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Resum
L’article que ara tens a les mans és fruït de dues his-
tòries de vida. La polifonia de veus d’una dona de 86 i 
un home de 90 anys, que van viure el mateix moment 
temporal en la dena dels Llivis, ens mostrarà com era 
l’educació al mon rural morellà a finals dels anys 30 
dels passat segle.
Malgrat la falta de formació acadèmica, aquella gent 
tenia molt clar que una bona educació possibilitaria als 
seus fills i filles altres opcions de vida. Es mostren, en-
tre altres coses, l’esforç de les famílies, les principals 
característiques de l’educació del moment, els factors 
i circumstàncies que la determinaven, la persona que 
ensenyava, l’heterogeneïtat de l’alumnat, o el pas del 
front de la guerra civil espanyola pel terme de la capi-
tal dels Ports.

Paraules clau: Morella, Històries de Vida, Educació 
Rural, Història de l’Educació.
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Abstract
The paper you hold right now is consequence of two 
life stories. A 86 year old woman and a 90 year old 
man polyphony of voices who lived at the same time in 
dena dels Llivis, will show us how the education in the 
morellian countryside was by the end of the 30s.
Despite the lack of academic education, those people 
clearly knew that a good education would eventually 
lead their sons and daughters to new ways of life. The 
testimonials show aspects such as the families’ efforts, 
the main outstanding characteristics of the education 
at that moment, the person teaching, the heterogeneity 
of students or the moment when the Spanish Civil war 
reached the region.

Key words: Morella, Life stories, Rural Education, 
Education History.

1. Introducció
L’educació, a l’igual que la majoria de coses està condicionada per molts factors. En-

tre d’altres, depèn del lloc, depèn del moment... i sobretot depèn de les persones. Així 
doncs, en aquest article es pretén oferir una visió de l’educació des de l’experiència de 
vida de les persones, concretament des de la d’un home i una dona que van viure i van 
experimentar l’educació en un mateix lloc i en un mateix moment.

Per tal de dur-ho a terme, comptem amb dos relats que ens permeten aproximar-nos 
a les vivències educatives de mitjans dels anys trenta del segle passat i que ens ajuden 
a conèixer millor i de primera mà, la realitat educativa del món rural. Es tracta per tant, 
de profunditzar en l’essència educativa d’una de les denes de Morella, a la comarca 
dels Ports, i conèixer quins eren els principals mecanismes emprats a l’hora de portar 
a terme l’ensenyança. En aquest sentit, la figura del mestre, la seua metodologia o la 
diversitat d’alumnes que integraven aquell entramat d’ensenyament i d’aprenentatge 
ocuparan bona part de l’article.
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D’aquesta manera, i seguint amb la dicotomia espai i temps, cal indicar que la nostra 
investigació es desenvolupa en una zona geogràfica dura, rodejada de barrancs i mun-
tanyes, una terra que cal tractar amb cura i respecte per tal de trau-li partit i on les con-
dicions meteorològiques juguen un paper destacat. Pel que fa al temps, tot i l’ambient 
d’aparent normalitat ventat pels aires de la Segona República, cal assenyalar que allò 
que realment tenia lloc, era la cocció d’un dels períodes més tràgics i convulsos de la 
nostra història recent, la Guerra Civil espanyola.

És per això, que aquesta mena de retrobament amb els orígens ens permet posar en 
valor una generació de persones i també una realitat educativa de la qual molts encara 
en formem part i que està a punt de perdre`s en l’oblit.

2. Investigació qualitativa: les històries de vida
En els darrers anys, l’obertura del món científic cap a noves formes d’investigació ha 

suposat una potenciació del coneixement científic en general i de les ciències socials 
en particular. Així doncs, en mig d’aquest procés d’obertura i creixement, la investiga-
ció qualitativa ens obri les portes cap a un camp de treball on les dades provenen de la 
vida quotidiana, del sentit comú, de les explicacions i reconstruccions que l’individu 
realitza per tal de viure i sobreviure diàriament (Ruiz, 2012).

Els estudis qualitatius segueixen unes pautes d’investigació flexibles i holístiques 
sobre les persones, escenaris o grups objecte d’estudi, qui més que veure’s reduïts a 
variables, són estudiats com un tot, la riquesa i complexitat dels quals constitueixen 
l’essència d’allò que s’investiga (Berríos, 2000). A més, la idiosincràsia de la inves-
tigació qualitativa implica que el disseny de la investigació es caracteritza per ser 
inductiu, obert, flexible, cíclic i emergent; és a dir, emergeix de tal forma que és capaç 
d’adaptar-se i evolucionar a mesura que es va generant coneixement sobre la realitat 
que s’estudia (Bisquerra, 2004).

Dit açò, destacar que tot i que existeixen diferents mètodes a l’hora de portar a terme 
la investigació qualitativa, en el treball que ara ens ocupa ens centrarem en la metodo-
logia referent a la investigació biogràfico-narrativa.

Segons Bretones, Solé, Alberich i Ros (2014) narrar el record, entre altres coses, 
ens posiciona socialment i cultural, ja que es torna impossible narrar la nostra vida 
sense tindre en compte la nostra memòria familiar, la memòria d’un barri, d’una classe 
social, d’un país, d’una generació... Tots el records estan emmarcats en un temps i un 
espai, inclús aquells més personals, és per això que també compten amb una significa-
ció col·lectiva.

Podem establir, per tant, que la investigació biogràfica situa als informants com a 
nucli central del procés investigador. Aquest fet, ens permet captar la riquesa i aquells 
aspectes humans més significatius (motivacions, sentiments, desitjos...) que no poden 
ser expressats mitjançant definicions o enunciats factuals i que sovint la investigació 
formal deixa fora. Es tracta, tal com senyala Bisquerra (2004), de submergir-se dintre 
del món subjectiu de les persones i fer-lo emergir.

De la mateixa manera, tal com apunta Macbeth (2001), la reflexivitat és un altre dels 
elements fonamentals d’aquesta metodologia. Tal és així que Hernández i Rifà (2011) 
manifesten que la investigació narrativa no és solament el coneixement que genera, 
sinó que la importància també recau en la capacitat de l’investigador per tal de fona-
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mentar les decisions i relacions que s’estableixen en el procés d’escriptura, fent-ho de 
manera minuciosa i exigent.

En aquesta direcció, cal destacar que segons Bisquerra (2004) l’objectiu de 
l’investigador qualitatiu consisteix en aconseguir una comprensió el més completa 
possible sobre aquella realitat que li enteresa, més enllà del seu propi punt de vista i de 
les diferents teories que puguen existir al respecte. 

Per tal d’aconseguir-ho i seguint a Chárriez (2012), l’investigador ha de comptar 
amb la capacitat d’obtenir la informació de manera simultània i a diferents nivells; 
sense fragmentar ni descontextualitzar el fenomen que s’estudia. A més, també senya-
la que en aquest procés d’obtenció i producció d’informació, cal utilitzar la reflexió, 
el sentit crític i l’empatia; aspectes que sense dubte afavoriran una aproximació més 
directa al subjecte o fenomen estudiat.

Seguint amb la definició de bon investigador qualitatiu, Tójar (2006) proposa algu-
nes qualitats com les següents: curiositat, escolta, loquacitat, neutralitat afectiva i dis-
tanciament, flexibilitat, pragmatisme, etc. A les que Pérez (2000) afegeix tres caracte-
rístiques fonamentals: no actuar com un agent passiu, estar sempre alerta contemplant 
la possibilitat davant que el subjecte pot falsejar intencionadament el relat i transmetre 
una imatge de coherència en si mateix i d’acceptació social.

Així doncs, ha quedat clar que la tasca de l’investigador és fonamental, però tal com 
senyala Vasilachis (2013) la investigació qualitativa es centra en l’actor; en els seus 
sentiments, en les seues accions, en les seues perspectives, en les seues obres... de ma-
nera que la persona es converteix en l’epicentre d’aquest tipus d’indagació.

Si bé és així, centrant-nos en el nostre article, cal indicar que la nostra investigació 
gira al voltant de la metodologia de les històries de vida. En les històries de vida, “els 
subjectes formen i conformen la realitat en la mesura que poden narrar-la i reconstruir-
la de manera intersubjectiva” (Leite, 2011).

En la mateixa direcció, Hernández, Sancho i Rivas (2011) senyalen que la principal 
perspectiva metodològica de les històries de vida no és altra que connectar les narra-
tives personals i biogràfiques amb el seu context sociocultural, històric i institucional. 
Com indiquen Bretones, Solé, Alberich i Ros (2014), les històries de vida no són úni-
cament un producte de la memòria personal, sinó que van un pas més enllà i ho són 
també de la memòria col·lectiva i social.

Parlem doncs, d’una metodologia on les experiències i opinions de l’individu s’en-
llacen les unes amb les altres; al mateix temps que s’atorga a l’investigador un paper 
actiu i dinàmic. En aquest sentit, també permet la possibilitat de llegir entre línies les 
diferents narracions i testimonis, la qual cosa facilita la interpretació i extracció de 
conclusions. Sens dubte, es tracta d’una font de coneixement que compta amb gran 
potencialitat i una eina pedagògica amb moltes possibilitats.

3. Contextualització geogràfica
El terme de Morella abasta més de 410 quilòmetres quadrats d’extensió, el més gran 

de la província de Castelló. La ciutat està situada al centre geogràfic d’un territori que 
s’estira cap al nord i sud, repuntant-se de forma més pronunciada cap al sud.

Al llarg i ample del seu terme hi ha una gran quantitat de masos, en foren al voltant 
de 365, actualment però, està sofrint un progressiu deteriorament i abandonament. Pel 
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que fa a l’estructura organitzativa dels masos morellans, cal senyalar que aquesta ha 
anat canviat al llarg de la història. Així mateix, la primera notícia escrita que tenim 
sobre l’organització administrativa del terme de Morella la trobem en el Capbreu, un 
apreciat manuscrit de l’any 1445, que està en l’Arxiu històric eclesial de l’església Ar-
xiprestal de Morella. Segons aquest document el terme de Morella estava organitzat en 
partides i alguns dels sues noms eren els següents: Gibalcolla, Mas del Taravall, Vall 
dels Gavaldans, La Llequa, Planelles, Campello...

Segles més tard, tot i que sense documentació que ho acredite amb exactitud, a causa 
la crema de l’Arxiu Municipal de Morella l’any 1840, van desaparèixer les esmenta-
des partides i van donar lloc a altres demarcacions completament noves, les quals van 
rebre el nom de Denes. Aquest nom va sorgir perquè en principi eren deu les zones o 
demarcacions en les quals es dividia el terme municipal.

A dia d’avui, encara es conserva aquesta nomenclatura, tot i que són dotze les de-
nes que integren l’entramat actual del terme. Aquest fenomen ve propiciat gràcies a 
l’addició de les poblacions d’Herbeset i La Pobla d’Alcolea com a denes. No obstant 
això, mantenen la seua independència a nivell de festes i parròquies.

Una dena, seguint la definició de Gamundí i Sangüesa (1991) és una demarcació de 
terreny, que comprèn un nombre determinat de masos, el nombre  i extensió superfi-
cial dels quals és variable, i que a efectes demogràfics constitueix un nucli de població 
definit i concret, i cadascun d’ells té un nom propi.

Així, com qualsevol entitat de població legalment constituïda, cada dena compta 
amb una capitalitat pròpia. Aquesta capitalitat es coneix amb el nom genèric de cap 
de dena i era el lloc on antigament s’emmagatzemava el gra com a impost de l’estat 
i el delme per a l’església. També servia i encara serveix en l’actualitat, com a lloc 
d’encontre dels veïns per a determinades situacions (benedicció del terme, festes, etc.).

Avui dia, les dotze denes que componen el conjunt del terme municipal de Morella 
són les següents: dena de Castellons, de la Font d’en Torres, de Coll i Mol, dels Llivis, 
d’Herbeset, de Morella la Vella, de Muixacre, de la Pobla d’Alcolea, Primera de Riu, 
Segona de Riu, de la Roca i de la Vespa.

Com hem dit, el terme de Morella alberga una gran extensió de terreny, per la qual cosa 
en la realització d’aquest article ens centrarem en l’experiència educativa que va tindre 
lloc en la dena dels Llivis. Aquesta dena està situada al nord-oest del Terme de Morella i 
compta amb una superfície de 28,377 quilòmetres quadrats. A més, està composta per més 
d’una vintena de masos i la seua capital és el mas de la Torre Querol. Respecte a la rama-
deria cal destacar que la major part de la dena és terreny apte per al ramat i que hi trobem 
ramat oví, boví i cabrum. Pel que fa a l’agricultura, s’ha d’assenyalar que es tracta d’una 
de les zones més completes pel que fa a l’explotació de cultius, que fonamentalment són 
de secà.

Així mateix, cal precisar que la nomenclatura Llivis fa referència al conjunt total de la 
dena i també  a un dels masos concrets que la integren. Es tracta d’un mas o millor dit un 
caseriu format per un conjunt de cases, graners i corrals per al ramat en el qual, a més, es 
troba l’Església de Sant Pere dels Llivis. Una església que segons indica Muñoz (1989) 
va ser construïda a principis del segle xviii i que fins als anys 30 del segle xx servia com 
a punt de partida d’una rogativa al Santuari de la Mare de Déu de la Font que passava per 
Sant Pere de Castellfort. S’ha de destacar que va ser precisament en aquest lloc sagrat on 
a mitjans dels anys trenta del passat segle es va decidir ubicar l’escola per als xiquets i 
xiquetes de la dena.
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Anys més tard i seguint amb el vincle educatiu d’aquesta dena, l’any 1956, el Mi-
nisteri d’Educació Nacional va crear una escola unitària per als alumnes d’aquesta 
zona. En aquesta ocasió, l’escola va ser ubicada a la planta baixa de la casa on vivia 
el mestre que donava classe a l’antiga ermita i què des d’aleshores es portaria a terme 
en aquest indret. L’escola va estar en funcionament fins a mitjans dels anys setanta 
del segle passat, la millora en els mitjans de transport va possibilitar als alumnes de la 
dena anar a l’escola de Morella.

4. Disseny metodològic
Participants

Com hem manifestat, aquesta investigació s’emmarca en l’àmbit qualitatiu i con-
cretament dintre de les històries de vida. Per tal de realitzar-les hem comptat amb la 
participació de Leonila Garcia Prades i Amadeo Ramia Prats, de vuitanta-sis i noranta 
anys respectivament. Tots dos veïns de Morella i que van anar a l’escola dels Llivis 
durant la seua infància. Es tracta d’una mateixa realitat educativa vista per una dona 
i un home que van coincidir en la mateixa escola des de l’any 1936 fins a l’any 1938.

Instruments emprats
Per tal de portar a terme la nostra investigació hem utilitzat les entrevistes en pro-

funditat. Aquestes consisteixen en “[...] recollir informació sobre esdeveniments i as-
pectes subjectius de les persones: creences i actituds, opinions, valors o coneixements, 
que d’altra manera no estarien a l’abast de l’investigador” (Del Rincón, Latorre, Arnal 
i Sans, 1995). Les entrevistes han tingut una durada variable i s’han desenvolupat a 
partir de la formulació de preguntes àmplies i de caràcter flexible, la qual cosa afavoria 
un clima de reflexió i de diàleg.

D’altra banda, volem destacar que en el cas de Leonila ens vam desplaçar fins a 
l’escola dels Llivis per realitzar-hi l’entrevista, mentre que en el cas d’Amdadeo, per 
diferents circumstàncies, no va ser possible. Sens dubte, aquest factor va influir a 
l’hora de rememorar les experiències viscudes i va propiciar un despertar dels senti-
ments i dels records. Per tant, podem assenyalar que el fet de trobar-se en el mateix 
lloc, en el punt concret on es van produir bona part de les vivències escolars de la  seua 
infància, va anar acompanyat d’una forta càrrega emocional.

Anàlisi de la informació
Tot i que les històries de vida es caracteritzen per abastar la trajectòria vital de les 

persones de manera completa, en la nostra investigació ens centrem en una etapa es-
pecífica de la vida dels protagonistes; concretament en la que fa referència a la seua 
infància i vivències escolars. Així doncs, a banda de tindre en compte les diferents 
singularitats de cadascun dels entrevistats, es posa especial èmfasi en aquells aspectes 
comuns que ens ajuden a establir certes generalitzacions. Cal destacar que a tots dos 
entrevistats es van formular les mateixes preguntes, tot i que la llibertat en la resposta 
en més d’una ocasió va provocar canvis en la seqüència d’aquestes. D’aquesta manera 
a l’hora de treballar amb la informació obtinguda, es va realitzar un estudi paral·lel de 
les respostes dels protagonistes i es van establir aquells punts de major coincidència 
o similitud. Per tal de fer-ho, i seguint a Taylor i Bogdan (2009) es van identificar les 
principals etapes, esdeveniments i experiències de tots dos protagonistes. A continua-
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ció, i seguint el mecanisme d’anàlisi proposat pels mateixos autors, es va compaginar 
i reunir els relats de manera que en els resultats es poguessin captar els sentiments i 
punts de vista de les persones.

Per últim, indicar que els apartats que apareixen entre cometes al llarg del text co-
rresponen a les diferents cites literals obtingudes a partir de les entrevistes realitzades. 
S’hi conserven les particularitats de la parla, per la qual cosa pot aparèixer alguna erra-
ta ortogràfica o algun castellanisme. Així, doncs, les cites referents a Leonila aniran 
acompanyades de (L) i les d’Amadeo de (A).

 5. Resultats
A continuació, com a resultat de la investigació es presenta una combinació dels 

relats dels dos protagonistes. La intenció és entrellaçar les vivències de tots dos al 
mateix temps que es destaquen aquells aspectes comuns que permeten apropar-nos a 
la realitat de l’època.

L’any 1927, al mas de la Giroveta naixia Amadeo Ramia Prats, quatre anys més tard, 
al mas de Cardona tenia lloc el naixement de Leonila Garcia Prades, tots dos masos 
pertanyents a la dena dels Llivis.

Tant Amadeo com Leonila, pertanyien a famílies de masovers, és a dir, gent que re-
alitzava les feines del mas, però que en moltes ocasions aquestes terres no eren d’ells, 
sinó propietat d’algun senyor al qual els les arrendaven amb l’objectiu de traure’ls el 
màxim rendiment. En el cas d’Amadeo, cal senyalar que la seua infància va transcórrer 
al mas de la Giroveta en companyia dels seus pares i les seues germanes, rodejat d’un 
entorn agrícola i ramader. Pel que fa a l’aprenentatge acadèmic, aquest va ser esporà-
dic i pràcticament inexistent durant els primers anys.

“[...] algun dia, molt poquets, les meues germanes i jo anàvem al mas del Garro per-
què els meus pares volien que aprenguérem a sumar, restar, multiplicar i dividir.” (A)

Leonila per contra, va comptar amb uns primers anys de vida d’allò més inestables. 
Quan només tenia mig any de vida, els seus pares van haver d’abandonar el mas de 
Cardona per motius de treball i tota la família se’n van anar a viure al mas dels Llivis. 
Hem de destacar que en aquest mas vivien dues famílies més i que comptava amb una 
xicoteta ermita. De la mateixa manera, al poc temps de complir els cinc anys, i nova-
ment per motius de treball, la seua família va decidir mudar-se al mas de Donís, un mas 
situat a escassos quilòmetres dels Llivis però ubicat en la dena de Muixacre.

“Tot i que pràcticament no ho recordo, quan era xicoteta vaig tindre una vida molt 
moguda, en cinc anys de vida vaig canviar fins a tres vegades de casa” (L)

A la situació particular de cadascuna de les famílies calia sumar una preocupació 
comuna en totes elles. Aquesta consistia a oferir una formació i una educació bàsica 
als seus fills i filles. Fruit d’aquesta preocupació i tal com es recull en el treball de 
Gamundí i Sangüesa (1991) l’any 1936 es va condicionar l’ermita de Sant Pere dels 
Llivis, per tal que en s’hi pogueren portar a terme les tasques pròpies d’una escola. En-
tre d’altres actuacions es va realitzar l’obertura de finestres per tal de facilitar l’accés 
de la llum solar i es va instal·lar una estufa per tal de combatre el fred dels hiverns de 
la comarca dels Ports.

“Tenia uns vuit anys quan vaig pujar a l’escola dels Llivis [...]Se va aprofitar l’ermita 
de Sant Pere per fer l’escola [...] allí hi havia una estufa de llenya. Els diferents maso-
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vers portàvem la càrrega, almenys una vegada a l’any. Els anys de més fred portàvem 
més càrregues, les que fera falta hasta que arribare la bon hora” (A)

Una volta ubicada l’escola i tenint en compte les llargues distàncies que els alumnes 
havien de recórrer per poder assistir-hi, i sense oblidar les dures condicions climato-
lògiques, arriba el torn de fer referència a la persona encarregada de portar endavant 
la tasca educativa. Aquesta requeia en un únic mestre, una única persona d’edat re-
lativament avançada tal com descriuen els protagonistes, i que utilitzava la llengua 
castellana a l’hora de desenvolupar les seues classes. Es tractava d’una persona amb 
un caràcter fort i amb certes nocions culturals i acadèmiques que se les enginyava 
per tal de posar-se davant d’un grup d’alumnes i al mateix temps ensenyar-los alguns 
coneixements i continguts bàsics. En aquest sentit, Leonila afirma que el mestre no uti-
litzava càstigs ni tampoc mesures disciplinàries severes i que eren els mateixos pares 
els que els insistien que el seu comportament havia de ser adequat. 

“El mestre que teníem era major, de seixanta anys per amunt. Sempre feien les clas-
ses en castellà i eren molt estrictes i seriosos. Però així ho havien de ser, perquè si no 
ens burlàvem d’ells i això no podia ser”(A)

Ens preguntem també com es guanyava la vida aquesta persona i quins eren els me-
canismes que regulaven aquest entramat educatiu. En aquest sentit considerem interes-
sant viatjar a la situació legislativa i concretament educativa de l’època. Així, l’article 
48 de la Constitució de la Segona República espanyola1 establia que “l’ensenyança 
primària serà gratuïta i obligatòria”. Doncs bé, tot i que això era el que deia la Consti-
tució, en el cas de la dena dels Llivis no es contemplava ni la gratuïtat ni l’obligació de 
l’ensenyament. Els dos entrevistats coincideixen a destacar que bé els propis alumnes 
o bé els pares eren els encarregats de pagar cada mes al mestre per tal de saldar el ser-
vici educatiu que aquest oferia.

“Al mestre li pagàvem “tant al mes”, els mesos que anàvem més a classe li pagàvem 
més, i els que anàvem menys, menys. Els diners sempre els portava el meu germà en 
un saquet” (L)

Aquest aspecte ens mostra que existia certa relació entre els pares i el mestre, la qual 
es confirmava tal com apunten Amadeo i Leonila amb la presència del mestre a les 
diferents matances que es feien als masos de la zona per tal d’obtenir una bona quan-
titat d’aliment per a la resta de l’any. Així doncs, els pares s’interessaven a promoure 
l’assistència del mestre a la festa masovera per excel·lència per tal que aquest tingués 
en consideració els seus fills. Podríem dir, que es tractava d’una estratègia encaminada 
a què el mestre ajudés o mostrés més interès cap a uns fills que en alguns casos podien 
presentar determinades mancances formatives.

 “No recordo quina quantitat li pagàvem al mestre, a voltes portàvem nosaltres els 
diners a l’escola, però també hi havia vegades que els portaven els nostres pares. Sí 
que recordo que algun dia determinat s’ajuntaven els pares i el mestre; és possible que 
eixe dia li pagaren [...] era típic convidar al mestre a dinar el dia de la matança i donar-
li a provar algunes de les coses que preparàvem: botifarres, xoriços... Anava a moltes 
matances perquè tots el convidàvem” (A)

Retornant de nou a la vessant acadèmica, cal senyalar que els continguts que treba-
llaven a l’escola eren sobretot de “número i lletra”, tal com senyala Leonila. Quant 
a la llengua el protagonisme era per als dictats i per a la memorització de les regles 
ortogràfiques. Pel que fa a la matemàtica l’interès se centrava en la mecanització de les 
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principals operacions matemàtiques i el càlcul d’exercicis i problemes en què es com-
binaven aquestes. Per tal de realitzar aquestes activitats comptaven amb un manuscrit, 
a la portada del qual segons creu recordar Leonila posava alguna cosa pareguda a 
“Cosas de Barro” i era molt colorit; una enciclopèdia on hi havia definicions i també 
alguna il·lustració; i, finalment, unes llibretes on realitzaven les diferents activitats. 
Així, cal senyal que no era habitual cantar cap tipus de cançó dintre de la classe ni tam-
poc la realització de sortides fora de l’ermita per abordar continguts de caràcter més 
dinàmics com podien ser els relacionats amb la natura que els rodejava o relacionar-se 
amb altres alumnes de les escoles veïnes.

“A l’escola portàvem un manoscrito, una enciclopèdia, una llibreta per a les cuen-
tes i para de contar. Quan ens manava la lliçó ho feia en forma de dictat i a vegades 
copiat [...] l’única cançó que recordo que cantàvem era la tabla; la cantàvem tots els 
dies abans de marxar. Però el mestre no sempre ens la feia cantar com estava escrita, 
alguns dies canviava l’ordre i altres et ficava multiplicacions més llargues. Alguns dies 
arribàvem a hasta més de cent mil abans de marxar” (A)

En aquesta línia, esmentar que el mestre explicava les mateixes coses per a tot 
l’alumnat i intentava que tots els alumnes aprengueren el major nombre de contin-
guts, tot i que era conscient que dins l’aula hi havia gran diversitat d’edats i ritmes 
d’aprenentatge. Així doncs, el mestre sabia a quins alumnes havia d’exigir més esfor-
ços i se les enginyava per tal que aquells que aprenien amb més facilitat ajudaren la 
resta de companys.

“Recordo que a les divisions fèiem unes rengleres molt llargues, no tenim les calcu-
ladores que hi ha ara i, clar, alguns xiquets els costava aprendre més que a uns altres 
[...] quan uns acabaven la lliçó ajudaven als altres per a què l’acabaren” (L)

Així, i seguint amb aquesta mena d’aproximació a la metodologia que feia servir 
el mestre dels Llivis, cal destacar que utilitzava estratègies monòtones i repetitives. 
A més, també era habitual realitzar activitats que consistien a trobar els errors que els 
propis alumnes havien comès o manar deures per fer-los una volta arribaven a casa.

“En acabar la jornada escolar normalment teníem deures, teníem una miqueta de 
feina que havíem d’acabar a casa. I després al dia següent quan tornaves a classe, el 
mestre et repassava i si trobava que alguna cosa no estava correcta et deia que ho re-
passares. Et deia açò no ho tens bé, però no et deia on tenies l’error, l’havies de trobar 
tu. Si t’ho deia no tenia gràcia, perquè no aprenies, per lo que trobar l’error era impor-
tant” (A)

Arribats a aquest punt, considerem interessant destacar un fet que ha cridat forta-
ment la nostra atenció. Tot i que de vegades fer front a la realitat en la qual vivien els 
masovers resultava difícil i podia repercutir de manera negativa en l’escolarització 
dels fills, existien mecanismes per tal d’esmenar aquests inconvenients de la millor de 
les maneres. És per això, que en més d’una ocasió el mestre es dirigia a aquells masos 
que per algun motiu els xiquets o xiquetes del qual no havien pogut assistir a l’escola. 
Es tractava doncs, d’una situació que no era una constant, però que sí que es donava 
sobretot en aquells casos en els quals l’absència escolar era més o menys prolongada.  
En aquest sentit, ens hem interessat a comprovar si es tractava d’un fet generalitzat 
en l’educació de l’època o, per contra, es tractava d’un fet aïllat propi de les escoles 
de mas. Doncs bé, gràcies al testimoni de dues persones que van a anar a l’escola del 
poble, sabem que aquest fet no tenia lloc a l’escola de Morella i, per tant, ens fa pensar 
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que la pràctica que es portava a terme als Llivis no era l’habitual. Aquestes dues per-
sones també ens van explicar que eren el pare o la mare qui avisava el mestre en cas 
que els seus fills no pogueren assistir a l’escola.

“El mestre, alguns dies també venia per la nit als masos a explicar-nos la lliçó, so-
bretot si no havíem anat a l’escola o a vegades sinó ens sabíem la lliçó. Era com una 
espècie repàs, pensa que hi havia dies en les que hi havia molta feina (guardar la rabe-
ra, parar compte als corders...) i no podíem anar a l’escola. Eixos dies venia un parell 
d’hores per la nit” (A)

Pel que fa a l’avaluació que es portava a terme en aquesta escola, cap dels dos en-
trevistats recorda que els avaluaren amb una nota numèrica determinada o els feren 
algun tipus d’examen. En canvi, sí que coincideixen en què no tots els alumnes apre-
nien a la mateixa velocitat, sinó que hi havia alumnes als quals els costava un poquet 
més i d’altres que adquirien els diferents continguts amb major facilitat. Així mateix, 
també afirmen que el mestre no tenia costum de donar cap tipus d’obsequi o fer alguna 
distinció en aquells casos en què els alumnes destacaren o obtingueren millors resul-
tats. Simplement el que ja hem comentat abans, moltes vegades aquells alumnes que 
acabaven abans o dominaven més la matèria tiraven una maneta als seus companys.

“No recordo que ens ficare cap tipus de nota, el mestre ensenyava i cadascú feia el 
que podia, pot ser que aquells que eren més listos anaren una mica més avançats però 
no tenien cap recompensa, ni premi ni res d’això” (L)

És interessant destacar que els alumnes no rebien cap tipus d’ensenyament al voltant 
de la religió, ni pràcticament mai es parlava de Déu o de la Bíblia en les explicacions 
que realitzava el mestre. En aquest sentit, cal dir que l’article tercer de la Constitu-
ció de la Segona República espanyola, recollia que “L’estat espanyol no tenia religió 
oficial”.2 També hem d’assenyalar que tant Leonila com Amadeo coincideixen a afir-
mar que mai tenien lloc visites de membres de l’església per complir amb la missió 
catequètica, ni tampoc es portava a terme cap tipus de control extern o inspecció que 
constatés la tasca educativa que es desenvolupava en aquesta dena. Aquesta informa-
ció és molt valuosa, ja que ens apropa a pensar que l’activitat educativa dels Llivis 
no comptava amb una oficialitat legislativa promoguda per algun tipus d’institució 
política a nivell regional o local.

“De la religió i de Déu ens parlaven molt poquet a l’escola, casi no res. Ademés jo 
penso que el nostre mestre no era d’eixe pensar i aquestes coses depenen molt de la 
persona [...] mai ens visitaven ni capellans, ni inspectors, ni res d’això. No hi havia cap 
control, ni ningú que vigilara el que fèiem a classe ” (A)

De la mateixa manera, els dos protagonistes afirmen que la persona que actuava com 
a mestre en aquella escola, no tenia cap títol ni cap tipus de documentació que així 
ho acredités. Aquest fet ens insinua que la tasca educativa que es portaven a terme no 
comptava de reconeixement oficial, ni tampoc de suport de les institucions. Per tant, és 
aleshores quan podem dir que s’evidencia l’essènica educativa dels Livis; un enrenou 
educatiu aliè a les mesures polítiques i educatives de la segona República i que tenia 
l’esforç i el sacrifici dels pares com a principal i pràcticament únic promotor.

“[...]Eren mestres sense títol, sense carrera, eren mestres aficionats, gent què en 
sabia molt però que no tenia la carrera de mestre [...] podem dir què allò que feem 
nosaltres no acabava de ser com una classe de vertat com sempre s’han conegut.” (L)
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Arribats ací, no podem passar per alt un dels fets que possiblement més va influir 
en l’escolarització d’aquesta generació. Els dos protagonistes van conviure amb el pas 
de la Guerra Civil Espanyola i en aquesta direcció van molts dels records de la seua 
infància. En el cas d’Amadeo i la seua família, aquest fet els va obligar a desplaçar-se 
fins a Vilafranca, població de la comarca dels Ports situada a uns trenta quilòmetres de 
Morella. La família de Leonila, per contra, va estar una temporada al mas Gran, lloc 
on vivien uns bons amics dels seus pares i després van marxar a Morella. Allí uns fa-
miliars els van facilitar una casa vella amb un porxo on poder deixar part dels animals 
que s’havien emportat del mas.

 “Quan va passar el frente vam haver de marxar del mas, vam agarrar els animals 
que teníem i vam fugir. Ens vam emportar tota la rabera i tot el fato que podíem portar 
carregat als animals. Vam parar a Vilafranca i allí vam estar a la vora de dos mesos. 
Durant estos mesos, el frente va fer l’ofensiva fins a la Torre Querol el primer mes, i 
durant el segon mes van passar al collet de la Torre Segura i tota eixa serra” (A)

Després del pas de les tropes per aquella zona, les diferents famílies van decidir tor-
nar a la dena. Totes es van trobar en un denominador comú: la zona on havien dipositat 
bona part dels esforços de la seua vida es trobava arrasada i pràcticament no quedava 
res del que havien deixat abans de marxar. Hem de remarcar que el pas de la guerra 
també va suposar la fi de l’escola dels Llivis i que, en el cas d’Amadeo, ja mai més va 
tornar a l’escola. Amb aproximadament dotze anys, la seua vida es va centrar a recons-
truir allò que la guerra s’havia emportat per davant.

[...] Una vegada va passar l’evacuà, ja va ser quan vam tornar al mas. Allò era com 
començar de nou, com si uno s’haguera quedat amb les mans pelades, i mira a treballar 
i a lluitar [...] I la postguerra encara és pitjor que la guerra, jo recordo d’ajuntar-nos tots 
els veïns a un mas per passar la nit. Es van fer massa coses en aquella guerra...” (A)

Pel que fa a Leonila, encara va continuar anant a l’escola, en aquesta ocasió en la 
Torre Escuela, mas situat a escassos quilòmetres del mas de Donís, tot i que de manera 
intermitent i amb escassa durada. Al igual que Amadeo, als 12 anys Leonila posava 
punt i final a la seua trajectòria escolar. La vida als masos era dura, i eren moltes les 
tasques a realitzar per tal de sobreviure. Tal com manifesta la protagonista, ja tenies 
l’edat suficient per anar-te’n de casa a les nou del matí amb el dinar baix del braç i 
tornar a les sis de la vesprada. Tan sols una diferència, en aquesta ocasió no marxaves 
a l’escola, sinó que anaves a guardar la rabera del mas.

“Vaig deixar d’anar a l’escola per la feina del mas, perquè quan més gran et fas, més 
obligada es torna la feina, a casa hi ha moltes feines i has d’ajudar, jo als dotze anys 
vaig haver de deixar l’escola” (L)

6. Discussió dels resultats
La present investigació ens ha permès veure quina era la realitat educativa que van 

viure els xiquets i xiquetes de l’escola dels Llivis durant els darrers anys de la Segona 
República Espanyola. Seguidament s’exposen els aspectes fonamentals que s’han ex-
tret de la recerca.

En primer lloc, com bé senyala Julián (2006) és indubtable que bona part de 
l’entramat educatiu girava a l’entorn de la vida del mas; les tasques agrícoles, el fet 
d’haver d’ajudar a casa per tal de subsistir o les dures condicions socioeconòmiques 
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de l’època, són alguns dels factors que més van influir i condicionar en la trajectòria 
escolar dels protagonistes.

En segon lloc i tenint en compte la figura del mestre, cal senyalar que es tractava 
d’una persona sense carrera, una persona relativament major, sàvia i amb coneixe-
ments, però sense cap tipus de títol que l’acredités com a mestre. Respecte a les seues 
ensenyances, se centraven bàsicament en continguts de caràcter lingüístic i matemàtic; 
els eixos principals de la seua metodologia eren la realització de dictats i el càlcul 
d’operacions matemàtiques. Una metodologia caracteritzada per la serietat i la forma-
litat però allunyada dels càstigs i de les dures mesures disciplinàries. En aquest sentit, 
podríem dir que el mestre dels Llivis desconeixia o no estava al corrent d’idees meto-
dològiques contemporànies de l’època com podien ser les propulsades pel teòric Jonh 
Dewey, el qual segons Portell i Marqués (2006) apostava per una escola on els infants 
estiguessin actius, treballaren amb les mans i no segons unes lliçons i assignatures 
preestablertes.

Tot i això, també assenyalar que el mestre intentava que l’alumne fora el protagonista 
del seu aprenentatge sempre que fos possible i utilitzava estratègies com puguen ser el 
fet de manar deures per a casa o no dir on estava l’error dels seus exercicis. D’aquesta 
manera els obligava a revisar les activitats i els feia pensar nous mecanismes per tal de 
resoldre-les. En relació amb açò, senyalar que realitzava un seguiment dels progressos 
i aprenentatges dels xiquets i xiquetes però no realitzava una avaluació o millor dit una 
qualificació contreta mitjançant una nota específica d’allò que aprenien.

Seguint amb el funcionament acadèmic, també afegir que no era habitual la realit-
zació de sortides fora de l’ermita per tractar altres continguts de caràcter més dinàmic 
com podien ser els relacionats amb el medi natural que els envoltava, la realització 
d’excursions o relacionar-se amb altres xiquets de les escoles rurals veïnes. És a dir, 
no hi havia iniciatives encaminades a fomentar aquells aspectes que no foren els pura-
ment acadèmics; ni tan sols aquells més socials, relacionats amb el desenvolupament 
personal o la relació amb la resta de companys. En aquest aspecte, l’educació als Lli-
vis també distava molt del que en aquells moments proposava la doctora Maria Mon-
tessori. Segons ella, els xiquets i xiquetes havien de tindre llibertat per desenvolupar la 
seua personalitat i per tal d’aconseguir-ho era fonamental un entorn ric que li presentés 
propostes actives a l’infant basades en la llibertat i en l’experimentació.

De la mateixa manera, cal indicar que la llengua emprada a l’hora de fer les classes 
era el castellà. El mestre realitzava la totalitat de les seues explicacions en llengua cas-
tellana, cosa que ens sorprèn molt, ja que tant ell com els mateixos alumnes utilitzaven 
el valencià per tal de comunicar-se amb les seues famílies. Doncs bé, encara hi ha un 
fet més curiós. El mestre es dirigia en valencià als alumnes fora de l’horari escolar, 
la qual cosa significava que al pati, o si es trobaven fora de l’escola, mestre i xiquets 
parlaven en valencià. Açò, ens serviria per a explicar que bona part dels nostres avis 
i àvies únicament saben llegir i escriure en castellà. Per tant, podem dir que tot i que 
el valencià era la llengua materna, la llengua utilitzada a l’hora de portar a terme 
l’ensenyament era el castellà.

Al mateix temps, cal senyalar la forta càrrega de diversitat que hi havia en aquella 
escola. Recordem que era un únic mestre l’encarregat de posar-se davant d’aquella 
vintena d’alumnes on convivien xiquets i xiquetes de diferent edat, sexe, nivell 
d’aprenentatge, etc. En aquest sentit i en referència al sexe, ens agradaria destacar que 
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el fet d’haver comptat amb una dona i un home en la nostra investigació ens ha permès 
aproximar-nos a la realitat des de les dues perspectives i en conseqüència dotar-la de 
major amplitud i objectivitat.

Arribats aquí, també cal destacar que eren els propis pares qui pagaven a la perso-
na que desenvolupava la tasca de mestre. Aquesta informació, afegida a l’esmentada 
anteriorment al voltant de la no possessió del títol de mestre i unida a l’absència de 
controls per part de capellans o alguns tipus d’inspector ens dona peu a pensar que 
l’ensenyament dels Llivis no mantenia relació amb lleis promogudes per part del go-
vern de la Segona República espanyola. Així doncs, aquesta idea es veuria reforçada 
mitjançant el no compliment d’altre dels conceptes clau que segons Molero (2008) 
contemplava l’article 48 de la Constitució aprovada el desembre de 1931: el reconei-
xement de tots els mestres i professors com a funcionaris públics.

Per tant, i tenint en compte els relats dels protagonistes, no seria desgavellat pensar 
que en determinades zones aïllades dels nuclis de població, com és el cas dels Lli-
vis, les paraules que tal com senyala Heredero (2013) pronunciava Manuel Azaña en 
l’any 1935, “[...] la escuela es el escudo de la República y el campo de siembra de los 
republicanos y demócratas de mañana” arribaven de manera pràcticament inaprecia-
ble. D’aquesta manera, tot apunta a què l’activitat educativa d’aquestes terres naixia 
sobretot gràcies a la preocupació i esforç dels pares i mares per tal d’oferir un servei 
educatiu als seus fills.

Per últim, fer menció de la forta petjada que va deixar la guerra en la memòria 
d’aquella generació. El transcurs de la Guerra va marcar de manera inqüestionable els 
records de l’etapa educativa d’aquestes persones i es torna pràcticament impossible 
pensar en la infantesa i l’escola i no recordar tots aquells moments en els quals la seua 
vida es va veure en perill. Sense dubte, el sofriment, la por i el desconcert són part del 
record d’aquells xiquets i xiquetes que van ser capaços de sobreposar-se al pas d’una 
guerra.

7. Conclusions
Finalment, i amb la intenció de concloure aquest article, dir que gràcies als relats 

de Leonila i Amadeo hem pogut reviure el miracle educatiu que ara fa pràcticament 
80 anys tenia lloc als Llivis. Sense dubte, una manera única d’apropar-nos a la realitat 
de l’època i una manera especial de lluitar contra l’oblit d’un passat que mereix ser 
recordat.

De la mateixa manera, destacar que el fet de promoure aquesta investigació ens ha 
permès conèixer el testimoni d’altres persones que, tot i formar part d’altres denes 
del terme de Morella, van viure situacions similars a la dels Llivis. És per això, que 
l’elaboració d’aquest article ens deixa les portes obertes a una futura investigació més 
ambiciosa i completa on es puguin veure recollides les diferents experiències i vivèn-
cies educatives de la Morella masovera dels anys trenta i quaranta del passat segle.
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