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Introducció
Les eleccions del 14 d’abril de 1931 no van suposar únicament una mudança en 

l’encavallada de l’Estat, també van provocar una remoció a les entranyes del país en 
rescatar de l’oblit la consciència lliberal nascuda a les Corts de Cadis de 1812. Aquest 
complex viratge social havia de gestar-se en un context no permeable als nous temps, 
aspecte que necessàriament havia de dificultar la seua implantació. En aquest sentit, 
des d’una perspectiva educativa, l’edifici republicà havia d’alçar-se sobre els fràgils 
ciments de la ignorància, al mateix temps que evidenciava la incontestable veracitat de 
la màxima regeneracionista de Joaquín Costa, escola i rebost, com a clau de progrés.

El panorama socioeducatiu oferia un paisatge absolutament desolador al dibuixar 
una Espanya sense escoles i un país on més de la meitat dels seus habitants no sabien 
llegir ni escriure. Aquest escenari i l’afany de supervivència de la II República van 
motivar una enarborada defensa de l’educació i el desenvolupament d’una política 
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Resum
En un escenari dominat per l’analfabetisme i les múl-
tiples manques en l’àmbit de les infraestructures edu-
catives, el projecte pedagògic de la II República prete-
nia remoure els fonaments d’una escola adormida pel 
pes de la tradició. L’educació de la Morella dels anys 
trenta és el resultat d’un cúmul de carències en el pla 
de les infraestructures i de les condicions laborals del 
Magisteri Nacional. Des d’una perspectiva didàctica, 
els nous models, coeducació i graduació, no calaran 
a les aules degut al desajust existent entre el text i 
el context. En aquest sentit, la formació del mestre i 
l’absència de quòrum respecte els beneficis pedagò-
gics de les propostes van abocar aquestes mesures a 
l’ostracisme en l’escola morellana. Més assoliments 
reportarà la presencia a la localitat del Museo del Pue-
blo, aproximant l’art i incentivant l’emoció de la seua 
contemplació a la ciutadania.

Paraules clau: educació, Morella, II República, co-
educació, graduació, missiones pedagògiques.

Abstract
In a scene dominated by the illiteracy and the multiple 
lacks in the field of the educational infrastructures, the 
pedagogical project of the Second Spanish Republic 
sought to shake the foundations of a school which was 
asleep under the weight of the tradition. The education 
in Morella in the 1930s was the result of an accumu-
lation of scarcities in the infrastructures and working 
conditions of the national Teacher’s Union. From a di-
dactic perspective, the new models of coeducation and 
graduation will not catch on in the classrooms due to 
the imbalance between text and context. In this sense, 
the teacher training and the lack of quorum regarding 
the benefits of these proposals headed these measu-
res toward ostracism in the schools of Morella. The 
presence of the Museo del Pueblo will bring greatest 
achievements to the village, approaching the art and 
stimulating the emotion of its contemplation to the ci-
tizenship.
Key words: education, Morella, Second Republic, co-
education, graduation, pedagogical missions.
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encaminada a la formació del ciutadà. L’enteniment i l’arrelament del model republicà 
depenia de la vivència compartida d’un projecte social que devia ser sentit i après a 
les escoles.

Així doncs, els primers passos de l’Espanya tricolor es van produir de la mà de 
l’educació, no en va aspirava a constituir-se en «Estat educador» i a convertir en ciu-
tadans als súbdits. Per tal d’aconseguir-ho, la República vincularà indissociablement 
l’assentament i desenvolupament de la democràcia a la gestació d’una consciència 
cívica i política en la societat.

Com a resposta a aquests plantejaments s’advoca per un model d’escola d’acord 
amb l’empremta i visió socialitzadora que de l’educació manté la II República, la 
qual cosa implicava necessàriament capacitar i formar el mestre. Al fil de l’anterior, 
és summament significativa la postura de Puelles Benítez en destacar la influència de 
la III República francesa en el procés de formació i socialització del docent republicà. 
La magnanimitat d’aquesta experiència va inspirar el posicionament laïcista i tutelar 
de l’Estat educador.

El modelo francés inspiró, sin duda, el sentido de la misión que los republicanos 
españoles intentaron dar a la formación de nuevos maestros, auténticos sacerdotes 
laicos destinados a difundir el  evangelio republicano.

El vertader esbós polític-educatiu es gestarà durant el primer bienni i serà producte 
de la simbiosi de les diverses sinergies que bategaven en el cor de la nova pedagogia: 
regeneracionisme azañista i institucionista i socialisme històric. Paradoxalment, la II 
República no desenvoluparà un projecte educatiu comú durant la seua breu vivència, 
ja que les directrius del període inicial quedaran en una nebulosa d’inacció durant 
el següent i, posteriorment, l’esclat de la Guerra Civil paredarà amb ímpetu els pos-
tulats pedagògics liberals al ser instrumentalitzada políticament l’educació. D’acord 
amb aquestes particularitats, s’albiren tres repúbliques –caracteritzades per la reno-
vació, l’estancament i l’ideologització– que confluiran després de la Guerra Civil en 
l’uniformisme del sistema educatiu.

Panorama socioeducatiu i ideologia escolar de la Morella
republicana

La Morella republicana va despertar entre les boires de l’analfabetisme i l’escassetat 
educativa. Aquest estat de nihilisme impregnava l’atmosfera comunitària, i es mani-
festava de manera alarmant en el context valencià mostrant la vacuïtat i insuficiència 
del sistema heretat: el panorama no podia ser més desolador, tant en quant al percen-
tatge d’analfabets com a l’índex d’absentisme.

Aquesta situació dificultava l’assimilació del projecte socioeducatiu de la II Repú-
blica i va impedir la transmissió i comprensió de l’esperit de les reformes. La proble-
màtica era especialment greu a les zones rurals, ja que a l’analfabetisme i absentisme 
es sumaven l’aïllament, un fort arrelament a la tradició i profundes reticències als 
canvis: 

Nos encontramos con esto: la República no ha penetrado en los órganos íntimos 
del Estado; la República no es dueña de la Administración del Estado, ni de la 
vida local española y a medida que se desciende en la jerarquía de las provincias 
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españolas y se pasa de  la capital a la aldea, la presencia de la República se va 
desvaneciendo hasta desaparecer.

Amb aquests condicionants, durant el primer bienni, a Morella es desplegarà una 
política de gestos i realitats que es centrarà principalment en la construcció, o més 
aviat, l’habilitació d’establiments educatius i contrastarà amb la complicada relació 
que mantindrà l’Ajuntament, presidit per Matías Sangüesa, amb el Magisteri morellà.

Durant el bienni conservador, l’acció del govern municipal canviarà d’orientació, 
però això no suposarà una desatenció de l’educació morellana. El principal camp de 
batalla de les autoritats locals continuarà sent el desenvolupament de les infraestructu-
res escolars. De la mateixa manera que en el període anterior, donada la idiosincràsia 
socioeducativa del municipi i front la paupèrrima situació que presentava l’escola, les 
reformes pedagògiques i didàctiques quedaren en un segon pla.

La Guerra Civil frustrarà el programa cívic i educatiu republicà. Aquest últim perío-
de (1936-1939) es caracteritzarà, des d’una perspectiva pedagògica, per la radicalitza-
ció ideològica dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Amb tals premisses, els primers passos de l’escola republicana transcorreran amb 
l’assumpció d’un corpus doctrinal que tenia com a fi la identificació del ciutadà amb 
l’Estat republicà. D’aquesta manera, es va iniciar un protocol de substitució que con-
templava tant l’eliminació dels emblemes polítics i identificadors de la monarquia, 
com els símbols religiosos. L’anul·lació de qualsevol senyal que fera recordar el recent 
passat no va causar majors problemes en el primer cas, ja que la decepció i el descon-
tent de dretes i esquerres respecte a la gestió de El Africano van promoure un interès 
coincident.

En eixe escenari, els docents seran impel·lits a purgar els manuals escolars i indirec-
tament, a seleccionar llibres concordes amb el nou ideari. Aquesta tasca va ser accep-
tada i acatada sense provocar una escissió al Magisteri:

Los maestros revisarán cuidadosamente los libros utilizados en las escuelas, reti-
rando aquellos que contengan apologías del ex Rey o a la Monarquía.

En la mateixa línia es circumscriu la notificació que es dirigeix a totes les escoles 
nacionals de la província de Castelló, en la qual s’informa de l’obligació de retirar els 
símbols de l’Espanya monàrquica, així com de la necessitat d’enarborar la bandera 
tricolor i iniciar el procés d’identificació i socialització republicana.

Aquesta política de gestos relativa a la República Civil va ser assumida pel Magis-
teri local sense generar massa controvèrsia. No obstant, eixa acceptació no implicava 
una identificació amb el projecte cívic i polític del moment. A Morella, la substitució 
d’emblemes monàrquics per republicans no suposarà la seua destrucció sinó més bé la 
seua no exhibició. Molts d’aquests emblemes van ser custodiats en les escoles nacio-
nals, la qual cosa no deixa de suposar un manteniment d’aqueix fil emocional al mateix 
temps que evidencia un cert desinterès dels docents per les qüestions polítiques.

No obstant açò, aquesta situació d’inacció i indiferència es va convertir en un esce-
nari d’activa resistència en haver d’eliminar els símbols religiosos de l’espai escolar. 
Els mestres van acatar la norma amb reticències, la qual cosa va generar infinitat de 
crítiques i va alimentar un focus d’oposició a les directrius ideològiques de la II Repú-
blica, desencadenant-se allò que Molero Pintado ha convingut a denominar tormenta 
laicista:
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Cuando se nos ordenó que fueran quitados de las escuelas los cru-
cifijos y emblemas religiosos, como para mí era muy desagradable 
hacerlo delante de los niños, un jueves por la tarde lo recogí y como 
no tenía casa, lo entregué a la maestra Doña María Dolores Trilles 
para que lo guardara dignamente.

L’eliminació del crucifix i l’agre debat posterior que va causar «qüestió religiosa» 
van alimentar l’argumentari de nombrosos detractors. La major oposició es va trobar 
en el sector femení que, íntimament vinculat a l’Església, rebutjava el procés de laïci-
tat en el qual es trobava immers el sistema educatiu.

Amb el propòsit d’assumir el laïcisme com a bandera, van ser aprovades diverses 
directrius que implicaven el Magisteri Nacional en aquesta substitució. Per això, es 
van crear una sèrie de juntes en les quals havien de participar els mestres, i que tenien 
com a fi garantir el laïcisme en l’escola. Així, l’article 9 del Decret de 7 de juny de 
1933 assenyalava que les Comissions Mixtes Locals estarien constituïdes pel mestre 
i la mestra nacionals más modernos de la localidad respectiva, per dos regidors de-
signats directament pel Consistori i per un representant dels pares de família nombrat 
per la Direcció General de Primera Ensenyança a propuesta, en terna, de la Alcaldía 
correspondiente.

L’al·lusió i inclusió dels docents més moderns havia de suposar una garantia per a 
l’Estat, ja que era notori el desarrelament dels mestres formats en altres motlles, així 
com la seua dificultat per adaptar-se als nous temps. La gestió del procés evidencia les 
tensions que es vivien al si del Magisteri, i l’ancoratge al consuetudinari que presen-
tava l’escola rural. 

La indiferència que mostraven els educadors morellans davant aquesta normativa i 
la seua negativa a complir les funcions que els hi eren assignades van provocar la inter-
venció del president de la Comissió Mixta Provincial per la substitució de l’ensenyança 
de les Confessions i Congregacions religioses. Així doncs, davant aquesta passivitat, 
Félix Isaac Faro de la Vega va haver de remetre un ofici al Consistori advertint a los 
señores maestros que no se pueden ausentar, si pertenecen a la Comisión, y es deber 
suyo asesorarla en los trabajos que le han encomendado.

No només les reticències a participar en qualsevol acte que constituïra un obstacle 
per a l’ensenyament confessional definien el sentir d’una part del Magisteri Nacional, 
també la seua col·laboració subreptícia en el desenvolupament d’una consciència reli-
giosa i espiritual hi va contribuir:

Para preparar a los niños a recibir la primera comunión, los párrocos daban cate-
cismo en las Iglesias unos tres meses antes (…) todos los años durante esa época 
he alentado a los niños a que asistieran con puntualidad y aprovecharan las ense-
ñanzas de la parroquia ya que en la escuela no podíamos dárselas y llegado el día 
señalado (la Ascensión del Señor para los niños de la Arciprestal) los acompañaba 
a tan conmovedor acto.
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La política de construccions escolars i l’estat de les infraes-
tructures durant la II República

En iniciar-se la II República, sobre l’anterior substrat ideològic, el mapa educatiu 
morellà presentarà cert desequilibri ja que era notòriament diferent el tracte que rebia 
la Morella urbana respecte a la rural i la de pedanies. Així doncs, malgrat la carestia, a 
1930, el municipi tenia assignades tres escoles de xiquets i tres de xiquetes, que gau-
dien de certa atenció per part de les autoritats locals. Els seus titulars eren Ismael Roca 
Llopis, Víctor Marín Gil, Joaquín Gresa Montoliu, Encarnación Gálvez Pérez, Teresa 
Palau Giménez (substituïda per Asunción Viciano Nacher) i Mª Dolores Trilles Martí.

Pel contrari, el panorama de les pedanies i de les denes reflectia a la perfecció no 
només l’absència d’infraestructures sinó també la nul·la estabilitat de les places. 
L’aïllament pedagògic d’aquests espais i “l’exili” personal i professional dels mestres 
era una trista realitat que impossibilitava la consecució de qualsevol projecte educatiu. 
En aquest sentit, la vertadera problemàtica d’eixes escoles no es trobava en les vesti-
dures exteriors, sinó en la complexitat que suposava adaptar i implantar les mesures 
renovadores que proposava la República en aquest context d’inestabilitat. La descrip-
ció oferida per Fernández Soria i Agulló Díaz de l’escola rural republicana s’ajusta a 
la perfecció a la realitat que presentaven els aularis morellans:

Pero el problema de la escuela rural no era sólo, aunque sí en buena medida, el 
referido a las características higiénicas y pedagógicas del edificio escolar, sino 
que se agravaba por su peculiar organización ya que, tradicionalmente, los pue-
blos más pequeños, las aldeas, las alquerías, los caseríos…contaban con una sola 
escuela, unitaria y mixta, en la que los distintos sexos y grados convivían bajo la 
supervisión de un único docente.

Així doncs, donada la precària situació de les infraestructures educatives morella-
nes, la República va incentivar amb afany la construcció i millora dels establiments 
escolars. De 1931 a 1936, amb la intenció de pal·liar aquest estat, es van desenvolupar 
actuacions consistents fonamentalment en la dotació de mestres i l’habilitació de nous 
edificis. Aquesta corrent respon a la pretensió governamental d’esmenar la situació 
d’una Espanya sin escuelas y un país donde más de la mitad de sus habitantes no sabe 
leer ni escribir.    

L’aprovació del Pla Quinquennal de construccions escolars va emparar el projecte 
més ambiciós de la II República, estendard de la seua projecció social. Sens dubte, la 
inversió en educació fou evident durant aquesta primera etapa. Cal assenyalar que, 
a Morella, la provisió no es va materialitzar tant en la creació com en l’habilitació 
d’infraestructures destinades a les tasques educatives. En aquest punt, van ser diverses 
les fórmules emprades per a tal propòsit: arrendament, habilitació, construcció i, en 
temps de guerra, confiscació.

L’escenari morellà, caracteritzat per la dispersió poblacional i per l’absència d’una 
xarxa d’escoles que atenguera a les demandes de la població, exigia atenció i impli-
cació. Amb eixe propòsit, es van iniciar una sèrie de contactes, el 1931, encaminats a 
llogar determinats locals fora del casc urbà. Prova d’aquesta actitud i posicionament és 
l’intent d’obtenir el beneplàcit dels propietaris de la Fàbrica Giner per a la utilització 
d’algunes d’aquestes instal·lacions amb finalitats educatives.

L’habilitació d’espais públics va ser un dels altres procediments emprats per les 
autoritats locals per a donar resposta a les necessitats del municipi. En aquest marc, 
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es circumscriu el condicionament de l’antic quarter de Sant Francesc i el consegüent 
trasllat de les escoles públiques, situades fins aquell moment a la Plaça Colón. Serafín 
Gamundí assenyala que el curs 1932-1933, ambdues escoles ya impartieron en sus 
nuevos locales que, después de hacer las obras de adaptación en el antiguo cuartel de 
San Francisco, quedaron muy espaciosas, ventiladas y con mucha luz. La manera en 
què s’anul·la l’arrendament de les escoles de la plaça Colón i s’habilita el nou establi-
ment educatiu a l’antic quarter revela una nova fórmula d’incorporació d’espais a la 
xarxa escolar: cessió de la titularitat o autorització per a la gestió d’un edifici depen-
dent d’altres administracions als consistoris amb una fi educativa.

En el cas de Morella, eixa assumpció no va estar exempta de problemes ja que es-
tava supeditada al pagament d’un cànon que l’Ajuntament morellà no podia assumir. 
Davant aquesta situació, l’alcalde Matías Sangüesa mostrarà la seua contrarietat i opo-
sició a l’administrador de Rendes Públiques, anunciant la renúncia de l’edifici en el 
supòsit de mantenir-se eixos condicionants.

Independentment de com es creaven les escoles, la veritat és que va existir una 
voluntat per universalitzar l’educació en desenvolupar-se una important política 
d’infraestructures. En aquest sentit, l’atenció a les pedanies i les denes es va convertir 
en tot un repte per a la República. El 30 d’abril de 1932 s’oficiarà la creació de l’escola 
nacional mixta de La Llequa, que comptava en aquell moment amb les següents dades 
poblacionals: població escolar: 20, habitants caseriu: 40; masies habitants: 60.

Aquesta espiral de construcció, baluard de l’educació de la II República, responia 
així mateix a les insistents demandes dels ciutadans, que aspiraven a l’establiment 
d’una xarxa d’escoles que despertara a la infància de l’adormiment de l’analfabetisme. 
Un exemple d’això seria la reiterada petició d’habilitació o creació d’una escola per 
part dels veïns del barri de l’Hostal Nou, la qual fou interpretada per l’Ajuntament com 
una crítica al seu quefer: 

Dada cuenta de la instancia suscrita por varios vecinos en la que solicitan gestione 
esta corporación la creación de una escuela en el barrio denominado “Hostal Nou” 
la presidencia manifiesta que  desde hace tiempo por la alcaldía no ha cesado en 
conseguir (…) que saben muchos de los que la han suscrito, por lo que atribuyen 
a tal solicitud más que al deseo plausible de que los niños del indicado Barrio re-
ciban la instrucción necesaria como un voto de censura para esta presidencia por 
lo que ruega, a pesar de ello, se tome en consideración el contenido de la referida 
instancia.

D’ací el goig amb què el Consell Local de 1ª Ensenyança rebrà, el 1933, la decisió 
municipal de crear una escola de pàrvuls en el casc i una mixta al barri de l’Hostal Nou. 
L’habilitació i funcionament de, al menys la primera, queda constatat, però existeixen 
dubtes de la posada en funcionament de la segona, ja que posteriorment, el 1936, serà 
remès de nou l’expedient de tramitació. 

En matèria d’infraestructures escolars, l’infaust any de la guerra, serà testimoni de 
la ideació d’un grup escolar. Mesos abans de l’esclat de la Guerra Civil es va decidir 
crear una comissió formada per un representant de l’Ajuntament i un mestre amb la 
finalitat de desplaçar-se a Madrid, entrevistar-se amb el ministre d’Instrucció Pública 
i obtenir la màxima subvenció possible per a tal efecte. Per a açò, es pretenia aprofitar 
la relació personal existent entre el polític Marcelino Domingo Sanjuán i el municipi:

Dada la amistad que existe con el actual Ministro de Instrucción Pública por haber 
permanecido en esta ciudad una temporada durante el verano último (…) es más 
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posible que consiga ésta lo que no podrían conseguir los Diputados de la provincia.

De la reunió mantinguda amb el ministre va retre comptes el tinent d’alcalde, Agus-
tín Borrás Boix, qui en el ple celebrat el dia 23 de març, va assenyalar haver obtingut 
promesa formal del Excmo. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que en lo 
referente a Morella las considerará como propias debido a que no solo son de justicia 
sino también al gran cariño que profesa a esta ciudad. Així mateix, en aquesta sessió, 
es va debatre, a petició del Consell Local de Primera Ensenyança, la creació de dos 
escoles unitàries a Morella i dos mixtes, una al “Moll” i l’altra, al “Molí del Pont”.

Els mestres de la II República: Condicions laborals i profes-
sionals

Les Espanyes de la República, urbana i rural, van oferir diversos comportaments i 
graus d’assimilació del projecte d’Estat, motivats en gran mesura, per qüestions socio-
lògiques (tradicionalisme, conservadorisme, religiositat, etc.) i educatives (analfabe-
tisme, absentisme, infraestructures educatives, etc.). Aquestes sinergies van provocar 
que en zones rurals, degut a la seua pròpia idiosincràsia, l’actitud dels mestres respecte 
a la proposta educativa republicana tingués una importància capital en la consecució 
de les reformes. A Morella, les reticències i descreença d’una important part del Ma-
gisteri Nacional van abocar certes mesures a l’ostracisme.  

Així doncs, depenent del grau d’identificació del col·lectiu docent amb el projecte 
educatiu, es distingeixen diferents postures en els docents morellans. El desenvolu-
pament d’una política continuista respecte a la coeducació i la graduació es va deure 
al desajust produït entre el text i el context. Açò és, la diferent trajectòria personal i 
professional dels mestres i les difícils relacions que van mantenir alguns d’ells amb 
l’Ajuntament van motivar la indolència i fins i tot, el rebuig front a determinades me-
sures. La diferent formació, el consegüent quefer didàctic i el sistema d’accés al Ma-
gisteri contribuiran així mateix al desarrelament del model educatiu de la II República 
en el municipi.

El canvi en el sistema d’accés va generar no pocs conflictes que van dificultar la seua 
implantació i van alimentar la polèmica. Sobre aquest tema, Morente Valero assenyala 
que l’afirmació que els mestres nacionals van enarborar amb entusiasme la bandera 
republicana, sense matisos, no s’ajusta a la realitat del moment:

El [hecho de que el] Magisterio (sin mayores matices) se colocó del lado de la Re-
pública es, pues, una verdad a medias. De hecho, como la propia documentación 
relativa a la  depuración franquista de la enseñanza demuestra, una gran parte de 
ese Magisterio era indiferente a las cuestiones políticas y sociales, cuando no de 
ideología conservadora y derechista. Cosa distinta sería afirmar que, en general, 
los maestros más jóvenes, y muy especialmente aquellas pocas promociones for-
madas en el Plan Profesional de 1931 y los que accedieron a la docencia mediante 
el sistema de  cursillos, fueron mayoritariamente entusiastas de las reformas y se 
comprometieron con ellas. Así, si no se puede sostener sin más que el Magisterio 
fue republicano, sí se puede afirmar, sin que algunas excepciones puedan desvir-
tuar la sustancia de lo dicho, que el sector del Magisterio más preocupado por la 
innovación pedagógica y más comprometido con la idea de una escuela agente del 
cambio social fue inequívocamente republicano.
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Cap dels docents que comença la seua anadura a les escoles del casc urbà de More-
lla, en els primers temps de la República, havia sigut format baix el paraigües del Pla 
Professional de 1931, columna vertebral de la metamorfosi educativa. El seu procedir 
era producte del Pla Bergamín de 1914 que, a pesar de sus aciertos (…) continúa con 
la tradición enciclopedista, que concedía en los planes de estudio del Magisterio más 
importancia a la formación cultural básica que a la profesional y técnica.

A aquest desajust pedagògic amb els nous temps es suma el fet que una considerable 
part dels mestres morellans havia accedit a les aules mitjançant el sistema d’oposició. 
Conseqüentment, no van mimetitzar el reciclatge que van suposar els cursets per als 
docents no formats en l’ambient de renovació de la II República. 

Al casc urbà, com ja s’ha comentat, aquesta primera generació de docents va estar 
formada per Ismael Roca Llopis, Víctor Marín Gil, Joaquín Gresa Montoliu, Encarna-
ción Gálvez Pérez, Mª Dolores Trilles Martí i Teresa Palau Giménez, substituïda per 
Asunción Viciano Nacher. D’aquest col·lectiu, únicament la mestra Palau participarà 
en els Cursets de Selecció realitzats a València el 1931. Posteriorment, el 1934, Isabel 
Jimeno Meliá i Javier Pallarés Giner accediran a les escoles morellanes mitjançant 
eixe procediment.

El preàmbul del Decret de 3 de juliol de 1931 explicita el propòsit d’aquest canvi en 
assenyalar que l’antiquat i molest sistema d’oposicions no habilitava per al correcte 
exercici de la docència. D’aquesta manera, s’entenia que els cursets oferien una opor-
tunitat de millorar la seua formació professional i rebre una orientació precisament en 
el delicat moment d’assumir les greus responsabilitats de l’ensenyament. Malgrat la 
formació general i pedagògica, la incorporació de mestres cursetistes al planter more-
llà no comportarà grans canvis significatius en la conducta didàctica.

Per la seua banda, la situació de les pedanies i les denes es mantindrà sense canvis, 
a excepció d’Herbeset, ja que seguiran sent nomenats docents que havien accedit a 
la plaça mitjançant oposició i amb el mateix sou anual que els anteriors. En aquest 
sentit, el 5 de juliol de 1934, es rep a l’Ajuntament de Morella la presentació de Juan 
Serra Arques com a mestre en propietat de l’escola nacional mixta de La Pobleta i el 
31 de juliol, el d’Hipólito Castillo Berenguer com a titular de la de La Llèqua. Mesos 
després, el 12 de novembre, serà Pasqual Llop Martínez qui, en virtut dels cursets, 
accedirà a la d’Herbeset. 

Les circumstàncies en les quals van haver de desenvolupar la seua labor els do-
cents del casc urbà i de les pedanies dificultava l’aprehensió del fonament i ideari de 
l’educació republicana. El 1930, les paupèrrimes condicions laborals i econòmiques 
del Magisteri Nacional evidenciaven la desídia i deixadesa amb què havia sigut tractat 
el tema educatiu. Els edificis escolars no reunien les condicions necessàries, els sous 
eren mísers, el dret a casa-habitació no es respectava en nombrosos municipis, etc. 
Aquest panorama no contribuïa a l’anhelada socialització republicana que devia cana-
litzar-se a través de l’educació. Conforme a açò, es va iniciar la seua dignificació amb 
el suport d’una sèrie d’intervencions estructurals i materials, i la professionalització 
del docent mitjançant la formació.

D’acord amb l’anterior, el 1932 es van realitzar a Castelló les Jornadas Pedagógi-
cas de la Federación de Maestros de Levante, a les quals van assistir diversos mestres 
morellans. Aquestes sessions estaven destinades a perfeccionar la didàctica de les es-
coles nacionals amb la finalitat d’acabar amb la falta de cultura: Hoy tenemos un gran 
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problema gravísimo, y es, que aunque tenemos República no tenemos cultura. Així 
doncs, aqueixa decidida voluntat d’educar a la ciutadania constitueix l’estendard que 
identificarà a la nova Espanya: La España trágica ha sido borrada por la España re-
publicana que el Magisterio formó en sus Escuelas.

El programa de ponències incloïa el desenvolupament de diverses temàtiques que 
tractaven aspectes metodològics, organitzatius, didàctics i lingüístics. L’afany per re-
moure els fonaments de l’analfabetisme i regenerar els mètodes pedagògics és evident. 
Amb aquesta intenció, es pretén dignificar la labor del mestre denunciant, en paraules 
de Rodolfo Llopis, los antiguos planes de enseñanza, que cogiendo al maestro des-
pués de unes oposiciones, lo sepultaban en una aldea, viviendo una vida hostil, vícti-
ma e instrumento de todos.

Aquesta determinació d’ennoblir la professió docent es va materialitzar en una mi-
llora de les condicions econòmiques. En aquest sentit, la República va suprimir els 
dos últims escalafons i va establir un sou mínim de 3000 pessetes. La implantació del 
sistema de cursets va possibilitar que el docent ingressara en el Magisteri Nacional 
amb una remuneració de 4000 pessetes.

Els mestres morellans van veure millorades les seues retribucions després de la co-
rrida de escalas i els ascensos. Aquest augment salarial no feia fallida ni inhabilitava el 
consuetudinari dret a la casa-habitació. De fet, el Decret de 9 de juny de 1931 relatiu 
als Consells de Primer Ensenyament, assenyala entre les funcions dels locals: Procurar  
que  se  facilite a los Maestros casa-habitación decorosa o reciban con puntualidad la 
indemnización que les corresponda, según las disposiciones de la Superioridad.

Aquest emolument serà l’objecte de la discòrdia i de la difícil relació que mantindrà 
el Consistori de Matías Sangüesa Guimerá amb el Magisteri morellà. La desídia mos-
trada per les autoritats locals davant l’ancestral problema de la casa-habitació es con-
cretarà en una sèrie de queixes dels docents, en defensa dels seus drets, a la Inspecció 
provincial. Les protestes seran constants al no ser abonada la compensació econòmica 
que substituïa l’assignació de la casa-habitació. Davant aquesta situació, Encarnación 
Gálvez Pérez mostrarà el seu descontentament, la qual cosa motivarà l’amonestació, el 
7 de setembre de 1931, de les autoritats provincials a l’Ajuntament de Morella.

No obstant açò, malgrat les directrius de la Inspecció, la petició de la mestra va ob-
tenir el silenci de l’administració local i aquesta situació es va mantindre en el temps. 
Novament, el 19 d’abril de 1932, aquell òrgan intervindrà informant al Consistori de la 
situació d’indolència que patia Encarnación Gálvez Pérez en deure-se-li por alquiler 
de casa-habitación desde 1º de enero de 1931 hasta la fecha.

Donat l’anquilosament i estancament del problema, el col·lectiu del Magisteri Na-
cional de la localitat presentarà una reclamació conjunta. Aquesta mesura de pressió 
motivarà la intervenció de l’inspector cap, Emilio Monserrat, qui exigeix al president 
del Consejo local de Primera Enseñanza la convocatòria d’una reunió i l’elaboració 
d’un informe que resumisca l’estat de la qüestió.

Sobre aquest tema, l’Ajuntament informa que, el 1926, va llogar un habitatge, que 
comptava amb cinc pisos, amb la finalitat d’atendre el dret a la casa-habitació dels 
docents morellans. Allí van romandre fins el 1930, moment en el qual es va rescindir 
l’arrendament per la seua infrautilització en ocupar-la solament mestres solters i per 
considerar que no reunia les condicions necessàries per a ser habitada.

El caire bel·ligerant que presideix l’informe, en assenyalar a la docent i al seu ma-
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rit com a causants de la situació, evidencia l’atmosfera de permanent discòrdia que 
acompanyarà l’esdevenir del Magisteri Nacional a Morella. El xicotet conflicte al que 
al·ludeix el Consistori es convertirà en una pesada llosa que arrossegaran els mestres 
en veure minvats i lesionats els seus drets.

La versió de les autoritats locals serà rebatuda pel curs dels esdeveniments ja que, un 
any després, novament, tots els mestres de Morella alçaran la seua veu amb la finalitat 
de reivindicar les prerrogatives que li corresponien. La reiteració en el temps de les 
queixes manifesta la falta de diàleg i la precarietat en la qual van haver de viure els 
docents:

Visto el Presupuesto de Morella para el año 1933 y la reclamación presentada 
contra el mismo por D. Ismael Roca Llopis, Dª Encarnación Gálvez Pérez, Dª 
Asunción Viciano, D. Víctor Marín, Dª Mª Dolores Trilles y D. Joaquín Gresa, 
Maestros Nacionales, en solicitud de que se consignen en el mismo, la cantidad de 
500 pesetas, para cada uno de ellos por casa-habitación según previene el artículo 
15 del Estatuto del Magisterio; el que suscribe propone a V. S. poner a la vista del 
Ayuntamiento interesado la expresada reclamación por un plazo de ocho días que 
expirará el día 21 del actual febrero, para que por la Corporación se exprese los 
motivos por los cuales se omitieron en Presupuesto tales consignaciones obliga-
torias, con la advertencia de que el plazo para autorizar dicho Presupuesto queda 
interrumpido.

Malgrat l’advertiment, l’Ajuntament no modificarà gens la seua voluntat i persistirà 
en l’arbitrarietat en remetre un nou pressupost sense incloure la partida corresponent a 
la casa-habitació, la qual cosa implicarà una nova amonestació de la Secció Provincial 
de l’Administració Local de la Delegació d’Hisenda.

Dies després de la recepció d’eixe ofici, obviant les seues directrius, el Consisto-
ri intentarà resoldre l’assumpte assignant-los als docents uns habitatges. Malgrat les 
revinclades realitzades per tal d’evitar el pagament d’aquests havers, la Delegació 
d’Hisenda ordena que es rectifique el pressupost i s’incloga en ell les 3000 pessetes 
en concepte de casa-habitació. Aquesta reivindicació del Magisteri i la consegüent 
intervenció de les autoritats provincials alimentaran els retrets, en forma d’acusacions 
i amonestacions vetlades, de l’Ajuntament. No obstant açò, lluny d’acovardir-se, la 
mestra Encarnación Gálvez Pérez  — com a presidenta del Consell Local de More-
lla— defensarà la seua postura i censurarà l’intervencionisme del Consistori:

Reunido este Consejo Local de mi Presidencia, en sesión extraordinaria celebrada 
el 8 del actual acordó por unanimidad la improcedencia de la, de esa Corporación 
de fecha 6, por  no aducir hechos concretos contra los Sres. Maestros, al propio 
tiempo, que no considera a la Corporación municipal con atribución para alguna 
para ordenar las amonestaciones de referencia.

Aquesta notificació va ser rebuda amb cert ressentiment i enuig per l’Ajuntament, 
que no va dubtar a traslladar la seua queixa a la Inspecció provincial, la qual cosa va 
contribuir a l’enquistament del desacord. Coneixedora d’aquest clima d’animadversió i 
hostilitat, la Inspecció Provincial de 1ª Ensenyança qüestionarà el nomenament del nou 
representant de l’Ajuntament en el Consell Local per ser excessivament bel·ligerant i 
fer fallida amb això l’acord aconseguit prèviament entre ambdues institucions:

Sr. D. Matías Sangüesa
Mi querido amigo: Al llegar aquí me encuentro la comunicación de esa Alcaldía 
de fecha 8, proponiendo para vocal representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Local de 1ª Enseñanza al Sr. Gamundí Rallo. ¿No quedamos en que sería otro 
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menos agresivo? Espero noticias de V. ratificando el nombramiento o proponiendo 
otro en su caso.

Eixe escenari de desacords entelarà la relació entre l’escola i l’Ajuntament morellà 
durant la II República, mostrant-se una certa acritud i hostilitat que, necessàriament, 
havia d’afectar a la seua coordinació i relació.

Línies pedagògiques de l’educació republicana
L’interès mostrat per l’establiment d’una xarxa d’escoles no es va traduir en el man-

teniment d’unes relacions constructives i fluïdes entre el Consistori i els mestres more-
llans. Aquest permanent conflicte va dificultar l’assimilació de les línies pedagògiques 
republicanes, promovent-se la involució i l’entossudiment al no presentar-se els canals 
de comunicació adequats.

A Morella, el procés de construcció de la identitat republicana va trobar diversos 
esculls entre els quals destaca l’absència d’un Magisteri permeable a les seues pro-
postes. L’adveniment de la II República únicament va propiciar un canvi en el model 
d’Estat, però no una mutació en l’esperit i el sentir del moment. La descreença en el 
seu projecte educatiu va impossibilitar la consecució del canvi en les escoles del muni-
cipi. Açò no implica que no s’introduïren innovacions, sinó que el grau d’implantació 
i assimilació de les mateixes no van tenir una projecció considerable.

Conseqüentment, la màxima definitòria de l’educació morellana en aquest període 
serà la inacció pedagògica en un marc sacsejat per les múltiples reformes del primer 
bienni. Així, les línies educatives que defineixen l’escola única o unificada seran es-
quivades i reduïdes a un corpus dilacerat i sotmès a la tradició.

A Morella, l’escassa implantació i acceptació de les mesures pedagògiques de la 
II República evidenciaran les reticències que despertava el seu model educatiu. El 
context i la intrahistòria de les escoles determinaran l’assimilació parcial del projecte 
tricolor, no desenvolupant-se en les escoles de la localitat línies fonamentals com la 
coeducació i possiblement, la graduació.

L’aperturisme integrador que manifestava la Institució Lliure d’Ensenyament en el 
seu Prospecte de 1908 exercirà una influència decisiva en la redacció dels decrets 
d’agost i setembre de 1931, relatius a la coeducació. En aquest aspecte, és summament 
significativa la posició dels institucionistes en assenyalar que la coeducació és la clau 
per a acabar amb l’estat d’inferioritat de la dona:

La Institución estima que la coeducación es un principio esencial del régimen 
escolar, y que no hay fundamento para prohibir en la escuela la comunidad en 
que uno y otro sexo viven en la familia y en la sociedad […] Uno de los resortes 
fundamentales para la formación del carácter moral, así como de la pureza de las 
costumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de la 
mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque, en cuanto se 
refiere a lo común humano no sólo como sino con el hombre.

Influïda per aquest corrent, la II República advocarà per la seua implantació en els 
centres de Segon Ensenyament i en les Escoles Normals, de les quals el Reglament de 
17 d’abril de 1933 contemplarà la participació en  l’experiència educadora de les Es-
coles Annexes. Malgrat la fermesa del posicionament, eixe postulat no es desenvolupa 
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legislativament en el marc de les Escoles Primàries, fet que evidencia l’escàs abrigall 
que el Magisteri va oferir a aquesta mesura i també que, probablement, no era un ob-
jectiu prioritari de les reformes educatives republicanes:

A pesar de que la coeducación aparecía como algo consustancial a la escuela uni-
ficada, no había absoluta unanimidad sobre la idoneidad de su práctica, y no sólo 
por las críticas que recibía desde los sectores más conservadores del catolicismo, 
sino también por determinadas posiciones si no contrarias, sí poco entusiastas, que 
se daban entre algunos sectores del propio Magisterio. En realidad, las autoridades 
educativas mantenían una posición favorable a la coeducación, pero llevaban a 
cabo su implantación con una notable cautela en lo que hace referencia a la escuela 
primaria (no así en el caso de las normales), en parte para evitar encontronazos 
con los sectores católicos y conservadores (lo que no se consiguió), y más pro-
bablemente porque la coeducación no era uno de los objetivos prioritarios de las 
reformas educativas.

En aquesta atmosfera d’hostilitat i bel·ligerància, els mestres morellans rebutjaran la 
implantació de la coeducació a les seues escoles i tancaran la seua essència als arma-
ris de la pedagogia. Ni tan sols l’anarquia educativa imposada per la Guerra Civil va 
aconseguir l’acceptació de la proposta: 

La coeducación una de las disposiciones del Ministerio  de Instrucción Pública no 
llegó a implantarse en Morella por acuerdo de todos los compañeros.

Quant a l’escola graduada, el Magisteri morellà va manifestar un cert desdeny en 
rebre la petició de l’Ajuntament de graduar les escoles, limitant-se a assenyalar la 
seua complaença. En aquest sentit, haguera sigut esperable que eixa qüestió haguera 
sorgit en el si de l’escola, malgrat açò va ser producte d’un suggeriment o petició del 
Consistori al Consell local. La situació mostra l’apatia dels docents cap a les propostes 
pedagògiques en voga en aquest moment.

Del procés d’implantació del sistema de graduació de les escoles ret compte i sembra 
el dubte algun mestre en afirmar que es va realitzar extraoficialment. Al fil de l’anterior, 
el tipus d’actuació que es va desenvolupar -si, en realitat, es va dur a terme- va haver 
de variar significativament respecte a les directrius oficials ja que tornarà a ser represa 
la qüestió en iniciar-se la Guerra Civil.

Malgrat els evidents beneficis de la graduació de les escoles, l’atmosfera rural mo-
rellana i els escassos recursos existents van promoure el seu alentiment en el casc urbà 
i la seua omissió en les pedanies i les denes per motius de població. Novament, les 
escoles rurals seran les grans oblidades de les reformes republicanes:

Desde distintos sectores, y ya desde comienzos del siglo XX, se defendían las 
propuestas de graduación de las escuelas como uno de  los  medios  para  mejorar  
su  eficacia  educativa. La organización graduada, que posibilita clases o secciones 
con alumnos de mentalidad homogénea y de la misma o aproximada edad, favore-
ce tanto a los maestros como a los niños […] Pero el proceso, lento, de graduación 
de la enseñanza, lo era todavía más en las zonas rurales en las que la escasa can-
tidad de alumnos no permitía crear las tres secciones, con las que como mínimo 
contaban las graduadas.

Cal assenyalar que la negativa dels mestres a implantar la coeducació i la no assi-
milació del model d’escola graduada no van implicar un immobilisme absolut. Certs 
aspectes van impregnar de renovació l’educació morellana. En aquest sentit, la inclu-
sió de taules-bancs bipersonals en el mobiliari de les aules va contribuir a traslladar 
un mètode d’ensenyament-aprenentatge comunitari en el qual l’alumne adoptava un 
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major protagonisme. Eixa mesura marcava un canvi d’orientació en el quefer educatiu 
d’acord amb el nou sentir didàctic que naixia en el si de l’Escola Única.

Per la seua banda, els llibres de lectura emprats s’inspiraven, entre altres, en la pe-
dagogia de Montessori i Decroly, sent l’enciclopèdia el principal suport dels processos 
educatius. Aquests manuals escolars responien a les coordenades ideològiques de la 
II República, i mostraven en major o menor mesura el seu substrat doctrinal. Prime-
rencament, es van aprovar una sèrie de directrius que animaven a la transmissió de 
determinades banderes socials. Així, el 22 d’abril de 1931, el Govern provisional va 
declarar festiu l’1 de maig animant als docents a transmetre una glorificació del treball:

Los Maestros, con este motivo, pueden y deben describir a los niños la evolución 
que a través de la Historia han sufrido las clases trabajadoras, subrayando en ese 
proceso de liberación espiritual y económica del proletariado la trascendencia que 
supone para el nuevo Derecho la existencia de la Oficina Internacional del Traba-
jo, que nació y vive bajo esta divisa: “Si quieres la Paz, cultiva la Justicia”. Los 
Maestros, en fin, explicando a los niños la significación del Primero de Mayo, no 
harán sino una lección ocasional en torno a la glorificación del Trabajo.

Malgrat tot allò exposat, l’eina per excel·lència de la reforma educativa va ser sense 
cap dubte la figura del docent. L’actitud aquiescent del mestre, macerada per la bene-
volència de la renovació pedagògica, va promoure l’obertura de l’escola al mitjà, la 
implantació d’una educació emocional que convertia a l’alumne en protagonista de 
l’aprenentatge i la certesa que la motivació era producte de l’interès. Sobre aquest 
tema, l’article publicat en la revista Algo constitueix un valuosíssim testimoni sobre la 
tasca educativa desenvolupada a Morella:

Un maestro de Morella, el señor Herrero Carceller, nos dice en una carta que le 
agradecemos mucho, que para su labor le han sido utilísimos los artículos y datos 
que Algo publica y que los grabados, que sus alumnos miran con fruición, le han 
servido de base para explicaciones sobre razas humanas desconocidas de los ni-
ños, animales que tampoco conocen, ciudades, paisajes, ríos, etcétera, y cita, entre 
otros, el caso del interés que pusieron los muchachos en seguir los artículos que 
Algo publicó recientemente acerca del río  Ebro.

De les seues declaracions, es desprèn la visió d’una escola els suports de la qual 
són el discent i el docent, destacant-se la seua important i escassament valorada tasca. 
Advocava pel desenvolupament d’una educació afectiva que l’erigira en model per als 
alumnes al mateix temps que promoguera el coneixement en eliminar la barrera que 
coarta la seua curiositat: 

El maestro debe ser un padre para sus alumnos, más padre aún que 
para sus mismos hijos. Sólo así puede llegar a ser un buen maestro 
y sólo así tendrán en él los alumnos un buen educador. Cuando hice 
las fotografías que acompañan estas líneas, indiqué a los niños que 
estaban destinadas a publicarse en un periódico. Esto les llenó de 
alegría. Aproveché la oportunidad para explicarles el funcionamien-
to de la cámara fotográfica. Vi con satisfacción que escuchaban con 
vivo interés mis explicaciones y con ello obtuve una prueba más de 
que hay que mezclar la enseñanza al entretenimiento.

Didàcticament, l’assumpció de nous espais educatius i de la llibertat com a context 
d’aprenentatge constituirà una altra aportació del mestre Herrero a la història de la 
pedagogia moderna:
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He ensayado las clases al aire libre y he obtenido muy buenos resultados. La sen-
sación de libertad que el niño experimenta al no verse encerrado entre las cuatro 
paredes de la escuela le predispone a escuchar con gusto las explicaciones del 
maestro. Tales experiencias me llevan a la afirmación final de que manteniendo al 
alumno en continuo contacto con la naturaleza, la labor del maestro resulta mucho 
más fácil y eficaz.

Des d’una perspectiva general, d’altra banda, entre les mesures pedagògiques de la 
II República, destaca l’experiència educativa del Museo del Pueblo o Museo circu-
lante, en representar la més obnubilada actuació de les Missions Pedagògiques. Pro-
bablement, el caràcter estàtic de l’exposició i l’enllumenament sensitiu i individual 
que produeix la contemplació de l’art han quedat eclipsats per la magnitud del Coro i 
Teatro del Pueblo, del cinematògraf i de les biblioteques rurals.

La creació del Patronat de Missions Pedagògiques i el nomenament de Manuel Bar-
tolomé Cossío com a president, va ulcerar el mur de l’elitisme cultural en aproximar 
l’art i el coneixement a todas aquellas gentes humildes que viven en las aldeas más 
apartadas, que no han salido de ellas o han salido sólo a las cabezas de partido, don-
de no hay museos.

L’amor de Cossío per la pintura va influir decisivament en la ideació del Museo del 
Pueblo. La seua concepció de la recepció artística i el caràcter intuïtiu que li atorga-
va a aquestes manifestacions, convertien l’art pictòric en un vertader despertador de 
consciències i sensacions. Aquestes experiències no van ser ideades amb un caràcter 
exclusivista, la seua essència responia a l’afany d’aproximar el saber a zones tradicio-
nalment excloses del do de l’educació: 

Quisieron las Misiones poder llevar este museo a las aldeas más pobres, más leja-
nas y escondidas, como hasta ahora vienen haciendo con las demás cosas, porque 
para esos pueblos son principalmente las Misiones, para los desheredados.

El to amb el qual Cossío marca les orientacions que ha de seguir aquesta Missió 
elimina tot biaix aristocràtic en la transmissió del saber i denota l’empatia amb la qual, 
segons el seu parer, calia compartir el coneixement:

Cossío nos dijo: «Yo lo dejo en manos de ustedes. Porque son ustedes los que me 
van a decir cómo tiene que funcionar el Museo. Yo lo único que les digo es que no 
quiero que tenga ningún carácter pedagógico […] Yo quisiera que ustedes no tu-
vieran nada de misión, y tampoco que lo digan a esas gentes tenga nada de escolar 
o blando  […] Procuren ustedes no ofender a la gente. Les van a enseñar ustedes 
cosas, pero no vayan a presumir de ellas».

En aquest projecte, assessorat per Pedro Salinas, Cossío va estar acompanyat per 
joves bracers com Ramón Gaya, Eduardo Vicente i Juan Bonafé. Serà el primer, junta-
ment amb Antonio Sánchez Barbudo, qui custodiarà i acompanyarà l’exposició que es 
realitzarà a Morella. Aquesta visita s’emmarca en la Missió que va recórrer la provín-
cia de Castelló de gener a març de 1936:

Y en tantos y tantos rincones de España, cuando el gran pintor y yo  recorríamos  
lugares  inolvidables como Morella en  el “Museo” mientras fundábamos una 
amistad inquebrantable, sometíamos a discusión esa manera de entender el arte 
que, pasado el tiempo, ha producido el sentimiento de la pintura de Velázquez, pá-
jaro solitario, dos de esos libros que aún no han llegado a conocimiento de ciertos 
historiadores eruditos.

Amb tal propòsit, el Patronat de Missions es va dirigir al Consistori morellà no-
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tificant-li la seua intenció d’exposar, pública i gratuïtament, el Museu Circulant de 
Pintura del 2 al 7 de febrer de 1936. Després d’assenyalar l’excel·lent acolliment rebut 
en diverses províncies, sol·licita disposar d’un local d’amplitud de 9 metres per 6, llu-
minós i sense mobiliari per a l’exposició. Així mateix, mostra la necessitat que, el dia 1 
a la vesprada, quatre mossos col·laboren en la descàrrega i que un agutzil o ordenança 
custodie la mostra.

El Patronat va emparar dues col·leccions de catorze peces que anaven acompanya-
des d’una sèrie de gravats de Goya. A Morella, van ser exposades les següents obres 
pictòriques corresponents a la primera col·lecció del Museo del Pueblo: 

Quadres: Berruguete, “Auto de fe”; Sánchez Coello, “El príncipe Carlos”; Greco, 
“Resurrección” i “Retrato de un desconocido”; Ribera, “Jacob”; Velázquez, “Las hi-
landeras”, “La infanta Margarita” i “Don Antonio el inglés”; Zurbarán, “La visión de 
San Pedro”; Murillo, “El niño Dios Pastor” i “Santa Isabel de Hungría”; Goya, “Los 
fusilamientos”, “La maja vestida” i “El pelele”.

Gravats de Goya:
Caprichos: Retrato de Goya; Que viene el coco; Se quebró el cántaro; Bravísimo. 
Los desastres de la guerra: ¡Qué valor!;  No saben el camino.
La Tauromaquia: El animoso moro Gazul, etc.; El diestrísimo estudiante de Falces, 

etc.; Desgraciadas acaecidas en la plaza de Madrid.
Los disparates: Disparate femenino; Disparate de miedo; Los ensacados; Los majos 

bailarines; Una reina del circo.
L’assistència educativa i la comprensió i l’enteniment de la mostra quedaven garan-

tides amb l’acompanyament d’un guia o col·laborador que realitzava les explicacions 
oportunes: Con el Museo irá un colaborador del Patronato, encargado de su instala-
ción, de guiar a los visitantes y dar algunas explicaciones ante los cuadros. En aquest 
punt, cal assenyalar que el Museu no es presentava nu ja que incloïa col·loquis de 
caràcter històric-artístic amb la finalitat de contextualitzar les peces:

El Museo solía abrirse por la mañana, entre las once y la una, para cualquier vi-
sita espontánea, luego más tarde, a partir de las cuatro, se ofrecían dos charlas al 
público, una que daba Sánchez Barbudo, de carácter histórico, sobre la época a la 
que pertenecían determinados cuadros, y otra, que daba Gaya, dedicaba más bien 
a los cuadros mismos, a sus cualidades pictóricas. A veces se organizaba una se-
sión especial para los niños del lugar, facilitándoles,  además,  materiales para que 
hicieran sus propias copias del cuadro que más les había gustado o impresionado.

D’altra banda, coneixedors de la situació de precarietat econòmica que presentaven 
molts dels municipis rurals, les Missions Pedagògiques es van oferir a pagar les despe-
ses que poguera comportar l’experiència. És de suposar, donada la pobresa educativa 
en què vivia el municipi, que l’Ajuntament s’adherira a aquesta possibilitat. La volun-
tat de mantenir despertes les emocions suscitades per la contemplació de la col·lecció 
i d’imantar el coneixement motivaran la cessió per part del Museu de una colección de 
fotografías de los cuadros, dispuestas en marcos, para la decoración preferente de las 
Escuelas nacionales y otras reproducciones en tamaño menor para ser distribuidas 
en el vecindario como recuerdo de la exposición del Museo y motivo de influjo en la 
educación artística del pueblo.

Una altra de les iniciatives que va calar en forma de projecte a Morella va ser la de 
les colònies escolars. Amb arrels europees, aquesta proposta va ser importada a Espan-
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ya per Cossío i tenia com a fi la recuperació de salut i canvi d’hàbitat dels xiquets. La 
interrelació i imbricació de l’acció sanitària i educativa es manifestarà en el municipi 
en l’actuació que mantindrà el Consell Local de Primer Ensenyament.

El protocol d’actuació per a la implantació d’aquesta experiència va seguir els pro-
cediments ordinaris. Així, després del preceptiu informe pediàtric, el president del 
Consell de Primer Ensenyament es va dirigir a les autoritats locals amb la intenció 
d’obtenir la seua anuència per a crear una colònia escolar en la propera i costanera 
ciutat de Vinaròs. Aquesta petició trasllueix la potestat i capacitat de l’Ajuntament 
per a sol·licitar la seua posada en funcionament en una altra localitat. De la mateixa 
manera, sembla assenyalar el caràcter ocasional o transitori d’aquestes actuacions, així 
com l’assumpció del cost econòmic que implicava l’haver de gestionar l’arrendament 
i manteniment de l’establiment en qüestió:

Reunido el Consejo local de primera enseñanza, ante el informe del médico pueri-
cultor Sr. Anglés, informe que corrobora y certifica el Presidente de este Consejo 
Doctor D. Tomás Remón de la necesidad que tienen muchos niños de cambiar de 
clima en provecho de su salud durante los calores estivales, este consejo acuerda 
solicitar al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad la creación y los créditos 
necesarios para una colonia escolar, la cual, por ser clima opuesto al de esta ciudad 
y en vista de las fáciles comunicaciones este Consejo cree sería sitio a propósito 
para establecer Vinaroz y de no ser posible algún otro pueblo marítimo de sus cer-
canías; por todo lo cual este Consejo SUPLICA a ese Excelentísimo Ayuntamiento 
tome los acuerdos necesarios para la realización de este anhelo tan necesario para 
los niños morellanos.

No obstant això, l’esclat de la Guerra Civil convertirà en paper banyat aquestes pro-
postes en imposar-se la pedagogia del desacord i de la violència.

Conclusions
En matèria de construccions escolars, a la llum de l’esdevingut en aquest municipi, 

ideari i acció constituiran una dicotomia que variarà en funció de les directrius polí-
tiques. Així doncs, seguirà la tònica de l’esdevenir patri en allò general, presentant 
múltiples limitacions en allò pedagògic. En aquest marc, la renovació quedarà a l’atzar 
de l’oblit.

Si el primer bienni, en matèria educativa, va intentar pal·liar el nefast llegat de la 
monarquia alfonsina i principià el procés de laïcització de l’escola; el segon, consti-
tuirà un fre en l’ideològic mantenint el projecte d’edificació i habilitació de centres 
escolars. L’arribada al poder del Front Popular, en els escassos mesos que dirigirà el 
govern sense el destorb de la guerra, fixarà com a objectiu la continuació i obertura 
del camí iniciat per Azaña, sent prioritària la implantació de la cultura del laïcisme. El 
conflicte bèl·lic sacrificarà la part pedagògica i imposarà la ideològica; es radicalitza-
ran les postures i la pissarra es convertirà en un camp de batalla més.

La Morella republicana va mostrar un interès evident per adequar les infraestructu-
res educatives de la localitat, habilitant i oferint nous espais. No obstant, la formació 
dels mestres i la distància emocional que es va establir entre el Consistori i el Magisteri 
local, junt amb les precàries condicions laborals mantingudes, van allunyar el projecte 
pedagògic de la II República de l’escola morellana.
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Aquest desajust entre el text i el context esquerdarà i inhabilitarà les mesures peda-
gògiques republicanes, fonamentalment les relatives a la coeducació i graduació. Els 
aires de renovació van calar de gairell a Morella, el temps de renovació del primer 
bienni es notà sigil·losament a les zones rurals, ancorades a la tradició i reticents als 
canvis.

En l’escenari morellà, laïcitat, coeducació i graduació no van calar durant els anys 
de la República en pau; sols la primera premissa es presentarà, desvirtuada per la 
violència, en temps de guerra. La resta d’aportacions quedaran en una nebulosa pe-
dagògica que no es deixarà sentir en aquests llocs tan allunyats de la sensibilitat dels 
intel·lectuals republicans. Així, la falta d’una convicció vertadera de la utilitat de la 
coeducació i del que això comportava en l’àmbit social va constituir a Morella un dels 
principals entrebancs. Pel que fa a la graduació, la pròpia intrahistòria de les escoles 
de la localitat va fer que no s’aplicara el model en tota la seva magnitud. 

 Cal assenyalar també que la breu vivència de la República sense l’amenaça de 
les armes va anul.lar el valor del temps, aspecte bàsic per l’aprehensió d’una reforma 
del caliu que proposaven les autoritats republicanes. En aquest context, és factible 
assumir l’opinió de Fernández Soria en assenyalar que:

Hasta 1936 la República no era más que la forma de Estado de un régimen bur-
gués, pero desde el inicio de la guerra se desencadena un proceso revolucionario 
que modificará profundamente la correlación de fuerzas hasta entonces existentes 
y que acentuará los contenidos sociales del régimen.

La Guerra Civil convertirà els postulats teòrics de Giner de los Ríos, Pablo Iglesias i 
Lorenzo Luzuriaga en un pesat bagatge del que difícilment es podran treure uns rèdits 
compromesos en el model social republicà. Arrere quedarà la màxima institucionista 
de respeto al alma del niño en una escola fortament dirigida pel soroll de les armes.
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