 

matèria. Serà amb les primeres legislacions franquistes, durant els anys de Guerra Civil, 

quan es veurà el canvi més accentuat, en concret l’any 1937 quan el que havia estat la 

tendència durant els anys anteriors es desmunta completament. El descobriment 

d’Amèrica esdevé una peça clau en l’ensenyança i la importància que adopta és molt 

remarcable. S’ensenya que els espanyols arriben Amèrica i que hi porten la cultura, la fe, 

la civilització entre la comunitat indígena que es rendeix als peus de l’autoanomenada 

“Madre España”. La manipulació en els fets és evident, i la retòrica emprada i el gran ús 

d’adjectius esdevenen molt remarcables. Durant el franquisme, aquest serà l’esquema 

bàsic emprat al parlar de qualsevol gesta històrica, especialment el descobriment 

d’Amèrica. 

 

En el gràfic copsem que el nacionalisme i la colonització van units al llarg de totes les 

etapes, depenen l’un de l’altre per auto justificar el valor d’Espanya. En aquests termes 

s’observa una contundent crescuda durant la Guerra Civil amb una posterior estabilització 

fins al 1944 quan disminuirà de cop arribant als anys 50 i 60 amb una tendència a la baixa, 

però amb lleugers increments que queden molt lluny de les xifres de la postguerra.  

Al seu torn, la fe i la manera com es parla del catolicisme amb l’arribada a Amèrica 

experimenta un fenomen semblant, creix durant la Guerra Civil, passant de no ser 

anomenada  a jugar un paper fonamental i després amb la postguerra s’estabilitza i es 

manté a exactament els mateixos nivells fins que a finals dels anys seixanta començarà a 

disminuir fins a arribar a ni ser esmentada 

El bel·licisme segueix una tendència curiosa, sense sorpreses a partir del 1936 escala 

posicions, al final del conflicte es mostra a la baixa fins a arribar als anys cinquanta quan 

passa de no tenir rellevància entre les pàgines que parlen de Colom i Amèrica a 

experimentar una crescuda que es mantindrà fins a la crisi del final de la dictadura, quan 

conjuntament amb el nacionalisme, colonialisme i fe desapareix. Aquest 

desenvolupament el podríem atribuir a una intenció, un cop superada la postguerra de 

mostrar i explicar l’Espanya imperial a la qual el sol mai no es ponia per transmetre 

l’orgull patriòtic a la joventut, i per captar-los s’utilitza vocabulari agressiu i ferri. 
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Finalment, les referències al descobriment, que serien les que aporten una visió un pèl 

més crítica, disminueixen totalment durant la Guerra Civil, en què com hem vist esdevé 

més important el subjectivisme que l’objectivisme i es mantenen sense variacions 

remarcables durant el franquisme on pràcticament les variacions de fets són inexistents i 

augmentant els últims anys on els textos es caracteritzen amb una visió menys 

colonitzadora i més pacificadora. 

 

3.6. II República  

 
Font: Pròpia. 
 

Pel buidatge dels textos d’història de la II República s’han seleccionat quatre arbres 

formats per les paraules següents. El primer arbre, del nacionalisme està compost per 

bandera, Espanya, estimar, gran/grandesa, nació, orgull i pàtria. Seguidament, l’arbre de 

la fe, l’integren el catolicisme, Déu, evangelització, glòria, fe, sant/a, sagrat i religió. 

Referent al bel·licisme trobem les paraules: aixecament/sublevació, armes, assassinats, 

exèrcit, guerra /Creuada, incendis, milícies/ militars, sang i violència. 

Els elements de la República, els més característics del període políticament parlant i des 

d’un punt de vista tant legislatiu com personal són: Alcalá-Zamora, autonomia, Azaña, 

Constitució, eleccions, govern, president i sobirania. 

 

L’arribada de la República va generar un canvi de 360 graus comparant amb el període 

dictatorial del qual es venia i en perspectiva de totes les polítiques legislatives i 

reformisme que es promogué. Als llibres des del minut zero, s’hi inclou un breu apartat a 

on es parla del nou govern esdevingut a Espanya, s’explica que les eleccions van ser 

guanyades per majoria i que democràticament ha arribat la República. Es parla de la 

Constitució promulgada (o a punt de ser-ho) i s’esmenten els principals representants, 
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tots aquests punts inclosos dins les referències a la República es mostren en auge creixent 

i progressiu fins a l’esclat de la Guerra Civil. 

En canvi, el nacionalisme en els textos va decreixent des del 1931 i es manté en la mateixa 

línia, ja que la voluntat és exposar les qüestions pràctiques fonamentals de forma rigorosa 

i deixar de banda parlar només de l’esperit espanyol. La fe i el bel·licisme ni tan sols 

formen part del total analitzat i és que tan sols trobem una referència a la religió l’any 

1933. 

Els llibres republicans amb l’alçament franquista augmenten amb més pes el 

nacionalisme i bel·licisme per defensar, també a les aules la República, es produeix un 

canvi en la mentalitat i és que ara la clau de la qual es parla és el poble. Però, el mateix 

poble canvia quan els llibres que arriben a les aules són els que segueixen els principis de 

l’aixecament nacional. Ara sí, la República és reduïda a la pols. Del període republicà, 

amb l’arribada del franquisme, tan sols s’esmenten els brutals assassinats que tenien lloc 

contra els denominats patriotes i es dedica pràcticament la totalitat de l’apartat a la 

fundació de la Falange per part de José Antonio Primo de Rivera, que esdevé el màxim a 

destacar dels cinc anys de democràcia. Decau escandalosament l’arbre format pels 

elements de la República i augmenten els integrats pel nacionalisme, fe i bel·licisme que 

es mantindran pràcticament intactes durant tot el franquisme i que serviran per demonitzar 

i considerar els republicans com “los enemigos de la Patria” i intentar transmetre als 

alumnes un profund sentiment d’odi atàvic, venjança i traïció. A mesura que els anys 

passen, cada cop es parla menys en els llibres sobre la República fins al punt que tan sols 

s’esmenta en una frase curta que va sorgir i es passa directament a tractar la fundació de 

la Falange, la qual cosa també afavoreix més a una creixent manipulació i a evitar tractar 

a les classes un tema tabú i arrelat a temps que era millor no recordar. 
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3.7. Guerra Civil i Franquisme 

 
Font: Pròpia. 

 

L’últim dels temes analitzats bibliomètricament es correspon a la Guerra Civil i 

franquisme. S’han estructurat quatre arbres, entre els quals trobem el nacionalisme format 

per bandera, Espanya, estimar, gran/grandesa, nació, orgull, pàtria, poble. L’arbre de la 

fe es correspon als termes catolicisme, Déu, evangelització, glòria, fe, sant/a, sagrat i 

religió. 

Pel que fa al bel·licisme trobem aixecament/sublevació, armes, assassinat, batalles, 

exèrcit, guerra/Creuada, heroisme, milícies/militars, victòria i violència. 

La lluita de bàndols, el factor essencial de la Guerra Civil i un dels més repetits i integrats 

en la ideologia franquista en l’arbre semàntic consta de Caudillo, comunisme, Falange, 

Franco, “Generalísimo”, Marxisme, Primo de Rivera, Requetè i Rojos. 

 

L’anàlisi s’inicia l’any 1944 a falta de textos anteriors que tractessin de forma directa i 

no com a narració o conte la Guerra Civil. En general, al llarg del franquisme observem 

en aquests apartats de les enciclopèdies i llibres el caràcter més reaccionari, atàvic, 

retrògrad i agressiu de la dictadura franquista. Se’n desprèn una actitud d’adoctrinament 

pur i dur, es repulsa contundentment el bàndol contrari format pels republicans utilitzant 

denominatius pejoratius i arribant a fer acusacions gravíssimes contra aquest i per contra, 

s’exalta fervorosament i amb totes les condecoracions possibles el nou règim dictatorial 

que estava destinat a fer d’Espanya un Imperi. Tot el temari d’història es clou amb una 

exaltació a Franco, on s’explica la seva biografia i es presenta com un model amb qui la 

joventut s’ha d’emmirallar en la seva lluita per Espanya, i a qui “le debemos nuestra 

màxima adoración y cariño”. Les proeses que li són atribuïdes sempre es consideren com 

a “salvadoras de la patria”. 

      



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

66 
   

En el gràfic que ha sorgit del buidatge pertinent, s’observa com el nacionalisme creix fins 

a finals dels anys quaranta, fet que ens fa deduir que la tendència era la mateixa des del 

final de la Guerra. Després, al llarg de la dictadura es manté en els mateixos estàndards 

fins que els darrers anys experimenta la caiguda total. 

La lluita de bàndols, contràriament segueix creixent progressivament fins a l’any 1957, 

quan amb l’arribada dels tecnòcrates de l’Opus al govern es posa fi al xoc i degradació 

constant de certes ideologies contràries al règim i s’aposta per rebaixar la tensió i fer una 

operació de maquillatge no només institucional sinó també escolar. Paral·lelament, el 

bel·licisme, factor principal i més remarcable de la Guerra Civil experimenta una 

disminució any rere any fins a reduir importància i col·locar-se als mateixos nivells que 

els bàndols. 

En última instància, la fe, es manté exactament amb la mateixa tendència al llarg de tot 

el franquisme, fet que no deixa de remarcar el caràcter unitari que va seguir l’educació 

durant tot el període i l’afiliació completa i total a lleis com les dels “Principios del  

Movimiento Nacional.” 
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CONCLUSIONS 
Vaig iniciar aquesta recerca amb uns llibres i en el moment de cloure aquest treball, puc 

afirmar que me n’enduc un record molt gratificant i d’autoaprenentatge. Considero que 

tots els objectius proposats han estat assolits, he investigat i descobert els dos models 

diferents d’educació que es van implantar durant la II República i franquisme, el primer 

caracteritzat per l’escola única, la coeducació, el laïcisme, el bilingüisme i la voluntat 

d’innovar i impregnar-se de la metodologia educacional més avançada del seu temps, 

mentre que el sistema educatiu del franquisme es va caracteritzar per un retrocés, un 

retorn a la segregació per sexes, la confessionalitat i importància de l’Església en 

l’educació, la unificació lingüística en el castellà (amb l’estudi d’italià i alemany durant 

la Guerra Civil) i la forta influència del nacionalcatolicisme i els principis del Movimiento 

Nacional.  Després d’haver aprofundit en les dues etapes, he tingut l’oportunitat de poder 

comparar els continguts de 20 fonts primàries, entre llibres i llibretes, gràcies als quals he 

pogut realitzar un buidatge bibliomètric de set lliçons molt diferents entre elles amb les 

quals he analitzat de quina forma eren tractats els fets observant una clara diferència en 

la línia d’expressió de l’etapa republicana i de l’etapa franquista. Això m’ha permès 

adonar-me i conscienciar-me de la importància que té l’educació de mantenir i atendre 

uns certs criteris d’imparcialitat, ja que no es tracta d’ensenyar què pensar sinó d’ensenyar 

a pensar, a preguntar-se els perquès i a desenvolupar un esperit crític. 

 

En començar el treball també em vaig plantejar quatre hipòtesis que m’han acompanyat 

al llarg de tot el camí que al cap i a la fi, és la recerca i arribant a la meta he pogut 

confirmar el conjunt d’hipòtesis plantejades. L’educació, ensenyament i manera 

d’explicar els conceptes varien segons qui està al poder, i és que només cal veure, la 

rapidesa en el moment d’un canvi de govern en què s’han dut i es duen a terme accions 

legislatives per modificar totalment o parcialment aspectes claus d’una societat com és 

l’educació, el que s’ensenya i s’aprèn va molt més enllà dels murs de les aules i per 

desgràcia sovint actua més en favor dels interessos de l’aparell de l’Estat que de les 

necessitats de l’alumnat en particular i de les propostes de millora del professorat. 

En aquesta línia, tant en la II República com en el Franquisme es va pretendre inculcar 

uns valors i ideals determinats, ja fossin el mític liberté, egalité, fraternité o la España 

Una, Grande y Libre. Acompanyant a la legislació promulgada es va buscar l’adhesió de 

la joventut a una causa o altra inculcant de sota-arrel i en el franquisme imposant una 

veritat que per ells no deixava de ser l’absoluta. 
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El xoc de bàndols també va deixar el seu desgast durant la Guerra Civil, ha quedat més 

que demostrat que l’educació va arribar a ser considerada un punt bàsic pel control polític 

i ideològic de la població, i és que en la situació de conflicte armat controlar la població 

era sinònim d’aconseguir la victòria, i l’avanç de territoris o retrocés implicava que 

l’escola s’adherís o adaptés a un bàndol, o millor dit, a un sistema educatiu o a un altre.  

La politització de les aules i voler fer veure als infants que “los enemigos de la Patria” 

eren el bàndol contrari només va convertir les aules en llocs on la divisió de colors i 

banderes era una rèplica de la divisió interna d’un país tacat de sang, en lloc d’un espai 

on aprendre junts, amb els qui pensen igual i els qui no, d’on enriquir-se dels 

coneixements dels altres. 

Finalment, l’última hipòtesi enunciada s’ha pogut recolzar de l’extens estudi que 

conforma la part pràctica i també ha aprovat que un mateix fet o lliçó es pot versionar i 

fer entendre de moltes maneres diferents, com hem vist al llarg del treball, els significats 

canvien i en un llibre de l’any 1931 no s’explicava el mateix que podem trobar en un 

manual de característiques semblants de l’any 1957. Hi ha biaixos, matisos i voluntats 

polítiques a darrere, sobretot en aquells temes que generen més polèmica: la pàtria, la 

religió, així com l’explicació que es dóna de la II República, Guerra Civil, temes que al 

llarg del franquisme van ser considerats tabú. La visibilització que se li’n donava era 

pràcticament nul·la i amb una manipulació evident dels successos realment ocorreguts 

conforme el pas del temps i la memòria es difuminava. 

En el cas del descobriment d’Amèrica se’n denota la gens sorprenent connotació 

colonitzadora i reconstructora de la civilització que s’atorga a l’autoanomenada mare 

Espanya. Paral·lelament, es parla de la funció de l’escola de formes molt diferents, des 

de la voluntat d’acollida i aprenentatge de la República a la necessitat d’una jerarquia, 

obediència i submissió al mestre durant el franquisme. 

Cal fer esment específic que de  totes les lliçons analitzades, en l’única on no s’ha pogut 

observar una tendència determinada ha estat en el tema de la família, ja sigui pel 

manteniment d’una família tradicional i dels mateixos valors al llarg de totes dues 

èpoques o la voluntat de no posar-hi gaire èmfasi en els anys de la postguerra on totes les 

famílies hi havien perdut membres i el dolor s’havia instal·lat en la societat. 

 

M’hagués agradat poder incorporar al meu treball una mostra més extensa de llibres, 

arribant a quantitats superiors de la que en últim lloc ha estat possible i haver estat 

possible incloure en aquesta recerca rèpliques que poguessin confirmar o desmentir les 
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tendències resultants, la magnitud de l’estudi era tal, que ho vaig haver de descartar, però 

ara que s’ha encès el foc d’aquest projecte no descarto en recuperar-lo més endavant i 

aprofundir-hi tant com hagués desitjat en matèria legislativa, educativa i comparativa i 

posant un major èmfasi també en el conjunt de l’Ensenyament Mitjà fet que per temps, 

extensió i espai ha hagut de quedar reduït a unes quantes pinzellades, centrant-nos 

principalment al llarg del treball en l’Ensenyança primària. 

 

Malgrat les limitacions esmentades, investigar sobre l’educació durant la II República i 

Franquisme, m’ha fet adonar d’un munt d’aspectes que abans ni m’havia plantejat, he 

crescut com a alumna, ciutadana i persona. Me n’he adonat que tot un conjunt de 

generacions van ser víctimes d’una forma de pensar que els va marcar per sempre. Darrere 

els llibres trobats a casa dels meus avis, s’amaguen històries tant d’un país, com personals, 

de guerra, de misèria, de tristesa i sobretot l’esforç de tota una generació per tirar 

endavant, per aixecar el cap i canviar les coses, per no oblidar i sempre recordar. Penso 

en els meus avis en concret amb qui certament, no he deixat de pensar ni un moment 

mentre escrivia aquestes pàgines que al cap i a la fi, són també la seva història.  Una 

història, la de l’educació,  que traspassa generacions i se segueix escrivint cada dia perquè 

al món segueixen havent-hi més de 262 milions44 d’infants i adolescents en edat escolar 

que no tenen accés a les aules a causa de la pobresa, conflictes bèl·lics, discriminacions 

per raons de sexe, polítiques, culturals o socials. La voluntat d’imposar del franquisme o 

dels feixismes europeus del segle XX continua existint a molts racons del món on 

l’educació funciona com a arma política i ideològica i no pas com a eina per canviar el 

món. A les aules, els alumnes metafòricament són com llibres, podem triar si donar-los 

un llibre ja escrit amb el que han de creure i pensar o bé deixar-los ser lliures i escriure 

ells mateixos cadascuna de les pàgines del seu propi llibre que al cap i a la fi, és la vida. 

Caminar, en definitiva, dels llibres a les aules. 

 

 

 

 
44 Informe de l’UNICEF de l’any 2019. 
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ANNEX I. Escolarització a Espanya. Ensenyança Primària (1931-1975) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Gràfic de creació pròpia a partir d’Estadísticas históricas de España facilitades per l’IDESCAT. 
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ANNEX II. Identificació dels llibres analitzats 
 
Enciclopèdia escolar.  

 
Any: 1931. 
 
Autor: Josep Dalmau i Carles. 
 
Editorial: DALMAU CARLES, PLA, S.A. – Editores. 
 
Lloc de publicació: Girona. 
 

 
Cartilla de civisme i dret. 

 
Any: 1931 
 
Autor: Ramon Torroja i Valls. 
 
Editorial: Llibreria Montserrat. 
 
Lloc de publicació: Barcelona. 

 
 
Enciclopedia Camí. Grado Elemental. 

 
Any: 1933. 
 
Autor: José Udina Cortiles. 
 
Editorial: Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, S.A. 
 
Lloc de publicació: Barcelona. 

 
 
Geografía escolar. 

 
Any: 1935. 
 
Autor: Serafín Montalvo Sanz 
 
Editorial: DALMAU CARLES, PLA, S.A. – Editores. 
 
Lloc de publicació: Girona. 
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Enciclopedia. Grado elemental 
 

Any: 1936. 
 
Autor: Josep Dalmau i Carles. 
 
Editorial: DALMAU CARLES, PLA, S.A. – Editores. 
 
Lloc de publicació: Girona. 
 

 
Iniciaciones 
 

Any: 1937. 
 
Autor: Antonio Fernández. 
 
Editorial: Casa Editorial Miguel A. Salvatella. 
 
Lloc de publicació: Barcelona. 

 
 
La escuela y la patria. Lecturas para niñas 

 
Any: 1938. 
 
Autora: Magdalena Santiago-Fuentes. 
 
Editorial: Hijos de Santiago Rodríguez. Casa editorial. 
 
Lloc de publicació: Burgos. 

 
 
La vida, el mundo y sus cosas. Libro primero 

 
Any: 1940. 
 
Autor: José Osés Larumbe. 
 
Editorial: Hijos de Ricardo González-Editor. 
 
Lloc de publicació: Zaragoza. 
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Autor: Josep Dalmau Carles. 
 
Editorial: Dalmau Carles Pla, S.A-Editores. 
 
Lloc de publicació: Girona. 

 
 
Enciclopedia. Segundo Grado 

 
Any: 1944 
 
Autor: No especificat 
 
Editorial: Luis Vives (EDELVIVES). 
 
Lloc de publicació: Zaragoza. 

 
 
Geografía e Historia. Segundo Curso 

 
Any: 1944 
 
Autor: No especificat 
 
Editorial: Luis Vives (EDELVIVES). 
 
Lloc de publicació: Zaragoza. 

 
 
Nueva Enciclopedia Escolar. Grado Segundo 
 

Any: 1946 
 
Autor: No especificat. 
 
Editorial: Hijos de Santiago Rodríguez. Casa Editorial. 
 
Lloc de publicació: Burgos. 
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Enciclopedia Grado II 
 

Any: 1950 
 
Autor: No especificat. 
 
Editorial: Luis Vives (EDELVIVES). 
 
Lloc de publicació: Zaragoza. 
 

Primer libro de lectura 
 

Any: 1955 
 
Autor: No especificat. 
 
Editorial: I.G. Seix y Barral Hnos., S.A-Editores 
 
Lloc de publicació: Barcelona. 
 

 
 
Enciclopedia Primer grado 

 
Any: 1957 
 
Autor: No especificat. 
 
Editorial: Luis Vives (EDELVIVES). 
 
Lloc de publicació: Zaragoza. 
 

 
 
Enciclopedia Escolar. Grado primero 

 
Any: 1966. 
 
Autor: M. Antonio Arias. 
 
Editorial: Hijos de Santiago Rodríguez. Casa Editorial. 
 
Lloc de publicació: Burgos. 
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Nuestro Mundo. 
 
Any: 1971. 
 
Autor: A.Alvárez, J.F.Pastora, E.Ramos, C.Herrero. 
 
Editorial: Miñón S.A. 
 
Lloc de publicació: Valladolid. 

 

 

ANNEX III. Gràfics desglossats del buidatge bibliomètric 
En les següents pàgines es troben els gràfics amb les cinc paraules més repetides de cada 

un dels set temes analitzats en la part pràctica i que s’han fet servir per concretar-ne 

l’anàlisi i comprovar-ne la correcció i adequació dels resultats a la realitat dels llibres de 

text. 

 

3.1. Pàtria 

Les paraules més repetides en conjunt són: Espanya, pàtria i bandera. 
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1933. Enciclopedia Camí 1933. Enciclopedia Camí. 

1937. Iniciaciones. 
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1938. La escuela y la patria. 

1940. La vida, el mundo y sus cosas. 
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1955. Primer libro de lectura. 

1966. Enciclopedia. Grado primero. 
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1971. Nuestro mundo. 
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3.2. Religió 

Les paraules més repetides en conjunt són: Déu, Església i Respecte. 

 

 
 

 

 
 

 

1936. Enciclopedia. Grado elemental. 
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1938. La escuela y la patria. 

1944. Enciclopedia. Segundo Grado. 
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1950. Enciclopedia. Segundo Grado. 

1957. Enciclopedia. Primer Grado. 
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 

1971. Nuestro mundo. 
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3.3. Família 

Les paraules més repetides en conjunt són: família, pares i deures. 
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1933. Enciclopedia Camí. 

1936. Enciclopedia. Grado elemental. 
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1937. Iniciaciones. 

1940. La vida, el mundo y sus cosas. 
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 

1946. Nueva enciclopedia escolar.  
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3.4. Escola 

Les paraules més repetides en conjunt són: escola, mestre i bo. 

 

 
 

1933. Enciclopedia Camí 

1971. Nuestro mundo. 
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1937. Iniciaciones. 

1936. Enciclopedia. Grado elemental. 
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1944. Enciclopedia. Segundo Grado. 

1950. Enciclopedia. Segundo Grado. 
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 

1957. Enciclopedia. Primer Grado. 
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3.5. Descobriment d’Amèrica 

Les paraules més repetides en conjunt són: descobrir, Colom i Amèrica. 

 
 

1971. Nuestro mundo. 
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1933. Enciclopedia Camí. 

1935. Geografía escolar.  
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1937. Iniciaciones. 

1936. Enciclopedia. Grado elemental. 
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1940. Enciclopedia cíclico-pedagógica.  

1944. Geografía e Historia. Segundo curso.  
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1950. Enciclopedia. Segundo Grado. 

1957. Enciclopedia. Primer Grado. 
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 
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3.6. II República 

Les paraules més repetides en conjunt són: República, Espanya i nació. 

 
 

 

 
 

1933. Enciclopedia Camí. 
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1936. Enciclopedia. Grado elemental. 
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1950. Enciclopedia. Segundo Grado. 

1944. Geografía e Historia. Segundo curso.  
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 

1957. Enciclopedia. Primer Grado. 
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3.7. Guerra Civil i Franquisme 

Les paraules més repetides en conjunt són: Espanya, Franco, Alzamiento. 

 
 

 

 
 

1946. Nueva enciclopedia escolar.  

1944. Geografía e Historia. Segundo curso.  



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

109 
   

 
 

 

 
 

1950. Enciclopedia. Segundo Grado. 

1957. Enciclopedia. Primer Grado. 
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1966. Enciclopedia. Grado primero. 
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ANNEX IV. Selecció de material escolar  
 
4.1. II República 
 
LLIBRES 
Enciclopèdia escolar. Any 1931 
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Enciclopèdia Camí. Any 1933 
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4.2. Guerra Civil 
 
LLIBRETES 
Llibretes. Anys 1936 i 1937 
Font: Fons Personal de la Família Ginesta, Arxiu Històric de Girona 
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4.3. Franquisme 
 
LLIBRES 
La vida, el mundo y sus cosas. Any 1940.  
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Enciclopedia Escolar. Grado Segundo. Any 1944 
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Enciclopedia Escolar. Grado Primero. Any 1966 
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LLIBRETES 
Llibreta de l’any 1973. Font: Pròpia 
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Escrit amb motiu de l’atemptat a Carrero Blanco. Any 1973. Font: Pròpia 

“Ayer día 20 de diciembre fue vilmente asesinado en Madrid el Jefe del Gobierno de 

España Don Luis Carrero Blanco”. 
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ANNEX 5. Informes 
Font: Arxiu Històric de Girona 

A l’Arxiu Històric de Girona, vaig poder tenir accés a un seguit d’informes de conducta 

moral i política del mestre Adrià Vila i Pagès que es troben dins del seu fons personal. 

Daten dels anys 1941 i 1943 i dos d’ells estan escrits pels alcaldes de Cellera de Ter i 

Llers (Girona) i el restant pel cap local de la Falange Espanyola a Anglès. 

 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

136 
   

 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

137 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i franquisme.                   
 

138 
   

ANNEX VI. Inventari a les aules 
Font: Arxiu Històric de Girona 

Els següents inventaris, dels anys 1935, 1940 i 1945 respectivament són una representació 

de la totalitat d’inventaris que es troben a l’Arxiu Històric de Girona dins del fons de 

l’Escola Pública de Quart. La rellevància de les fonts en aquest treball ha estat 

significativa pel que fa a la simbologia a les aules. 
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