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Resum
El present article mostra una activitat, innovadora en 
aquell moment, duta a terme per un mestre, que malgrat 
no ser un pedagog conegut ni famós, demostra que hi 
havia innovació educativa a les escoles dels Ports i era 
possible que l’ensenyança en el nostre país avançara. 
L’experiència es va desenvolupar a l’escola de la cap-
çalera d’una de les comarques castellonenques més 
muntanyoses, aïllades i oblidades del País Valencià, els 
Ports de Morella, el 1913. Un altre fet molt destacat és 
que la font ha estat un escrit trobat amb el títol “EN 
LA BALMA”, en la revista setmanal “La Escuela” de 
principis del segle XX. Aquesta revista era l’òrgan de 
l’Associació Provincial i de la Federació de Llevant del 
magisteri nacional de 1a ensenyança, i fou un dels ins-
truments més importants per als mestres, ja que en ella 
apareixia legislació, experiències educatives, els con-
cursos de trasllats, novetats editorials, etc.

Paraules clau: Història educació, Morella, ILE

Abstract
This article shows an activity carried out by one of the 
teachers who, despite not being a known or famous pe-
dagogue, he was one of the teachers who applied new 
experiences in order to help our education system to 
improve. The experience was developed in 1913 in the 
main school of one of the most mountainous, isolated 
and forgotten regions of País Valencià, called “els Ports 
de Morella”. In addition, the source has been a writing 
found with the title “EN LA BALMA” (In la Balma), 
in the weekly magazine “La Escuela” (The School). 
This was the organ of the provincial association and the 
Levante Federation of the national teaching of first tea-
ching. It was one of the most important instruments for 
teachers, since it contained legislation, educational ex-
periences, transfer competitions, editorial novelties, etc.
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1. Context històric nacional
Per tal d’entendre la situació educativa del moment és necessari fer un repàs pel 

context històric, social i polític de l’època per vore els fets que de forma directa o indi-
recta van influir en el sistema educatiu tant a nivell estatal com a nivell local. Espanya 
tenia problemes de tipus colonial, ja que a partir de 1824 comença a perdre territoris 
d’ultramar com eren Cuba, Puerto Rico o Filipines. Aquests fets ja donaven mostres 
d’una futura intervenció militar11 abans de 1923. Podem dir que l’explosió del cuiras-
sat americà “Maine”, i la declaració de guerra dels Estats Units, ens van portar a signar 
el Tractat de París, on perdíem les poques possessions que ens quedaven pel món.

En el moment en què la resta d’Estats s’interessaven per Àfrica, el govern de l’Estat 
ni tenia ni disposava dels mitjans. L’any 1904 comença un protectorat en Marroc, on 
l’exèrcit espanyol va ser derrotat en el Barranc del Llop, fet que va ocasionar que es 
cridaren a files els reservistes, i fou açò un dels desencadenants de la Setmana Tràgica 
de 1909. 

1.- Puelles, Manuel (1980). Educación e Ideología en la España Contemporánea (1767-1975). Barcelona: Labor, 
p.235.
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La pèrdua de les Colònies va generar un excedent de personal militar d’alta gradua-
ció, mitigat en part per les intervencions a Marroc, i que al llarg del segle XIX havien 
estat presents en la política nacional, i ara Cánovas els havia exclòs. En aquest sentit, el 
Desastre d’Annual va originar la crisi política, que lligada al malestar militar, va tindre 
com a conseqüència la Dictadura de Primo de Rivera el 1921. 

El sistema polític de la Restauració, malgrat tindre una aparença de democràtic, 
mantenia en el poder els terratinents i oligarques. Una de les conseqüències d’aquest 
sistema polític van ser els cacics. El desgast dels dos partits que es tornaven en el 
poder, conservadors i liberals, junt a la decisió de Maura, en 1913, de no seguir amb 
el funcionament dels torns, va generar grans problemes al Règim.2 Al llarg del segle 
XIX va sorgir una nova classe social, els oligarques, com a conseqüència dels guanys 
de la indústria i el comerç. Altres formes de pujar dins l’escalafó social van ser tre-
ballar en la funció pública, la carrera militar i la política.3 Una vegada van estar en 
possessió de la riquesa, a partir de principis del segle passat aspiraven a títols i una 
forma d’aconseguir-los va ser mitjançant matrimonis amb la noblesa. D’aquesta forma 
trobem que les classes dirigents aglutinen en el poder els terratinents, l’alta burgesia 
industrial, la del sector financer i la procedent del sector públic.

A nivell econòmic, es mantenien fórmules d’explotació que no havien deixat pas a 
noves formes d’equilibri.4 El latifundi era un greu problema a Espanya, i a principis 
del segle XX, el 50% del cadastre era propietat de deu mil famílies. La quasi nul·la 
transformació de l’agricultura va impedir la reducció d’uns costs de producció que van 
dificultar l’augment en l’oferta d’aliments a uns preus més barats com passava a Euro-
pa. Aquesta debilitat va obstaculitzar l’avanç de la producció industrial, i va dificultar 
el creixement econòmic general.5 Una conseqüència directa d’açò va ser la necessitat 
d’importar aliments per a satisfer la demanda a l’Estat.

Pel que fa al tema religiós, la Constitució de 1876 contemplava en el seu article 11é 
que el catolicisme era la religió oficial de l’Estat, tot donant-li el control de l’educació 
a canvi de la seua funció legitimadora. Com bé deien Fusi i Palafox,6 aquesta nova 
aliança entre Estat i Església  li va donar un gran poder social en estar potenciada per 
la política de reconeixements dels poders constituïts del Papa León XIII, cosa que es 
va notar en els sis congressos realitzats entre 1889 i 1902. Hi ha un fet destacat per 
aquests autors, i és que consideren que el moviment espiritual del món del pensament, 
l’art i la cultura a l’Estat espanyol, es va produir fora de l’església. Un exemple clar 
van ser les entitats privades, laiques i lliberals, com eren l’Ateneu de Madrid i la Ins-
titució Lliure d’Ensenyança.

2.- Lorenzo, Juan Antonio (2001). Claves históricas y educativas de la Restauración y de la Segunda República 
(1876-1936). Madrid: Revista Complutense de Educación. Vol. 12,  Núm. 1 (2001), p. 215.
3.- Termine, E.; Broder, A. i Chastagnaret, G. (1991). Historia de la España contemporánea. Desde 1808 a nuestros 
días. 4ª. ed. Barcelona: Ariel, p. 157.
4.- Vilar, Pierre (1975). Historia de España. París: Librairie Espagnole, p.89.
5.- Fusi, Juan Pablo. i Palafox, Jordi (1997). España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid: Espasa 
Calpe, pp.154.155.
6.- Fusi, Juan Pablo. i Palafox, Jordi (1997). España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Op. Cit., p. 156.
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2. Context educatiu de l’Estat
Iniciem el relat amb la “Ley Moyano”, ja que entenem que va marcar una abans i un 

després en l’educació al nostre país. Les dades educatives l’any abans de la seua pro-
mulgació en 1857 ens mostren una Espanya deprimida culturalment, on l’analfabetisme 
superava el 80 %, la meitat dels xiquets en edat escolar no estaven escolaritzats, quasi 
el 43% dels mestres d’instrucció primària no tenien titulació oficial i més del 60 % de 
les escoles no tenien el material adequat.7 És difícil parlar d’escolarització amb aques-
tes dades, on la majoria de la població no podia accedir a l’ensenyança pública mentre 
que un minoria amb els recursos econòmics necessaris accedien a la formació.

Així en 1857, sent ministre de Foment, Claudio Moyano, i reina Isabel II, es va 
promulgar la “Ley de Instrucción Pública” (9 de setembre de 1857). Aquesta llei, que 
va ser fruit del consens entre progressistes i moderats, va consolidar el sistema edu-
catiu Lliberal i va ser el punt de partida d’un període d’estabilitat a nivell legislatiu i 
administratiu de més d’un segle. A grans trets, les característiques principals d’aquesta 
llei van ser: que la primera ensenyança elemental (dels 6 als 9 anys) havia de ser 
obligatòria, ja fora a les escoles públiques, en “establecimiento particular”, o a casa; 
proposava la gratuïtat a les escoles públiques per als xiquets els pares dels quals no 
pogueren pagar-la, regulava la formació inicial, la forma d’accés i els cossos del pro-
fessorat de l’ensenyança pública, i establia tres nivells en l’administració educativa: 
central, provincial i local.

Açò no arreglava el problema del sou dels mestres, ja que els ajuntaments en alguns 
casos o no disposaven d’ingressos, o aquests eren escassos, per a fer front al pagament 
d’eixes despeses. Hi havia un refrany conegut per tots que diu: “pateix més fam que 
un mestre d’escola”. El primer intent de solució, i no el definitiu, va ser la llei de l’1 de 
juliol de 1882 que establia un recàrrec de 16 centèsimes sobre la contribució territorial, 
destinat als municipis.

També regulava els requisits per a exercir en l’ensenyança privada, així en instruc-
ció primària era suficient tindre vint anys i el títol de mestre. També reconeixia el dret 
de l’església a vigilar l’educació religiosa, i poder obrir escoles i dispensar als seus 
caps i professors el títol que es demanava en l’article 150 de la Llei. El Decret de 21 
d’octubre de 1868 manifestava de forma explícita la necessitat d’equilibrar l’educació 
pública i la privada, i la falta d’uns estudis diferenciats quant a duració per a aquelles 
persones amb menys capacitats, així com la llibertat de càtedra.

Com a conseqüència de la revolució de 1868 coneguda com la “Gloriosa”, s’inicia el 
Sexenni Revolucionari i en 1873 va ser proclamada la Primera República. En el camp 
educatiu va fer que s’impulsara la llibertat d’ensenyança. Cal tindre en compte que 
aquest sexenni va tindre fets molt importants, i la major part de la població volia pau 
i ordre, cosa que va facilitar l’arribada de la Restauració. Així en 1876 s’aprova una 
nova constitució restaurant la monarquia constitucional, i que, malgrat ser conserva-
dora, contemplava aspectes progressistes com la tolerància religiosa, la declaració del 
drets dels homes o el sufragi universal.

7.- Gómez, Angel. (1988). La enseñanza primaria en España entre 1846 y 1856: Apuntes de estudio. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1, 41-47. Universidad de Zaragoza.
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L’educació va tornar a adquirir importància com a conseqüència de la crisi interna i 
la independència de les últimes colònies d’Àsia i Amèrica. Mostra d’açò és la frase se-
güent: “Salvar a España por la Escuela”.8 Un nou model d’Estat implicava una reforma 
educativa. A més del que hi havia a casa, Europa tocava a la porta.

Arribats a aquest punt, era destacable que la formació escolar bàsica i generalitzada 
començava a ser considerada necessària, i com diu Garrido, “más por imitación de las 
corrientes europeas que por convencimiento auténtico de nuestra clase política”.9

La influència europea “implicava abordar un procés de nacionalització del sistema 
educatiu i un procés d’importació, traducció i difusió de les seues anàlisis teòriques i 
de les seues experiències institucionals, organitzatives i didàctiques.”10 En aquest sen-
tit es manifestava Ruiz11, afirmant que entre 1900 i 1936 es va dur a terme, malgrat les 
crisi, tot un procés que va modernitzar l’educació, tant en la vessant de noves institu-
cions, de revitalització de les ja existents (Consell d’Instrucció Pública), de polítiques 
educatives, com en la professionalització dels mestres, inspectors i professorat de les 
Escoles Normals.

Podem dir que la influència de nous corrents de pensament com el krausisme, el 
positivisme, o l’evolucionisme, anaven fent camí en els sectors intel·lectuals i univer-
sitaris, fet que generava tensions en la forma d’entendre l’educació. Gómez  distin-
geix entre innovadors i tradicionals.12 Els primers seguien les idees de Sanz del Río i 
de Giner, i volien una transformació de l’Estat mitjançant una renovació pedagògica. 
Malgrat açò, com diu Puelles13 cal tenir en compte que eren molt religiosos, puritans 
i volien fer homes des de dins, ja que per a ells aquest era el camí per aconseguir una 
nova nació.

Per altra banda, estaven els tradicionals que defenien els drets de l’església i, com 
aquesta, adoptaven una postura de defensa. Eren seguidors del Carlisme i de l’integrisme, 
antiliberals i catòlics, i enemics de secularitzar la vida. Per a ells l’educació havia de 
ser catòlica, seguidora del dogma i moral catòlics; a més a més, reconeixien el dret de 
l’església a fer la tasca d’inspecció educativa, pel que podem dir que apostaven per 
l’ensenyança de tipus confessional.

Tant l’institucionisme com el regeneracionisme havien afavorit l’aparició, com 
manifesta Lerena,14 d’un estat d’opinió crític sobre l’educació espanyola. Les idees 
de Cossío, Costa, Giner o Macías, anaven en aquesta direcció. La Institució Lliure 
d’Ensenyança (ILE) va ser un dels òrgans que més va influir en el moment educatiu 

8.- uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf
9.- https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3099888.pdf
10.- Terrón, Aida. (1997). La modernización de la educación en España (1900-1939). En Escolano, Agustín. i Fer-
nández, Rogérido. (eds.). Los caminos hacia la modernidad educativa en España y Portugal (1800-1975). Zamora: 
Fundación Rei Alfonso Enriques, p. 102.
11.- Ruiz, Julio. (1986). Las innovaciones educativas de la I.L.E. en la España del siglo XXX (1901-1936). Home-
naje. Primeras jornadas de Educación “Lorenzo Luzuriaga” y la política educativa de su tiempo. Ciudad Real: 
Diputación de Ciudad Real, pp. 15-29. I més recientment (1998) La rénovation pédagogique en Espagne de la fin 
du XIXe. Siecle à 1939. Historie de l’Éducation. 78, 133-165.
12.- Gómez, Maria Dolores. (1981). Los reformadores de la España Contemporánea. Madrid: CSIC
13.- Puelles, Manuel (1980). Educación e Ideología en la España Contemporánea (1767-1975). Op.cit., pp. 283.
14.- Lerena, Carlos. (1980). Escuela, ideología y clases sociales en España. Barcelona: Ariel.
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de l’època. Una mostra de la seua importància la podem trobar tant en el seu “Bole-
tín” que es va publicar entre 1877 i 1936, com, per suposat, en el seu Programa de la 
“Institución Libre de Enseñanza”.15  Per tal de vore la seua importància, farem un tast 
d’idees. Proposaven educar amb el màxim respecte els alumnes; volien que tingueren 
una bona cultura general perquè foren persones de bé, amb capacitat de concebre un 
ideal i governaren la seua vida. I feien incidència no a aprendre, si no a aprendre a fer 
les coses; defensaven la coeducació, apostaven per un mètode cíclic, és a dir no sepa-
raven pàrvuls, primària i secundària; apostaven per aprendre les mateixes coses, però 
amb diferents nivells d’intensitat; no estaven a favor de les classes memorístiques ni 
dels llibres de text: la col·laboració entre les famílies era considerada una peça clau; i 
per acabar, destacar les excursions escolars, que mostrem en aquest article, i que eren 
una de les activitats característiques des del principi de la Institució. A més, eren con-
siderades l’element bàsic i fonamental en el procés intuïtiu.

De la mateixa manera que Sureda,16 els membres de la Institució Lliure d’Ensenyança, 
els regeneracionistes i els grups progressistes de la societat veien que la inadequada 
formació dels futurs docents espanyols era una de les causes del retard educatiu que es 
vivia. Un fet destacat va ser que les Escoles Normals no van ser reformades fins 1898. 
Va ser a principis del segle XX quan l’educació es va convertir en la ferramenta bàsica 
per a iniciar una renovació de caràcter cívic, cultural, econòmic i social, on la figura 
del mestre té un protagonisme clau, ja que com diu Lorenzo,17 sense uns mestres ben 
formats, dignificats en la seua tasca social, i ben pagats, l’acció educativa considerada 
com a bàsica era impossible de dur a terme.  Però, a més a més, membres del refor-
misme pedagògic catòlic com Pedro Poveda o Andrés Manjón, també eren partidaris 
d’una reforma que millorara la formació docent.

Per a Terrón,18 va ser el moviment de la “Escuela Nueva” el que va originar eixa 
modernització educativa al llarg del primer terç del segle XX. A mode d’exemple, 
destaquem tres elements en el camí de renovació iniciat: el “Boletín de la Institución 
Libre de Ensenyança”, la “Revista de Pedagogía”, i els moviments de renovació peda-
gògica de Catalunya.  Pel que respecta a fets, són destacables la creació del Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts en 1900, l’ampliació de l’escolaritat obligatòria dels 
nou als dotze anys, el pagament del sou dels mestres per part de l’Estat i la creació de 
la Càtedra de Pedagogia Superior a la Facultat de de Filosofia i Lletres de la universitat 
de Madrid el 1901, la reforma dels estudis superiors de magisteri el 1909, la Residèn-
cia d’estudiants el 1910, o la Residència de senyoretes el 1915.

15.- B.I.L.E. (1918). Programa de la Institución Libre de Enseñanza. Boletín de la Institución Libre de Enseñan-
za. 42, 217-224.
16.- Sureda, Bernat. (1994). Formación del profesorado de primeras letras. En Delgado, Buenaventura: (dir.). His-
toria de la Educación en España y América.3. La Educación en la España Contemporánea (1789-1975). Madrid: 
S.M. Morata, pp.685-687.
17.- Lorenzo, Juan Antonio (2001). Claves históricas y educativas de la Restauración y de la Segunda República 
(1876-199936). Revista Complutense de Educación. Vol.12 Núm.1 (2001). p. 238.
18.- Terrón, Aida. (1997). La modernización de la educación en España (1900-1936). En Escolano, Agustín. i Fer-
nándes, Rogerio. (eds.). Los caminos hacia la modernidad educativa en España y Portugal. Zamora: Fundación 
rei Alfonso Henriques, pp.101-121.
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Malgrat aquests fets, Gutiérrez19 considera que la influència de l’ILE, d’acord amb 
els llibres de text i les pràctiques de classe que es feien en eixe temps, va ser limitada, 
ja que es mantenia viu l’esperit de tres coneguts pedagogs cristians: San Juan Bosco, 
Andrés Manjón i el pare Pedro Poveda.

No obstant això, els moviments de canvi eren imminents i alguns partits polítics, 
com el Partit Socialista Obrer Espanyol, va fer tot un programa sobre la instrucció 
pública,20 on es podien vore les seues propostes. En destaquem algunes d’elles: dret 
universal a l’educació, i en el cas de ser necessària una selecció es faria en funció del 
rendiment intel·lectual; gratuïtat de totes aquelles institucions educatives que foren 
oficials; i apostaven per la unificació de graus, van constituir així l’escola unificada.

Fins que va aparèixer en la Llei de pressuposts de 31 de març de 1900, Espanya no 
tenia cap ministeri específic que es fera càrrec de l’educació del país. Després d’aquest 
fet que va situar a l’educació espanyola a l’altura, i donant-li la importància que me-
reix aquest tema, podem dir que iniciem una nova etapa. L’any següent, 1901, es va 
publicar un Reial Decret que disposava que fora l’Estat espanyol qui es fera càrrec 
del pagament de les despeses de personal i del material de totes les escoles públiques 
d’instrucció primària.

3. Context educatiu morellà
Quan la llei de setembre de 1857 obligava els ajuntaments a dotar de locals per a 

poder impartir l’ensenyança d’una forma “digna e higiénica”, l’Ajuntament de More-
lla va dur a terme obres l’any 1860 en les golfes del propi Ajuntament, on van ficar 
en marxa quatre aules amb els seus corresponents “retretes”, dos per a xics i dos per 
a xiques. Per a elles, el pati eren els passadissos de les aules, i per als xics, el carrer.

Pot paréixer estrany que pugueren arreglar-se-les amb tant poc d’espai, però cal tin-
dre en compte que la Morella de 1860, malgrat tindre més de 3000 habitants, donada 
la situació de precarietat econòmica en què es vivia, molts dels fills i filles del poble 
anaven als masos a fer de pastorets perquè en els masos almenys es menjava.

El terme municipal de Morella és el més gran de la província de Castelló, amb 410 
Km2, i compta amb 365 masos distribuïts en deu denes (nom que rep l’agrupament dels 
masos), i en cadascuna d’elles hi havia pràcticament un local dedicat a l’ensenyança. A 
mode d’exemple, anem a mostrar dues d’elles. La primera és la de la Pobleta, i l’altra 
la d’Herbeset. 

Malgrat no tindre constància de la data exacta de creació, com diu Gamundí,21 hi ha 
una acta escrita del nomenament del mestre de la Pobleta el 21 de maig de 1871. Així 
com la de la sessió de l’11 de juny de 1889, en la qual l’Ajuntament es feia sabedor 
de la comunicació de la Junta Provincial d’Instrucció Primària, on es manifestava la 
conveniència de convertir en “escuelas mixtas o de ambos sexos las incompletas que 
existen en los barrios de Pobleta y Herbeset de este término municipal, con el aumento 

19.- Gutiérrez, Angel. Repaso a cien años de educación en España. Revista Arbil. nº 73.
20.- Ministerio de Educación y Ciencia (1982). Historia de la Educación en España. III. De la Restauración a la 
II República. Madrid: M.E.C., pp.377-384.
21.- Gamundí, Serafín (2001): La enseñanza en Morella. Ajuntament de Morella.
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de ciento cincuenta pesetas a cada una de las dotaciones de ambos maestros o bien 
crear, en dichas Aldeas, escuelas incompletas de niñas con iguales haberes que dis-
frutan las Maestras de las escuelas de niños”. Així mateix, es va acordar consignar les 
tres-centes pessetes en el pressupost de l’any vinent, i comunicar a la “Junta Provincial 
de Instrucción Pública” aquesta decisió. Finalment, l’any 1927 es va construir un nou 
edifici destinat a “Escuela Nacional”, al costat de la plaça de la Pobleta, on la casa del 
mestre va ser construïda en 1946 en l’edifici de la “Cofradía”. Aquesta escola va tancar 
les seues portes el 14 de novembre de 1970 amb motiu de la despoblació fruit de les 
emigracions produïdes per l’economia, on la gent que buscava una vida millor havia 
d’abandonar les seues arrels.

De l’escola d’Hesbeset, tampoc hi ha data exacta de creació. Consta que l’11 de juny 
de 1889, l’Ajuntament es reunia per a convertir-la en mixta i augmentar en 150 pes-
setes la dotació del mestre. L’any 1920 va ser clausurada a causa de les males condi-
cions en què estava, però el 1923 va ser reoberta després que l’Ajuntament de Morella 
adquirira dues cases per a fer la nova escola i casa del mestre. Finalmente, l’escola va 

tancar les portes el 19 de juny de 1974 pels 
mateixos motius abans exposats.

També hi ha constància escrita, datada el 
22 d’octubre de 1871, de la sessió que es va 
celebrar en la Casa Consistorial, sobre la re-
alització de classes per a persones adultes, 
dutes a terme principalment en tempora-
da d’hivern, seguint el cicle agrari, base de 
l’economia de la zona.

Com que l’educació no era gratuïta per a tots, 
l’Ordre de 18 de juliol de 1900 establia que les 
retribucions que les famílies pudents havien de 
pagar al mestre i que havien d’estar fixades per 
la Junta Local d’Ensenyança, el consistori mo-
rellà pactava amb els mestres la manera en què 
s’havia de materialitzar aquest manament. 

L’Ajuntament de Morella premiava els xiquets de les escoles públiques que per con-
ducta i aplicació en foren mereixedors, cosa que servia d’ajuda i model per als altres. 
Així consta en l’acta de la sessió de 10 de juny de 1905, on es destinaren 250 pessetes 
als premis citats. També es feien mereixedors de premis els mestres. Una mostra és 
l’acta de 13 de juny de 1908, on s’acordava donar un “voto de gracias” al mestre D. 
Vicente González Zengoita.22

En la sessió que l’Ajuntament va celebrar el 2 de juny de 1910 va acordar per unanimitat 
demanar la conversió de l’Escola Pública de xiquets en graduada, així com realitzar les 
obres necessàries i dotar-la del material requerit. I el 7 de setembre de 1911, l’Ajuntament 
donava compte de la instància que el mestre de Morella D. Emilio Zorita Soriano demana-
va que es destinara un nou local per a instal·lar l’escola municipal que ell dirigia.23

22.- Gamundí, Serafín (2001): La enseñanza en Morella. Ajuntament de Morella. Op.cit. p.11.
23.- Gamundí, Serafín (2001): La enseñanza en Morella. Ajuntament de Morella. Op.cit. p.12.
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4. L’excursió
L’experiència motiu d’aquest article va estar duta a terme l’any 1913 a l’escola de 

Morella (els Ports), localitat ubicada al nord de la província de Castelló, en la serralada 
Ibèrica i cruïlla de tres regnes: Aragó, València i Catalunya. Situada a una altura apro-
ximada de 1000 metres, l’agricultura era fonamentalment de secà i la ramaderia ovina. 
Emilio Zorita Soriano era el mestre d’allí en eixe moment. Va exercir abans a Morón, 
i després de Morella a Talayuelas i Requena. Era un home inquiet, que participava 
de la vida cultural i havia escrit en revistes com “Escuela Moderna” i “La Escuela”.  
En els seus articles s’aprecia “a una persona adelantada a su tiempo, una persona que 
ve en la educación la única oportunidad de España para salir de la permanente crisis, 
un maestro que lucha por una educación pública de calidad y universal en un país 
donde existían dos educaciones: una para pobres y otra para ricos”. Com a mestre era 
“una persona comprometida con sus alumnos, un maestro moderno que ya ponía en 
práctica eso que ahora llamamos pedagogías alternativas o Escuela Nueva, que no 
habla de castigo sino de diálogo, que no habla de autoridad, sino de respeto y com-
prensión, un maestro que roba horas a 
su reloj para dedicársela a sus alumnos, 
y que se afana en hacer que la escuela 
sea el lugar donde los niños deseen ir 
cada mañana”.24 

Com podrem vore, l’article que Emi-
lio Zorita va redactar de l’excursió en 
la revista “La Escuela” el 13 de maig 
de 1913, no era sols per contar el que 
havia fet, pretenia que la resta de com-
panyes i companys de professió veieren, 
s’animaren, començaren a conéixer i fi-
car en pràctica noves formes de dur a 
terme l’educació, fonamentades en bona 
part, com és el cas, en les principis de 
l’ILE, on l’excursió era considerada, 
com hem vist abans, un dels elements bàsics i fonamentals en el procés intuïtiu. Hi 
havia noves formes d’educar, i ell volia no sols donar-les a conéixer. Ell volia que els 
companys també les aplicaren.

L’article es titula “En la Balma”, i en el seu primer paràgraf queda patent el compro-
mís i lligams que tenia amb els seus alumnes, on la responsabilitat i complir amb el que 
s’havia pactat era mostra de respecte i element per a forjar un nou alumne.

“La promesa había que cumplirla. Era preciso salir de casa y llegar al punto prefi-
jado a la hora convenida”.

Després de passar per l’escola fa una clara crítica al sistema tradicional d’ensenyança, 
manifestant que hi ha noves maneres de fer a l’escola, i que cal dur-les a la pràctica.

“Despertó el día y, con él, los maestros excursionistas y el sol. Sol y maestros, 
después de saludarse con la efusión de dos amigos que en mucho tiempo no se han 

24.- http://requena.revistalocal.es/wp-contenct/uploads/2015/02/35_1981_12_10_01.jpg.

La Llequa
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visto a tales horas, emprendieron simultáneamente su marcha; aquel a cumplir su 
misión de todos los días, éstos a buscar los nuevos horizontes de la Pedagogía en 
plena Naturaleza, en pleno campo”.

La descripció que fa del lloc on anaven a pernoctar ens dona una idea del gran do-
mini de la retòrica que Emilio tenia, les paraules les adorna, els adjectius qualificatius 
borden el text i situen el lector davant mateix del Santuari i, com no podia ser d’altra 
forma, torna a mostrar que en aquesta nova forma de fer escola l’alumne adquireix un 
paper decisori.

“Cuando el primero llegaba a su ocaso, los segundos tocaban el fin de su jornada. 
No muy lejos se dibujaba la silueta de un Monasterio: La Balma, atrevido y artís-
tico santuario, pegado a gigantescas rocas que parecen sostenidas solamente por 
la fuerza misteriosa del dedo de Dios. La única campana colocada en la cúpula de 
su prismática torre, tañía el “Ángelus”, los excursionistas que a su llegada a los 
pueblos del transito habían entonado patrióticas canciones, creyeron muy del caso 
entonar un “Ave gratia plena” al entrar en el santuario”.

A més de seguir apreciant la riquesa lèxica, mostra el respecte a les creences i la 
necessitat de conjugar-les amb esdeveniments de caràcter laic i de reivindicació prole-
tària (escrits en majúscula) en benefici de la comunitat.

“El dia que finaba era el de la Ascensión, y el siguiente, el DOS DE MAYO. 
Estas dos festividades, civil una y religiosa la otra, se daban la mano, no querían 
separarse, deseaban ir juntas, protestando, sin duda, de algo que se desprende. Los 
maestros reunidos supimos interpretar esa aspiración, y en el templo con la Fé y 
en el campo con la Patria, celebramos un uno y un dos de mayo de imperecedero 
recuerdo”.

Malgrat no tindre constància del fet, ens aventurem a manifestar que, de segur, els 
alumnes que van participar en l’excursió van llegir en l’escola de Morella textos d’un 
escriptor que va descriure com ningú la realitat espanyola, i que el que contemplaven 
era més que suficient per a relaciona-ho amb els coneixements geogràfics i històrics 
que d’aquesta forma van passar de teòrics a experiencials, acabant amb una manifesta-
ció rotunda, de canvi, d’un canvi necessari arran de les noves tendències en educació.

“Por el lugar evocó nuestra memoria a Covadonga y a Pelayo, y por la fecha al 
pueblo de Madrid y a Galdós, el inimitable narrador de los Episodios, cuyas pá-
ginas pasaron más de una vez por delante de nuestros ojos arrancando lágrimas 
de admiración y aplausos de entusiasmo. ¡Así se enseña el patriotismo!¡Así se 
educa!”

Emilio acaba el seu article amb conclusions determinants, amb afirmacions inequí-
voques i rotundes, donant-li valor a l’experimentació feta, destacant la tasca no sempre 
reconeguda del mestre i manifesta que la ciència de l’ensenyament ha de seguir aquest 
camí.

“Los excursionistas, en número de cuarenta, regresaron satisfechísimos a sus ho-
gares. Y es natural. Con un acto así, la Patria se enseancha, la Pedagogía está en 
su centro y el Magisterio se ennoblece. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Pedagogía! ¡Viva 
el Magisterio!
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5. Conclusió
Malgrat paréixer que aquesta experiència resulta insignificant davant d’altres que 

es van realitzar en tot l’Estat, no ho és donat que es va dur a terme en una zona rural 
d’alta muntanya, deprimida, majoritàriament analfabeta, on saber llegir i escriure era 
al que s’aspirava en molts dels casos, la disciplina i els càstigs dominaven les aules, 
i el nostre mestre amb eixa “excursión escolar” va aconseguir que eixos xiquets (que 
la majoria d’ells no havien eixit mai del seu poble), se n’adonaren que era possible 
aprendre d’una altra manera. 

En segon lloc, en l’article que escriu en la revista “La Escuela”, fa una crítica a mèto-
des tradicionals d’ensenyament i un al·legat a noves formes d’ensenyar de manera tan 
subtil, que sols  rellegint el text veus quin és l’objectiu principal. Pareix que conta el 
que van fer, però resulta tot un al·legat per la renovació pedagògica, al·legat dirigit a 
companys de professió de tota la província de Castelló (recordem que la revista era de 
caràcter provincial).

En tercer lloc, són escasses les experiències educatives documentades d’aquesta 
zona, i l’única de caràcter educatiu del Santuari de la Verge de la Balma d’aquell mo-
ment, situat en la localitat de Sorita, el que ens anima a donar-li un valor inèdit. No sols 
pels seus habitants, que anaren fent camí amb unes condicions de vida marcadament 
duríssimes, sinó als mestres que anaven allí a exercir la seua professió amb un context 
impensable avui en dia, i que destacant la seua professionalitat, no sols exercien, sinó 
que damunt innovaven.

I per acabar, per afavorir la reflexió, voldríem compartir unes paraules de D. Emilio 
Zorita Soriano, un mestre que de segur va marcar la vida dels seus alumnes. “¡Cuán 
bello es el niño! ¡cuán adorable y cuán digno de que se le eduque incesante y sabia-
mente! Educar… ¡Educar!… ¡¡Educar!!”25. 

25.- http://requena.revistalocal.es/wp-contenct/uploads/2015/02/35_1981_12_10_01.jpg.


