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DRV: Derecha Regional Valenciana.
EA: Expedient Acadèmic.
EGB: Educació General Bàsica.
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FETE: Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyament.
FP: Front Popular.
FUE: Federació Universitària Escolar.
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ILE: Institución Libre de Enseñanza.
IN: Interins.
IR: Izquierda Republicana.
JONS: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
MEN: Ministeri d’Educació Nacional.
MIP: Ministeri d’Instrucció Pública.
MUVHE: Museo Virtual de Historia de la Educación.
PC: Partit Comunista.
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Nacional de Serveis Documentals.
PSOE: Partit Socialista Obrer Espanyol.
PURA: Partit d’Unió Republicana Autonomista.
PVE: Partit Valencià d’Esquerra.
RD: Reial Decret.
RP: Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques (Fons).
SIM: Servicio de Información Militar.
SIPM: Servicio de Información y Policía Militar.
SRI: Socorro Rojo Internacional.
UGT: Unió General de Treballadors.
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Pròleg

Historiogràficament, hi ha llibres redundants i llibres nous. La di-
ferència consisteix en si contribueixen o no a millorar el nostre coneixe-
ment del passat. En el primer cas estaríem davant d’un estudi que no 
aporta res de nou i que, per consegüent, es limita a confirmar les tesis ja 
conegudes. Mentre que, al contrari, allò que definiria un treball original o 
nou és la seua necessitat: la voluntat de l’autor per aportar una mirada dis-
tinta sobre esdeveniments del passat a partir de noves fonts indagatòries o 
documentals, propostes interpretatives diferents, el plantejament i la for-
mulació d’hipòtesis innovadores o, també, per descobrir aspectes oblidats.

El llibre que el lector té en les seues mans s’inclou entre aquests úl-
tims. Vull dir amb això que és un llibre de novetat i, des de l’òptica de la 
recerca, necessari. Almenys pel que fa a la literatura històrica valenciana 
ocupada i preocupada per la història de l’educació durant el trànsit a la 
modernitat. Em referesc a l’escola valenciana dels anys de la Restauració 
fins a la Segona República, que, com la societat sencera, va viure immersa 
aquests anys en un procés de canvi global i de transformacions que li va 
permetre avançar, tot i les mancances polítiques, en una direcció moder-
nitzadora, tant a l’àmbit econòmic i social quant a l’univers de la política, 
les mentalitats, la cultura o l’educació. 

Les escoles laiques valencians, i especialment les racionalistes, són, de 
fet, una realitat modernitzadora resultat d’aquests canvis estructurals que, 
certament, no van ser lineals, sinó acompanyats de resistències notables 
i de no poques pervivències del dinovè i, fins i tot, de malestar, contesta-
cions socials o respostes irades fruit de les resistències a l’acceptació de 
les transformacions.

Malgrat totes aquestes limitacions i les que deriven de l’esclerosi del 
propi sistema polític de la Restauració o de la mateixa dictadura de Primo 
de Rivera als anys vint, el País Valencià transmet una imatge d’acceleració 
de les transformacions prèvies que anunciaven el despertar d’una societat 
abans dormida. En aquesta direcció, hom ha destacat com l’economia 
del País havia experimentat un creixement espectacular des de finals del 
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segle anterior, quan les plurals agricultures locals començaren a introduir 
la producció per al mercat, i fonamentalment arran la conjuntura de la 
Primera Guerra Mundial, que va accelerar la industrialització i els pro-
cessos de terciarització d’alguns sectors. Creixement econòmic, acompa- 
nyat alhora d’un notable creixement demogràfic, especialment remarca-
ble a les gran ciutats, que experimentaren un procés d’urbanització, amb 
un augment de la divisió i especialització del treball, dels intercanvis i de 
la distribució de les mercaderies, de les comunicacions i dels serveis.

Foren anys, també, difícils per als sectors populars, per a les classes 
més baixes, que veren empitjorar llurs condicions de vida a causa de l’en-
cariment dels aliments, provocat per la guerra, i la pèrdua del poder ad-
quisitiu dels assalariats i dels jornalers. El testimoni de la qüestió social, 
de la conflictivitat o de la contestació obrera, no hi hauria d’amagar la 
precipitació de transformacions que a curt termini es mostrarien decisives 
en la modernització del País, tot i haver-hi aspectes que ens remeten a 
una manera molt tradicional de viure, com a pervivències d’un endarreri-
ment relatiu, com ara la pobresa o l’analfabetisme. 

El conjunt, però, brindava un univers social que començava a arti-
cular-se cada vegada més com una societat de masses, capaç de mobi-
litzar-se quan feia falta i que arreplegava costums de la vida urbana que 
aleshores eren tan absolutament nous, com revolucionaris, especialment 
per als espais rurals, entre ells la presència d’un teixit associatiu i de for-
mes de sociabilitat força avançades, entre elles les vinculades a la instruc-
ció i a l’educació. L’ànsia associativa d’aquests anys tenia els seus arrels en 
les formes d’agregació tradicional vinculades a l’església, que eren certa-
ment les més antigues, però sobretot en els moviments polítics, com ara 
el liberal, el carlí, el socialista o el republicà blasquista. Em referesc a les 
confraries, les associacions de caire assistencial, protector i recreatiu i, per 
damunt de tot, els casinos, cercles i ateneus de tot tipus existents arreu 
del País. 

La imperiosa necessitat d’associar-se en entitats de qualsevol tipus, 
des de societats d’ajuda mútua i de socors, a cooperatives agrícoles, a en-
titats patronals, obreres o professionals, a ateneus i casinos instructius o 
recreatius, a societats musicals o clubs esportius, es derivava de la descon-
fiança que encara l’Estat els provocava, atès que la seua mínima gestió in-
terventora no els garantia els interessos més elementals, com ara el treball, 
el menjar, la salut, la cultura, l’oci o l’educació. En definitiva, buscaven en 
aquestes societats la seguretat i el benestar que els poders públics no els 
garantien. 
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Aquest associacionisme no deixava de ser una manifestació del vigor 
i la creixent presència de la societat civil, però també una conseqüència 
lògica d’un Estat deficitari, que s’acomodava a aquesta gestió subsidiària 
de la societat civil en parcel·les que corresponia exercir a ell. Un exemple 
clar d’aquesta realitat el tenim en l’àmbit educatiu i cultural, on la in-
satisfacció que segregava el sistema i la necessitat de corregir la manca 
d’instrucció i de lluitar contra l’analfabetisme possibilità la creació d’una 
xarxa alternativa d’escoles laiques, racionalistes i populars en centres sin-
dicals o republicans, en espais de sociabilitat política, obrera, recreativa o 
instructiva.

La història d’aquestes experiències educatives compta, afortunada-
ment, amb una copiosa bibliografia, fruit d’anys d’estudi, investigació i 
divulgació per part d’especialistes com ara Luis Miguel Lázaro, Juan Ma-
nuel Fernández Soria, Carmen Agulló Díaz, Alejandro Mayordomo y 
Javier Navarro, a casa nostra, o Pere Solà, Alejandro Tiana i Jean-Louis 
Guereña. Aquestes investigacions han mostrat una atenció preferent a 
rastrejar el seu origen (republicà, racionalista, llibertari, socialista…), re-
construir les seues trames organitzatives i el seu desplegament geogràfic, 
tant a la ciutat de València com a pobles i comarques, estudiar la seua 
evolució des de principis de segle, coincidint amb la creació de l’Escola 
Moderna de València, fins a les escoles llibertàries dels anys trenta i les 
experiències educatives de la Guerra Civil, o, també, a reflexionar entorn 
els grans docents que hi treballaren en aquestes escoles, com ara Higinio 
Noja Ruiz, José Alberola, Antonia Maymón, Albano Rosell i d’altres. 

Hi ha, però, buits llargament ignorats i una tendència fins a cert punt 
lògica per estudiar la centralitat de les vessants més cridaneres, oblidant-se 
de la concreció dels quefers educatius de les experiències, dels docents, del 
dia a dia dels espais educatius (administració, gestió dels centres, progra-
mes…) o, també, de l’avaluació dels resultats, que constituïen fins ara ter- 
renys inexplorats. I això no ve d’ara. Ja fa molts anys, observadors atents 
en aquest tipus de recerca advertiren d’aquestes mancances que, per altra 
banda, es troben en els balanços historiogràfics publicats en forma d’estats 
de la qüestió als anys noranta, com ara el de Guereña, Ruiz Berrio i Tiana.

La publicació d’una investigació d’aquestes característiques, per tant, 
esdevé necessària i, alhora, fèrtil des de l’àmbit de la recerca. D’una banda, 
per la seua pregona i radical recuperació d’allò estrictament educatiu de 
les experiències dels centres laics i republicans, quasi exclusivament blas-
quistes. I, d’una altra, per les hipòtesis que l’autor planteja i que acaben 
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per convertir-se en fructíferes propostes de recerca, confirmades des del 
punt de vista documental i interpretatiu en aquest llibre. 

La primera, la revalorització de la tasca educativa desplegada pels lliu-
repensadors de la tradició laica i racionalista mitjançant els centres de 
sociabilitat del populisme blasquista. Uns espais educatius sovint relegats 
davant les propostes de la Institución Libre de Enseñanza o pel reformis-
me del PSOE, especialment l’emparat al si de la FETE-UGT. La reivin-
dicació de la tradició tant de les escoles laiques i republicanes com de les 
racionalistes i llibertàries i la seua diferenciació amb el model elitista, de 
rerefons liberal burgès, de la ILE o amb el reformisme educatiu socialista, 
sembla coherent, aproximant-nos a la realitat d’unes propostes, alterna-
tives totes elles, però que diferien en els seus objectius, en les formes i, 
també, en els resultats.

Que totes les tradicions naixien de la insatisfacció per l’escola oficial 
o la catòlica, és ja un tòpic. Com ho són que compartien l’afany per la se-
cularització de l’ensenyament, l’arraconament del fanatisme religiós, l’alli-
berament dels esperits, l’emancipació de les classes populars, la laïcització 
dels costums i, molt singularment per la seua fe en l’escola i l’educació 
com a eina de transformació social i moral del poble, com a regenerado-
ra de les persones, formadora de ciutadans, de persones lliures, crítiques 
i solidàries. Ara bé, la reivindicació que la investigació fa i explicita de 
l’autonomia de les propostes de les escoles laiques valencianes davant les 
altres tradicions i experiències, em sembla absolutament justa i, des de 
l’òptica historiogràfica, força justificada. 

En eixe sentit, el llibre també posa de relleu fins a quin punt l’experièn-
cia escolar racionalista, com a moviment alternatiu, està lligada a centres 
polítics, obreristes, sindicals, instructius lliurepensadors de sociabilitat 
republicana i llibertària fonamentalment, on el suport social i econòmic 
del blasquisme, la maçoneria i els sindicats obrers resulta primordial a 
l’hora de cedir instal·lacions, sufragar cursos, cedir i contractar professors 
o, simplement, finançar activitats. En tots els casos, la historiografia ha 
destacat com a objectius que justificaven la seua posada en funcionament, 
a l’igual que les escoles laiques republicanes, la creació d’un sistema edu-
catiu alternatiu a les escoles tradicionals o en mans de l’Església, que 
permetera assentar les bases d’un aparell educatiu autònom i al marge de 
l’Estat, de vocació laica, lliurepensadora, republicana, obrerista o lliber-
tària. Sistema alternatiu que, dins la seua heterogeneïtat, per altra banda, 
suposava compartir un substrat comú, l’acceptació dels principis del ra-
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cionalisme pedagògic de Ferrer i Guàrdia, el laïcisme i la coeducació o la 
voluntat de renovació pedagògica.

Però allò que diferenciava especialment l’experiència racionalista d’al-
tres propostes educatives era la seua voluntat rupturista amb el sistema. 
Una evidència que no es dóna en les propostes educatives socialistes lide-
rades pel PSOE que, de fet, des de la segona dècada del segle va subor-
dinar la construcció d’un model educatiu propi i alternatiu a la lluita per 
la transformació, des de dins i des de fora, del sistema educatiu nacional. 
Els fruits d’aquesta lluita es van recollir durant la Segona República amb 
les seues propostes educatives des de les institucions, fonamentalment el 
Ministeri, i des de FETE-UGT. És cert, però, que l’anarcosindicalisme 
també ho intentaria durant la Guerra Civil, amb la seua entrada en les 
institucions polítiques de reraguarda al País Valencià i, especialment, a 
Catalunya amb la integració de les escoles llibertàries en la xarxa pública 
de la Generalitat mitjançant la constitució del Consell de l’Escola Nova 
Unificada (CENU). 

Amb tot, el més decisiu d’aquesta investigació és el seu enfocament. 
Em referesc a l’interès de Wilson Ferrús a focalitzar successivament 
l’atenció des de les propostes i pràctiques pedagògiques, en l’anàlisi de 
les quals es mou amb soltesa, fins a d’altres aspectes molt més complexos 
com són els relatius a l’estudi del desplegament i concreció de cadascuna 
de les experiències, des dels centres iniciadors als posteriors, mitjançant 
una dedicació exhaustiva a cada centre, contribuint de forma modèlica a 
millorar el coneixement i la interpretació de la trama d’escoles laiques i 
republicanes valencianes fins ara desconeguda.

Des d’esta perspectiva, el llibre narra i contextualitza, en un relat de-
tallat, les aportacions de les escoles laiques valencianes, endinsant-se en 
el seu finançament, funcionament i gestió interna, en els mètodes peda-
gògics emprats, en les fórmules d’aprenentatge, en les peculiars relacions 
mestre-alumne, en els valors actitudinals (llibertat, igualtat, solidaritat, ex-
perimentació, respecte per la natura, independència…), que fomentaven 
en la innovació o en la promoció de tota mena d’activitats extraescolars. 

El llibre invita, a més, a reflexionar sobre els problemes i les deficièn-
cies d’una proposta escolar alternativa que comptava amb un finançament 
irregular i insuficient, que no garantia la seua supervivència, la precarietat 
de mitjans dels centres o la dificultat de comptar amb un professorat es-
table i de reclutament i preparació garantida.

Però el text té, també, altres mèrits: el d’haver-se teixit amb els fins fils 
d’una exhaustiva documentació arxivística, en manera singular de fonts 
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hemerogràfiques (El Pueblo, La Correspondencia de Valencia, Las Provin-
cias, El Magisterio Español…), i haver sabut acompanyar el ritme del dis-
curs històric amb tot tipus de materials documentals així com també de 
fotografies històriques. Un estudi, d’altra banda, presidit des del principi 
per un encomiable esperit crític, fàcilment perceptible en el contrast d’in-
formació documental (arxivística, periodística, assagística...) i una volun-
tat de no perdre’s en la pura descripció dels esdeveniments.

I això no resulta fàcil en aquest cas. Perquè la documentació per a 
investigar les escoles laiques des de dins és molt dispersa i fragmentària, 
generalment de procedència hemerogràfica (diaris o revistes), que aporta 
rònegament notícies informant sobre un acte, una apertura de cursos o 
una oferta educativa, la qual cosa dificulta els estudis de les trajectòries 
dels centres, especialment per la manca de documentació administrativa, 
econòmica o docent. La reconstrucció de l’organització dels centres, de 
les seues situacions econòmiques, del professorat, dels programes i plans 
d’estudi, de les pràctiques, de les activitats externes..., és, en conseqüència, 
força costerut per als investigadors. I ací, cal felicitar l’autor del llibre: ha 
aconseguit resoldre-ho de manera molt profitosa amb el recurs de fons 
documentals novells, que li han permès extraure informació directa i, el 
que és més profitós, conclusions. 

És una virtut d’una investigació que qualificaria de rodona. Solament 
un retret: més enllà de la descripció i anàlisi del funcionament d’aques-
tes experiències, com a historiador trobe a faltar una valoració dels seus 
resultats. Sobretot perquè l’observació atenta dels resultats ens perme-
tria calibrar i, per tant, avaluar amb rigor què hi ha darrere de tant de 
voluntarisme, tants desitjos de transformació i, per què no, també tanta 
propaganda, en una pràctica educativa que mereix ser analitzada pels seus 
resultats, i no únicament des de la novetat o la passió que històricament 
ha guiat la seua interpretació. 

Abordada la substància del llibre, unes línies entorn de les peripècies 
de la seua gestació i, per descomptat, sobre l’autor, Wilson Ferrús. Algú 
ha dit, segurament amb encert, que «qui llig llibres, acaba volent escriu-
re literatura». Doncs, Wilson, que sembla un enamorat de la història de 
l’escola i dels mestres valencians, especialment de les experiències edu-
catives locals desenvolupades al primer terç del segle vint –Restauració, 
dictadura de Primo de Rivera i Segona República i Guerra Civil– i, per 
tant, un lector atent a tot allò que es publica sobre eixe període, ha acabat 
escrivint entorn allò que volia llegir i trobava a faltar. Primer en forma 
d’articles i comunicacions en trobades i congressos sobre temes diversos, 
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com ara la depuració de mestres, les colònies escolars o les experiències 
dels mestres i de les escoles de la seua comarca, l’Horta Sud. Després en 
forma de llibres. Mestres de la República a l ’Horta Sud. Il·lusions trencades, 
vides partides, guanyadora del XIXè Premi d’Investigació de l’Horta Sud 
i editada en el 2014 per Perifèric Edicions i l’IDECO, i Mestres i escoles a 
l ’Horta Sud. 1936-1939, publicada un any després per la pròpia Institució 
Alfons el Magnànim, en són dos bons exemples.

Tots els llibres són fills del seu temps i de l’entourage, l’entorn científic, 
acadèmic investigador que envolta l’autor que el fa possible. I el de Wil- 
son Ferrús no n’és altre que el que acompanya els historiadors de l’edu-
cació de la Universitat de València, especialment Carmen Agulló, que 
aglutina i alimenta les preocupacions per aquest tipus d’anàlisis cientí-
fiques centrades en l’estudi de l’escola del primer terç del segle vint i en 
l’educació popular. 

Per això és gratificant observar, com després d’anys d’estudi i de no 
pocs entrebancs quan es fa recerca, unes preocupacions inicials, després 
convertides en projecte investigador, han culminat amb fortuna en forma 
de llibre. I, el que és més fructífer, que antigues propostes i hipòtesis de 
treball s’han convertit en aportacions definitives i valuoses per a la histo-
riografia valenciana de l’educació. 

En definitiva, ens trobem davant d’un estudi rigorós que contribueix a 
donar-li sentit a la fragmentada memòria històrica d’aquestes experièn-
cies educatives i que aconsegueix alimentar unes expectatives que el lector 
acaba per veure complides.   
         
 Albert Girona Albuixech
 Universitat de València
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Introducció

¡Dichosos tiempos y siglos dichosos aquellos que los hombres de-
jarán de ser rebeldes porque habrán cesado de ser esclavos!

Leopoldo Quiles Mengod, 1914.

Queda fora de qualsevol dubte i tots incideixen en el fet que la política 
educativa encetada pels governs progressistes de la II República estava 
totalment impregnada de l’ideari i el model renovador i modern de la 
Institución Libre de Enseñanza i els mètodes pedagògics i els postulats 
educatius de l’Escola Nova, així com també per les propostes educatives 
del PSOE de Pablo Iglesias i de FETE. Tots els estudis, doncs, con-
flueixen a afirmar que el projecte educatiu reformista republicà va ser el 
resultat de la convergència entre el reformisme educatiu del socialisme 
espanyol i el projecte institucionista que se va gestant des de finals del 
segle XIX. 

Però molt sovint, hom oblida el treball i la important tasca que les es-
coles laiques i racionalistes, i, com no, els seus mestres, realitzaren durant 
la monarquia, «con sus persecuciones inhumanas, crueles y sangrientas»1, 
perquè aquests ideals i aquest model republicà triomfara. Tanmateix, po-
dem afirmar amb tota justícia que aquests jugaren un paper important 
en la consolidació dels ideals republicans i compartiren, i també practi-
caren en les seues escoles, molts dels ideals i propostes educatives de la 
ILE, els moviments pedagògics de l’Escola Nova i del racionalisme, uns 
postulats ideològics i pedagògics que serviren com a base per a plantejar 
la «revolució» en l’ensenyament que els diversos governs de la conjunció 
republicana i socialista intentaran portar a terme a partir d’abril de 1931. 

Unes escoles que, junta amb la ILE i l’escola racionalista, es presen-
ten com a alternativa al sistema educatiu de la Restauració i com a una 

1 «A los parlamentarios y a la opinión liberal de España», CDMH, PS-Madrid, llig. 1118, c. 
18. 
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opció diferent a les escoles nacionals i a les privades confessionals. Uns 
centres escolars i uns mestres, doncs, que, com veurem, compartiran, en 
gran mesura, els mateixos ideals que després intentarà implantar la Re-
pública i que, com a conseqüència d’aquest posicionament, patiran tan-
caments, persecucions, intolerància, trasllats..., tant durant la monarquia 
com durant la dictadura de Primo de Rivera, i que, tornaran a patir, molts 
d’ells, després de la Guerra Civil. Veurem, doncs, en aquestes escoles i en 
aquests mestres, metodologies i conceptes pedagògics molt semblants als 
que intenta implantar i difondre la ILE i l’Escola Nova, i també als de la 
racionalista Escola Moderna de València.

De fet, durant la campanya de reconeixement i estabilitat professio-
nal a favor dels mestres laics, que s’inicia a Espanya poc temps després 
de proclamar-se la República i que finalment impedirà la victòria dels 
colpistes2, s’apunta, precisament, a la decisiva tasca efectuada pels mes-

2 El diputat socialista Bruno Alonso González ja proposa, en agost de 1931 davant la minoria 
socialista, que els mestres laics siguen incorporats a l’escalafó de mestres nacionals o que se’ls 
equipare econòmicament. Més tard, en març de 1933 des de la Federació Espanyola de Mestres 
Laics Històrics critiquen i rebutgen el dictamen que la Comissió Parlamentària d’Instrucció 
Pública formula respecte a la proposició de llei presentada davant les Corts Constituents en 
maig de 1932 pel mateix Bruno Alonso, i que recollia les reivindicacions del magisteri laic his-
tòric. Afirmaran que és «de una mezquindad incalificable» i que «se trata de un engendro que 
no hace honor a sus autores ni al compromiso sagrado que pesa sobre la república, de asegurar la 
existencia de la Escuela laica histórica, emancipadora de la conciencia del pueblo y generadora 
primordial de las leyes laicas que España disfruta» i acabaran exhortant «a los señores Diputados 
de las Constituyentes a que rechacen ese dictamen absurdo, burlador de nuestras patrióticas 
aspiraciones». En juliol de 1933 des de la Federació se sol·licita que des de les Corts es delibere 
la proposició de llei subscrita per Bruno Alonso, Amós Acero, Manuel Serra i d’altres, sobre 
equiparació dels mestres laics històrics al Magisteri Nacional, i que es resolga definitivament. Al 
mateix temps s’adjunta una relació nominal (amb l’edat, anys de serveis prestats en l’ensenyança 
laica i lloc de residència) del 167 mestres laics en actiu entre 2 i 40 anys. En setembre de 1933 es 
debat el dictamen i acaba retirant-se, però el triomf electoral radicalcedista acabarà paralitzant la 
seua discussió fins a 1936, moment en què la victòria del Front Popular possibilita reprendre de 
nou aquestes reivindicacions. Així, durant els dies 13 i 14 de juny se celebra a Barcelona al local 
social del Claustre de Mestres Laics Històrics de Catalunya, i a instàncies dels de València, un 
Congrés Nacional «para deliberar sobre nuestras reivindicaciones». S’inicia amb una conferència 
del diputat d’IR per Castelló Fracisco Casas Sala sota el títol de Influencia del Magisterio Laico 
sobre nuestra Política i acaba amb l’aprovació d’un projecte de llei per a aquells que puguen jus-
tificar un mínim de dotze mesos de servei en l’escola laica abans del 14 d’abril, i que en catorze 
articles recull i argumenta les seues reivindicacions. El 12 de març de 1937 el director general de 
Primera Ensenyança, Wenceslao Roces, dicta una Ordre on indica la conveniència de conèixer 
la quantitat, la situació i les característiques del col·lectiu dels mestres laics històrics, per a la 
qual cosa s’arriba a crear una Comissió a fi d’elaborar el «Censo de Maestros laicos» a partir 
de les pròpies sol·licituds dels mestres que, ara, han de reunir un mínim de cinc anys de serveis 
laics amb anterioritat al 14 d’abril. Aquest llistat, constituït per 125 mestres, encara es publica 
el 17 de juny de 1937, però les seues reivindicacions no arribaran a executar-se mai i la victòria 
dels rebels els condemnarà definitivament a l’oblit i l’ostracisme. «A los parlamentarios..., op. 
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tres laics, «unos hombres que cuentan hasta cuarenta años de servicios, 
prestados a la liberación espiritual del pueblo español, a la causa de la 
República y a la emancipación del proletariado»3, perquè triomfara el nou 
règim republicà. Arriben a preguntar-se retòricament si «¿Hay alguien 
que, titulándose republicano o socialista, ponga en tela de juicio, ni en 
hipótesis, que la obra de la Escuela laica, ha hecho factible y posibles las 
leyes laicas, y que sin ella no habría ni una cosa ni otra?»4. 

I, fins i tot, s’identifiquen els mestres laics amb el Magisteri de la Re-
pública, amb allò que ha de ser el nou mestre nacional, són l’ideal a acon-
seguir, l’espill en què s’ha de mirar el nou mestre. Al mateix temps que 
presenten, com un model per a les escoles nacionals, les escoles laiques, 
unes escoles, afirmen, que van ser creades per a destruir el fanatisme i la 
intolerància, i que s’identifiquen totalment amb les lleis de la República:

¡Pero si lo primero que la República estaba obligada a hacer al 
secularizar la enseñanza, era decretar la disolución del escalafón del 
Magisterio Nacional, creando inmediatamente un profesorado idó-
neo sobre la base de nuestras Escuelas, con profesorado privado li-
beral, que no falta en España, bien preparado (...). Precisamente si 
los hombres de la República hubieran podido estar en todo, uno de 
sus primeros actos, después de promulgadas las leyes laicas y, adelan-
tándose a nuestras reclamaciones, habría sido el proveer por propia 
inspiración, el robustecimiento de nuestras Escuelas y a fomentar la 
inciativa de las entidades políticas y obreras, para la creación de otras 
muchas; al menos, a la espera de que andando los años, la Escuela 
Oficial responda sinceramente al dictado de la nueva ley y al de una 
pedagogía más conforme con la naturaleza que con las elucubraciones 
de la pedagogía metafísica de los que sueñan despiertos5.

cit.; «Cartas remitidas por el Claustro de Maestros Laicos Históricos de Cataluña y proyecto 
de ley», CDMH, PS-Madrid, llig. 634, c. 461; «Carta de maestros laicos remitida a las Cortes 
Constituyentes», CDMH, PS-Madrid, llig. 1104, c. 96; «Carta del Claustro de Maestros laicos 
Históricos de Cataluña», CDMH, 991-86; GR, 17 de juny de 1937, núm. 169, p. 1254; «Cartas 
con la Agrupación de Maestros Laicos Históricos de Madrid», CDMH, PS-Madrid, llig. 1142, 
c. 94; també hi trobarem informació a: Lázaro, Luis Miguel, «La debilidad organizativa del 
magisterio laico-republicano en España, 1900-1937» en DDAA [coord. Alejandro Mayordomo 
Pérez; M.ª Carmen Agulló Díaz; Agustina Pérez López], Mestres d’escola. VIIes Jornades d’His-
tòria de l ’Educació Valenciana, València, Universitat de València, Facultat de Filosofia i Ciències 
de l’Educació, Dept. d’Educació Comparada i Història de l’Educació-Gandia, CEIC Alfons el 
Vell, 2014, pp.193-204.
3 «A los parlamentarios...», op. cit.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Per als institucionistes, hereus d’eixe krausisme espanyol que aspirava 
a la transformació moral del país i mostrava una fe cega en l’educació per 
aconseguir-ho, la renovació pedagògica, lenta però segura i realitzada des 
de dalt, serà considerada com l’instrument necessari per a transformar 
i regenerar l’home i aconseguir el progrés de la societat espanyola. Una 
renovació i un impuls educatiu al qual intenten arribar a través de la ILE, 
una institució nascuda el 29 d’octubre de 1876 com un projecte burgés i 
reformista, allunyat de qualsevol tipus d’encasellament polític, i que Gi-
ner de los Ríos defineix així:

La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena 
a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o 
partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad e 
inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su 
indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que no 
sea la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus 
doctrinas6.

El respecte més absolut a la consciència i la personalitat del menut, 
de procedència clarament krausista, i en conseqüència la neutralitat reli-
giosa, està, doncs, ací totalment present, com pretén estar-ho en els altres 
dos models educatius alternatius al de la Restauració, el de l’escola laica 
republicana i el de l’escola racionalista. 

També el laïcisme, la coeducació, l’activisme, l’aspiració a una educa-
ció integral, basada en l’observació i l’experimentació..., són principis ins-
titucionistes que trobarem en moltes de les escoles laiques republicanes 
i racionalistes. La implicació dels pares en l’escola i el procés d’aprenen-
tatge de l’alumne, la importància del coneixement del medi i de l’entorn 
més immediat, la introducció del dibuix, la música, l’educació física..., la 
combinació del treball intel·lectual i el manual..., està present en les es-
coles laiques i racionalistes com també ho està en l’ideari de la ILE i els 
nous corrents educatius europeus i nord-americans. La presència i la im-
portància de les eixides, les vistes als museus, a les fàbriques, els passejos, 
les colònies escolars..., en fi la convicció que no tot s’aprèn a les aules..., 
també és compartit. La visió higienista i moral de l’educació, l’aspecte so-
cial i cívic, la convicció d’estar formant ciutadans de la República solida-
ris, actius, crítics..., també la veurem en aquests centres republicans. L’ús 

6 Article 15 dels estatuts de la ILE, citat a: De Puelles Benítez, Manuel, Educación e ideolo-
gía en la España contemporánea (1767-1975), Barcelona, Editorial Labor, 1980, p. 287.
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i la pràctica de mètodes moderns 
que propicien l’observació, la intuï-
ció, l’experimentació, que rebutgen 
l’ensenyament basat exclusivament 
en els llibres i la memòria són in-
troduïts pels mestres racionalistes i 
per alguns dels mestres laics en les 
seues escoles. Els càstigs i l’ús de la 
violència no solament es posa en 
tela de judici sinó que queda fora 
de la pràctica educativa7.

En fi, tot un seguit de qües-
tions que després formaran part 
d’eixa revolució educativa que in-
tenta posar en marxa la República i que, amb tota justícia, situa aquestes 
escoles i els seus mestres com a veritables impulsors i antecedents imme-
diats8. 

Però, a diferència dels altres dos models alternatius, la ILE és un pro-
jecte reformista i burgés, amb un marcat caràcter elitista i paternalista, la 
de formar minories selectes encarregades de difondre els ideals institu-
cionistes, més centrats en la transformació moral a través de la renovació 
educativa, que en la reforma política i social. D’aquesta manera ho defi-
neix, molt encertadament, Juan Mainer:

Sin lugar a dudas el proyecto de la ILE obedecía al ethos de las 
nuevas clases medias cultivadas, que encontraron en el campo de la 
educación y de la cultura un espacio propicio para la ascensión social 
desde el que concebir un proyecto político antioligárquico, seculariza-
dor, de corte modernizador y, a la sazón, vagamente europeísta, para 
una España que, en su opinión, estaba empezando a perder el tren del 
progreso científico-técnico y del crecimiento económico capitalista9.

7 Marco, José María, Francisco Giner de los Ríos. Pedagogía y poder, Barcelona, Península, 2002.
8 Cacho Viu, Vicente, La Institución Libre de Enseñanza, vol. I, Madrid, Rialp, 1962; Gómez 
Molleda, M. Dolores, Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1966; Jiménez-Landi, Antonio, La Institución Libre de Enseñan-
za, Madrid, Taurus, 1973; Esteban Mateo, León, El krausismo, la Institución Libre de Enseñan-
za y Valencia, València, Nau Llibres, 1990.
9 Mainer Baqué, Juan, «La erección del sistema educativo en España: de la crisis del modelo 
liberal al fracaso del reformismo liberal-socialista de la Segunda República», Revista de Andorra 
(separata), Centro de Estudios Locales de Andorra, 11 (2011), p. 41.

Francisco Giner de los Ríos.
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A més, fugia de qualsevol tipus d’identificació partidista o d’encase-
llament en un partit polític; i la tendència a fer «política», política activa, 
era totalmente rebutjada per Giner de los Ríos. Tanmateix, la pràctica 
totalitat d’ells «pertenecen a la izquierda burguesa, a una izquierda liberal 
y demócrata que, desengañada de la revolución y de la política, busca en 
la educación el proceso lento y seguro que evolutivamente produzca la 
deseada transformación de España»; de manera que, amb el temps, la 
tendència a «hacer política» es transformarà en majoritària entre els ins-
titucionistes i persones com «Besteiros, Fernando de los Ríos o Rodolfo 
Llopis ingresarán en el Partido Socialista Obrero Español, haciendo de 
puente entre el institucionismo clásico y el socialismo democrático»10, 
base ideològica i programàtica del reformisme educatiu republicà.

Per la seua banda, l’Escola Moderna i, en general, les escoles raciona-
listes conflueixen amb el moviment anarquista en considerar l’educació 
com un instrument fonamental en la lluita de classes per a aconseguir 
l’emancipació de la classe obrera, per acabar amb la ignorància a què la 
burgesia sotmet el proletariat amb la intenció de sotmetre’l i mantenir-lo 
en un estat d’explotació constant i frenar així la revolució. D’ací, pensen, 
l’abandonament de l’escola pública per part de la classe dominant, únic 
destí possible dels fills i de les filles dels obrers, que, per altra banda, 
acaben abandonant-la aviat per a dedicar-se a treballar i ocupar el lloc 
d’explotació que ocupen els seus pares. 

Davant això, la necessitat de crear escoles al marge del sistema públic 
i destinades fonamentalment als fills dels obrers, a aquells que han estat 
«expulsats» d’una xarxa d’escoles nacionals insuficients i en males condi-
cions promogudes per la pròpia burgesia per mantenir el règim d’explota-
ció i submissió i transmetre els seus valors. 

Així, en el I Congrés Obrer Espanyol, celebrat a Barcelona en 1870, 
ja es debat sobre l’educació i la instrucció de la classe obrera i la necessitat 
d’una ensenyança integral com a fórmula per a lluitar contra la desigual-
tat i per a aconseguir l’emancipació del proletariat. Una idea sobre la qual 
també incideixen en el II Congrés celebrat a Saragossa en 1872, on a més 
ja s’apunta la necessitat i urgència que cada Federació espanyola anarquis-
ta de la AIT incentive la creació d’escoles per a les classes populars, unes 
qüestions que tornaran a estar en el debat durant el III Congrés, el de 
Còrdova de 1873, on es conclou que s’instal·len escoles «internacionals» 

10 Molt interessant al respecte: De Puelles Benítez, Manuel, Educación e ideología... op. cit., 
pp. 290-296.
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Edició de 1912 de La Escuela Moderna.
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en els locals de les diverses federacions locals amb la intenció d’arribar al 
major nombre possible de poblacions, unes escoles gestionades per obrers 
i dirigides a ells, al marge de l’escola nacional burgesa i clerical, que pretén 
acabar amb la ignorància com a pas previ per a lluitar contra la misèria 
amb una instrucció revolucionària socialista i consolidar així una revo-
lució completa. Als posteriors congressos, el de Sevilla de 1882 i el de 
Montellano de 1884, es proposa clarament l’establiment d’escoles laiques 
adreçades a la classe obrera11. En el Congrés de Barcelona de 1910, encara 
s’insisteix en la necessitat de crear escoles dins dels Sindicats Obrers12.

Amb tot, i tal i com assenyala el professor Luis M. Lázaro, la primera 
escola laica que es funda a València el 15 de novembre de 1890, al terrat 
del local del Centre de Treballadors del carrer Guillén Sorolla núm. 30, 
és totalment anarquista13. Després obrirà les seues portes en 1901 a Bar-
celona, la que serà model per a la resta d’escoles racionalistes i proposta 
educativa del moviment anarquista, l’Escola Moderna de Francesc Ferrer 
i Guàrdia, una alternativa educativa de i per a la classe obrera, a la qual 
pretén oferir-li els instruments culturals i educatius necessaris perquè 
aconseguesca la seua emancipació i l’alliberament de qualsevol tipus d’es-
clavitud14. En paraules de la professora Carmen Agulló i Pilar Molina:

(...) una opción pedagógica basada en el racionalismo, la coeduca-
ción de clases sociales y de sexos, la experimentación y el contacto con 
el medio ambiente natural y social; en definitiva, con una escuela laica, 
sin dogmas políticos ni religiosos, en la que se formasen conscien-
cias libres a través de la práctica, el debate y la confrontación libre de 
ideas; una escuela pacifista, antimilitarista, solidaria, internacionalista, 

11 Lorenzo, Anselmo, El proletariado militante (Memorias de un Internacional), Madrid, Ed. 
Zero, 1974, pp. 251-254 i 422; Termes, Josep, Anarquismo y sindicalismo en España, Barcelona, 
Ed. Crítica, 1977, pp. 171-173; Agulló Díaz,Mª Carmen-Molina Beneyto, Pilar, Antonia 
Maymón. Anarquista, maestra, naturista, Bilbao, VIRUS editorial, 2014, pp. 20-21; Lázaro Lo-
rente, Luis M., La Escuela Moderna de Valencia, València, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 
47-71. I també: Robin, Paul, Manifiesto a los partidarios de la educación integral (un antecedente de 
la Escuela Moderna), Barcelona, José J. de Olañeta editor, 1981; Solà, Pere, Educació i moviment 
llibertari a Catalunya (1901-1939), Barcelona, Edicions 62, 1980.
12 Solà, Pere, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1900-1939), Barcelona,Tusquets, 1976, 
p. 56.
13 La Víctima del Trabajo, 10 (6 de novembre de 1890), p. 3. Citat a Lázaro Lorente, Luis 
M., La Escuela Moderna..., op. cit., pp. 63-64. 
14 Ferrer Guardia, Francisco, La Escuela Moderna, Madrid, Ediciones Júcar, 1976; Del-
gado, Buenaventura, La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, Barcelona, CEAC, 1979; Monés, 
J.-Solà, P.-Lázaro Lorente, L. M., Ferrer y Guardia y la pedagogía libertaria. Elementos para un 
debate, Barcelona, Icaria, 1977; Solà, Pere, Francesc Ferrer i Guàrdia i l ’Escola Moderna, Barce-
lona, Curial, 1978.
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sin premios ni castigos, sin exámenes ni demostraciones de poder (...); 
una escuela, en fin, en la que la moral religiosa fuera sustituida por la 
natural y el autoritarismo por la discusión asamblearia, mientras que 
la introducción de la gimnasia, la higiene y el contacto con la natu-
raleza conseguían que las personas se formaran de manera integral, 
física, intelectual y éticamente15.

Aquesta experiència educativa prompte s’estendrà per Catalunya i al-
tres indrets de l’Estat espanyol, entre ells, el País Valencià16. Així és com, 
en l’estiu de 1906 s’instal·la a la plaça dels Pellissers de València l’Escola 
Moderna, sorgida precisament a partir de les escoles laiques sostingudes 
per la Primitiva Societat d’Instrucció Laica, i, poc després, en 1911, la 
seua sucursal del Camí del Grau17. La ciutat de València també comptarà 
amb altra escola racionalista, l’antiga escola laica de la Unió Obrera del 
Port, que s’acostarà al racionalisme poc de temps després d’inaugurar-se 
l’Escola Moderna i es transformarà en Escola Nova18. 

Per altra banda, l’escola laica del republicanisme radical de la Casa 
del Pueblo Radical afirma fomentar la pedagogia racionalista i usar els 
mitjans i els mètodes que aconsella la pedagogia moderna a fi d’aconse-
guir persones formades de manera integral19, i la blasquista de El Siglo 
XX del Cabanyal (inaugurada oficialment el 31 de desembre de 1899 
sota el nom de El Ideal i hereva, per tant, de les escoles laiques d’aquesta 
Societat) n’estarà molt pròxima i comptarà amb una nòmina respectable 
de mestres racionalistes com ara Concepción Pascual (en El Ideal), María 
Marín, Concha Sala o Luis Ferrero. Unes escoles que no es limitaran a la 
ciutat de València sinó que s’estendran per altres poblacions al llarg de tot 
el territori: Alberic, Algímia d’Alfara, Pedralba, Catarroja, Carlet, Xàtiva, 

15 Agulló Díaz, Mª Carmen-Molina Beneyto, Pilar, Antonia Maymón..., op. cit., p. 21.
16 Lázaro Lorente, Luis M., Las escuelas racionalistas en el País Valenciano (1906-1931), Valèn-
cia, NAU llibres, 1992; Solà, Pere, Las escuelas racionalistas en Cataluña..., op. cit.
17 Lázaro Lorente, Luis M., La Escuela Moderna..., op. cit.
18 Colegio de la Sociedad Marítima Obrera, AUV, EM, 129-78 i «Escuela Nueva» de Primera 
Enseñanza para niños de la Unión Obrera del Puerto, AUV, EM, 143-314.
19 «Reglamento del Casino Republicano Radical ‘El Progreso’. Hoy ‘Casa del Pueblo Radi-
cal’», Escuelas del Centro Instructivo «El Progreso» (Casino Republicano Radical «El Progre-
so». Hoy Casa del Pueblo Radical), AUV, EM, 188/5. Les escoles de la Casa del Pueblo Radical 
són fundades en 1916 però amb tota probabilitat és hereva de l’escola laica del carrer de l’Abadia 
de Sant Martí, ubicada al mateix lloc on tenia la seua seu des de 1903-1904 el Centre Instructiu 
Republicà Radical de València, i que comença a funcionar el curs 1904-1905. Centro Instructivo 
de Unión Republicana (Centro Instructivo Republicano Radical), AUV, EM, 128-68.
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Buñol i Cullera, però també Alacant, Alcoi, Elda i Villena, sense oblidar 
la Vall d’Uixó20.

Paral·lelament, el republicanisme polític, especialment el blasquisme 
clarament hegemònic, estimula la creació d’escoles laiques, que a més pro-
mocionarà i sustentarà, en tots i cadascun dels districtes de la ciutat de 
València, al temps que s’aniran també establint en molts municipis de la 
província. 

Vicente Blasco Ibáñez al voltant de 191021.

La consigna de Blasco Ibáñez era que en cada districte de la ciutat 
de València s’hi constituira un casino vinculat al partit i que en cadascun 
dels seus locals s’ubicara una escola laica. Calia difondre-les, promocio-
nar-les i sustentar-les, i en el cas que no fóra possible s’havia de fer l’esforç 
d’allotjar-les en altre local pròxim a la seu republicana, dins del mateix 
districte, o sostenir-ne alguna que ja estiguera en funcionament. Així serà 
com, progressivament i sense pausa, s’aniran establint escoles laiques vin-
culades directament o indirectament a la Unió Republicana blasquista 
en tots i cadascun dels districtes de la ciutat de València, a l’igual que en 
nombroses poblacions del territori valencià. 

20 Lázaro Lorente, Luis M., Las escuelas racionalistas..., op. cit., p. 150.
21 Facilitada per la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez.
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