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un rebutjament dels plantejaments liberals més radicals, sobre

tot. Com es veu té les mateixes característiques que altres obres

seves, per ventura amb un llenguatge més assequible, això fa

que sigui considerada com una de les més elementals de les

seves obres.

Malgrat les afirmacions anteriors, hi ha autors com Benito

Garcia de los Santos, que la valora més positivament:

"...Es un libro dedicado á los niños, y esta circustancia
exigia un plan bien concertado, razonamientos fáciles
de comprender, claridad en el estilo, profusión en
las comparaciones y en el ejemplo; estas circunstancias
se hallan reunidas en él, formando un tratado con
el cual, no solo un niño, sino cu BJquiera otra persona,
puede estar segura de re-sponder á los argumentos que
le hagan sobre los fundamentos de la religión. Una
prueba de su importancia es lo que se ha generalizado
su lectura, habiéndose hecho de él muchas y numerosas
ediciones". (1211)

Fins hi tot va ésser traduït al català posteriorment,

i es recomanava als mestres d'escola d'Instrucció primària

en el B.O.I.P.» va ésser utilitzat a certes escoles, etc. (1212)

Utilitza un to molt trascendent i dirigista cap un sol

objectiu fonamental: "Dios nos ha criado, nos conserva, nos diri-

ge; él es nuestro principio, él es nuestro fin". (1213) Amb això

no e's que, des del seu punt de vista estigui aquivocat, però

si que s'ha de dir que en aquest cas l'Educació és converteix

amb un instrument de la religió, no al servei de la perfecció

humana. El seu concepte de llibertat queda limtat a la trajectò-

ria cap a la consecució d'aquest objectiu, encara que sigui

tan transcendental.
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En línies generals és un intent de contrarrestar l'esperit

secularitzador de l'època, esperit que anava en detriment

de l'ensenyança de la religió a l'escola, al manco no se li

donava tanta d'importància com abans. Sense voler dir que

el procés de secularització es complís, tal com els liberals

en els seus inicis pretenien.

Es seguien recomanant i utilitzant els mateixos cate-

cismes d'abans, especialment el Fleury i el Ripalta, autors

res suspitosos de revolucionaris. Pot ésser també que la

manca d'obres noves fes necessari utilitzar les anteriorment

esmentades i altres com la de Diaz de Baeza, sense massa origina-

litat.

El mateix Balmes ens indicava a 1'"Advertència" que:

"No es mi ánimo escribir un catecismo de doctrina
cristiana, ni un compendio de la historia de la religión;
de esta clase de obritas no faltan; solo me he propuesto
llenar un vacio que se alia en la enseñanza de los
niños. Se los instruye por medio del catecismo en
los rudimentos de la religión y se les hace decorar
su historia; pero no se llama bastante su atención
sobre los fundamentos de las verdades que aprenden;
y así que al salir de la escuela para entrar en la
sociedad distraída i disipada, cuado no incrédula
o indiferente, no encuentran en su entendimiento las
luces que podrían servirles para sostenerse en las
creencias de nuestra religión sacrosanta". (1214)

El propòsit i la voluntat de Balmes so'n clars, omplir un buit

a la formació religiosa pels infants, ja que considerava que

a les escoles s'ensenyava de .tot, però no les raons i els fona-

ments de la religió catòlica.
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El seu punt de partida era: "La razón natural basta para

conocer que hay un Dios, criador del cielo y la tierra", (1215) i a

continuació col·loca l'exemple que creu més adequat perquè

la seva explicació arribi als infants:

"... porque si viésemos un palacio muy grande, muy
hermoso, alhajado con magnífica riqueza y adornado
con exquisito primor, ¿no diríamos que es un insensato
el que afirmase que aquel palacio, aquellas alhajas,
aquellos adornos, nadie los ha fabricado ni ordenado?
Pues bien, el mundo es este soberbio palacio: el sol
le ilumina de día, la luna por la noche; el cielo está
poblado de estrellas; la tierra, de hombres, de animales,
de plantas; el mar y los ríos, de peces; el aire de
aves; las estaciones se suceden unas a otras con orden
admirable; en las entrañas de la tierra se halla el
oro, la plata, todos los metales, las piedras preciosas:
y un mundo de tanta riqueza, tanta hermosura y maravilla,
¿no ha de tener un criador y ordenador?". (1216)

Provablement l'exemple aportat per Balmes era motivador

i adequat per a la seva època, en el sentit que es valoraven

les coses que apuntava l'autor eom a positives. Era una fórmula

per apuntar-se al carro de 1'evolució dels temps, pero molt

més ideològica del que pareix a simple vista. Balmes prete-

nia adaptar la religió al temps que corria, molt optimista

i opulenta, com si a la societat que ell projecta hi hagués

una perfecta harmonia.

Pereix que defensa el poderós, l'ordre jeràrquic, a on

el "Tot Poderós te' totes les virtuts possibles i està per damunt

totes les coses terrenes i espirituals.

La seva concepció de l'ordre queda reflectida, projectada

en la figura del creador, així:
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"... inmenso, justo, santo, bondadoso, misericordioso,
prendador de los buenos, castigador de los malos; en
una palabra, un Espíritu infinitament perfecto, criador,
conservador y ordenador de todas las cosas". (1217)

Són els atributs d'un ésser infinitament perfecte, absolut,

amb una paraula, un ésser suprem que s'ha de tenir present,

i si surts de les regles establertes, pot ésser greu.

Però, això que s'ha d'ensenyar segons els dictats de la

raó natural, de manera dogmàtica i absoluta, tot s'explica

per la creació divina.

La veritat és a la religió catòlica, és 1'única i vertadera.

Els que obrin bé segons els principis catòlics seran recompensats,

els altres castigats. (1218)

Les circumstancies feren que l'home pecas, i per tant,

segons el dogma del pecat original que Balmes vol expli-

car:

"...El hombre de ahora no es un hombre no es tal como
Dios lo crió, sino que es un hombre dejenerado. Dios
le habia criado inocente y feliz; su entendimiento
estaba ilustrado con la luz de la verdad, su voluntad
ajustada á los dictámenes de la razón y de la ley divina;
su vida se deslizaba en agradable quietud, en apacible
bienestar; su corazón rebozaba de dicha". (1219 )

La culpa es de l'home que es un pecador, pero la Religió

no nega que existeixin contradiccions dins ell, així i tot

aquestes contradiccions i monstruositats de la seva vida

no so'n explicables per la sola intel·ligència humana, li

manca la fe. (1220)

Altres temes que toca so'n la redenció de l'home per Jesucríst,

el cumpliment de les profecies, la divinitat de la religió
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cristiana, falsedat de les sectes separades de l'Església,

etc. Una manera de presentar les seves reflexions dogmàtiques

és la del diàleg, i a nosaltres ens interessa, per exemple

aquesta:

"P. ¿Tiene la Iglesia autoridad para imponer preceptos
á los fieles.

R. Si señor: porque en toda sociedad ha de haber
derecho de hacer leyes que obliguen á los que pertenecen
á ella.

P. ¿Puede la Iglesia prohibirnos la lectura de malos
libros?

R. Si señor: por la misma razón que un padre prohibe
á sus hijos el que coman alimentos dañosos.

P. ¿Qué entiende V. por malos libros?
R. Los que extravian el entendimiento ó corrompen

el corazón.
P. Es peligroso el que los malos libros nos acarreen

semejante daño?
R. Si señor: son peores que las malas compañias,

porque los tenemos á todas horas, el autor, cuya capacidad
es por lo común muy superior á la nuestra, adquiere
sobre nuestro espíritu mucho ascendiente, y acaba por
mas que al principiar la lectura nos hayamos prevenido
contra su influencia.

P. Pero entonces ¿no quedamos sin ilustrarnos en
muchas materias?

R. No señor; porque todo lo necesario para la verdadera
ilustración se halla también en lo libros buenos.

P. ¿Es verdad que la ilustración esté reñida con
la Religión?

R. Es un gravísimo error; la historia entera lo
contradice: los hombres mas sabios han sido religiosos;
si ha habido alguna excepción, ésta no destruye la
regla". (1221)

Era una forma d'interpretar la llibertat d'informació

i d'ésser informat, això repercuteix en la .llibertat d'ensenyament.

Aquesta capacitat ' crítica que ens ' assenyala no és compatible

amb la seva actitud quasi inquisitorial-.-' ; •- •
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Crec que la ideologia que es manifesta en aquesta obra

en el seu conjunt és anti-liberal. Més que res com a reacció

en contra del temible llibertinatge que pogué's provocar. Si

bé és veritat que vivia un moment de gran pressió de 1'Església,

degut a l'escalada de les idees liberals, va intentar que

s'aproximas a postures del moderantisme, com més conservador.

Malgrat aixb aquesta aproximació es detecta poc -a; la religión demostrada

al alcance de los niños. (1222)

Balmes s'esforça en demostrar la relació entre: Religió,

Fe i Ciencia. Pretén demostrar, des del seu pensament social

i de la pedagogia social i familiar, l'ordenació social a la

mesura de 1'Església católica.

L'Església, en definitiva, ha de mantenir el control sobre

la moral dels individus, dels llibres, i ha d'ésser vigilant dels

bons costums de la població.. Tot aixb té lligams amb les

connotacions polítiques de la seva vida recent.

Entre els altres temes educatius que Balmes va tractar,

trobam, per exemple, el de la llibertat d'ensenyança, on

critica, a la seva manera, el cas de la França de Guizot,

amb un caire anti-protestant i a favor dels jesuïtes:

"Convida M. Guizot a los jesuítas a que, si han renunciado
a la lucha contra el libre examen, vayan a ocupar entre
los ciudadanos, a titulo, empero, de ciudadanos, no
como congregación. ... Esto significa que si quieren
gozar de los derechos de ciudadanos es preciso que
renuncien al título de religiosos; que dejen de ser
lo que son por los votos que ligan a los ojos de Dios.

Esta cuestión nos ofrece un ejemplo de lo que significa
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para ciertos hombres la palabra libertad. Libertad
para ellos, libertad para enseñar, libertad para mandar,
libertad para ocupar puestos más honoríficos y lucrativos;
mas para los otros, para los que con su influencia
intelectual y moral sean capaces de hacerles sorbra
y de amenazar o destruir el monopolio, para esos, exclusión
en nombre de la libertad". (1223)

És clar que Balmes, en el conjunt del seus escrits, defensa-

va la llibertat d'ensenyança des del punt de vista de l'ense-

nyança privada católica, i com a maxim secular, pero en contra

del que ell anomena monopoli estatal de l'ensenyança a través

de l'Estat.

Des del punt de vista didàctic, un dels llibres de

text que analitzarà té per autor Mariano José Vallejo, EL..Compendio

de matemáticas el cual considera que ocupa un lloc preeminent

entre els matemàtics d'Europa.(1224) Obra que elogia pel seu:

"Orden excelente en las materias, claridad y exactitud
en las ideas, rigor y hasta ecrupulosidad en las
demostraciones, severidad, sencillez y desembarazo
en los métodos, convicción y elegancia en las fórmulas,
prudente sobriedad para no decir sino lo necesario
o muy útil, un fino discernimiento para no omitir nada
de cuanto puede fecundar el talento de los jóvenes,
a la par de un sumo cuidado para ponerlos al alcance
de los últimos adelantos; he aquí a mi entender
los caracteres de esta obra preciosa. Pero, a pesar
de calidades tan relevantes, no se crea que su
explicación no deje mucho que hacer al profesor;
pues, a más de las dificultades que siempre envuelve
la inteligencia de una obra elemental por perfecta
que sea, usa el autor algunos puntos de una concisión
tan extremada que ofrecen al profesor ancho campo

para su aplicación y su talento". (1225)

Malgrat fos un matemàtic de la vella escola, es veu

que encara interessava, no tan sois a Balmes, sinó a tots els que

el recomanaven per ésser utilitzat a les escoles.
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Balmes es demana en primera instància al Pla d'ense-

nyança per a la càtedra, que és el primer escrit que tenim sobre

el tema publicat en els seus"Escrits pòstuma':

"¿Cual es el verdadero objeto del establecimiento
de esa cátedra? La respuesta es muy sencilla: propagar
el conocimiento de las matemáticas para el fomento
de las ciencias y las artes. ¿Qué es la extensión
que deberá darse a la enseñanza? ¿Qué método deberá
adoptarse para que, al paso que la población reporte
una utilidad positiva e inmediata, no se descuiden
los fines más trascendentales que deben siempre
tener los establecimientos de esta clase? He aquí
pudiera parecer a primera vista: una cuestión para
cuyo desenvolvimiento son necesarias detenidas
reflexiones". (1226)

Volia presentar una valoració pragmàtica de la utilitat de

la materia amb serietat, amb el seu característic llenguatge vul-

garitzador, amb la voluntat de fer comprensible els seus

raonaments.

Des del punt de vista didàctic,una de les seves preocupa-

cions era que:

"Los métodos de enseñanza adolecen comúnmente
de uno de dos vicios opuestos: superficialidad y
escasez de la-rutina o un exceso de elevación y abundan-
cia; el primero halaga la pereza del profesor o
encubre tal vez lo menguado ahorrándole además el
segundo lisonjea su vanidad imprudente, y minucioso
para lograr que sus explicaciones se adapten a la
capacidad de los discípulos; ambos encuentran en
sus errados métodos un ahorro de trabajo, un secreto
de comodidad y de holganza, pero ambos ahogan el
fruto en su germen, engañando a la sociedad que
les ha encargado el cuidado de la juventud, es decir,
de sus más caras esperanzas". (1227)

Més que res , anava a vendre el seu producte i la seva

disposició a començar la seva tasca amb els ànims per dur

a terme una tasca efectiva ja des del principi.
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Claredat i exactitud han d'ésser les qualitats d'un

professor a l'hora de la seva exposició. El professor ha

de facilitar la comprensió dels punts capitals de la matèria

que explica. També considera que la matèria ha d'ésser transmesa

amb ordre perquè el deixeble no perdi el fil.

En el que es refereix als continguts,ens presenta un repàs

de les matèries que creu que són les adequades per donar

les primeres passes en matemàtiques: l'Aritmètica, que

considera la part més senzilla i útil; l'Àlgebra, la més

admirable de la matemàtica; La Geometria Elemental la que

considera, per la seva claretat i el seu llenguatge, positiva

per fer comprensibles les primeres nocions, degut a que

aquesta matèria es dirigeix més a la imaginació que a

l'enteniment; La Trigonometría rectilinia, la part combinada

amb els logaritmes, útil i extensa; La Geometria pràctica,

la valora per les poques dificultats que hi trobarà qui

tengui entesos els principis especulatius en que es fonamenten

els seus procediments; Aplicació de l'Àlgebra a la Geometria,

per possibilitar un viratge a la Geometria; Els principis

d'Estàtica i Dinàmica, queda considerada com a la que té

més complicacions al moment d'ésser ensenyada, però important

per ésser el fonament de la perfecció i el progrés. (1228)

Es clar que, quan es parla de com Jaume Balmes enfocava

l'ensenyança de les matemàtiques, s'ha de fer una referència als
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punts més destacables que s'ofereixen a l'esmentat Pla

d'Estudis de l'ensenyança de les matemàtiques, que va presentar

el 17 d'agost de 1837, quan va entregar la sol·licitud per

accedir a la càtedra convocada per a l'Ajuntament de Vic,

sinó també al Discurs que va pronunciar I'l d'octubre del

mateix any a l'acte d'inauguració de la citada càtedra de

matemàtiques. (1229)

En el Discurs inaugural d'aquest càtedra, Balmes, -en

primer lloc fa unes reflexions de tipus general i es congratula

de la iniciativa de l'Ajuntament de Vic de potenciar aquest

ensenyament per després passar a explicar la utilitat de

les matemàtiques en general i la Industria i al Comerç en

particular, a més de considerar-les com un element fonamental

per a la formació integral de la persona.

Perquè tenguem un punt de referència del significat

de les paraules de Balmes en aquest discurs, per altra banda

més be historico-descriptiu que altra cosa, a continuació

podem citar el següent paràgraf, en el que fa una defensa

de les matemàtiques:

"Todas las ciencias tienen sus atractivos, pero
no hay otra que aventaje ni tal vez iguale a las
matemáticas en absorber la atención y en distraer
fuertemente el alma de toda clase de objetos. Los
romanos acababan de tomar la plaza de Siracusa y
el célebre Arquímedes estaba absorbido en la solución
de un problema geométrico que todo el estruendo
de las armas, no fue capaz de hacerle advertir de
la catástrofe; y en tiempos modernos, el insigne
Vieta estaba tan abismado en sus cálculos algebraicos,
que pasaba tres días y tres noches sin que sus domésti-
cos pudiesen arrancarle de su silla para hacerle
tomar un poco de alimento o el más preciso descanso".
(1230)
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Però l'aportació pedagógica no acaba amb aquestes refle-

xions sobre la importància de les matemàtiques i la seva

utilitat, així com a la forma de transmetre el seus continguts

a la joventut del seu temps, sinó per exemple en temes com

"La buena crianza", que tracta d'oferir idees sobre urbanitat,

(1231) o el "Discurso sobre los males de la ociosidad",

en el que ens fa una defensa del treball, el qual ha de

concienciar al jove de la seva responsabilitat en favor

dels interessos de la Humanitat i com a condició necessària

per aconseguir la felicitat. (1232)

La seva pedagogia te elements i plantejaments de tipus

didàctic fonamentats en la intuició, l'anàlisi i la síntesi,

l'observació i l'experiència; de Pedagogia social i política

en la que ens dona una visió de la seva interpreatció de

les possibilitats d'intervenció social oferien les condicions

de l'estructura social d'aquell temps. Malgrat això per

a mi les seves característiques com a pensador de l'educació

que més el defineixen són el de pedagog catòlic i eclèctic,

que vol manifestar-se en defensor del sentit comú, a més

de fer consideracions socials i polítiques com persona preocupa-

da per l'evolució de la societat del seu temps, imbuit d'un

cert individualisme social i burgès, en certa manera classista

per la justificació de la jerarquització social, però defensor

d'una educació interclassista i utilitarista, que es queda

a mig camí entre la tradició i.el canvi social.
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Per resumir el que pensava Balmes de la seva época en

relació a l'Educació, ens valen les paraules que a continua-

ció referim:

"Mas al propio tiempo que aplaudimos este progreso
también deseamos que procure aliarle intimamante con
la religión y la moral, para evitar las consecuencias
desconsoladoras que estamos presenciando en otros
países donde el aumento de la instrucción ha llevado
consigo el aumento de la inmoralidad, donde en la
estadística de la corrupción y del crimen figuran
en número mucho mayor los instruidos que los ignoran-
tes... Preferimos la cantidad hermoseada con la virtud
a la instrucción prostituida de vicio". (1233)

Una visió ben coherent amb Balmes, bastant partidista,

a favor d'una exagerada moralització dels individus sense

superar el tradicionalisme catòlic, en conjunt és una visió

consevadora en temes com el de la secularització i una apo-

logia de la religió catòlica.



2.2.3.- Els plantejaments educatius als inicis del Moviment

obrer. El socialisme utòpic.

La paulatina desfeta dels gremis i la introducció lenta

de l'industrialisme afavoriren l'inici del moviment obrer,

especialment a Catalunya.

Les primeres lluites obreres es veuen caracteritzades

per l'associacionisme obrer i la violència inicial amb que

es plantejaven les seves reivindicacions, sobretot a partir

dels fets de 1835.

la:

Àngels Solà, en relació a aquesta situació, assenya-

"A Catalunya, l'albada de la transformació de
les estructures productives de la ma de la industria-
lització- molt centrada a l'àrea barcelonina, al
menys inicialment- corre paral·lelament a la implantació
del regim liberal a l'estat espanyol en els anys
que contemplem. Ambdós fets són d'una trancedéncia
suprema en la construcció de la Catalunya contemporània.
El caràcter d'un i altre fenomen s'acabà de definir
en les dècades posteriors a l'analitzada, però la
seva eclosió va produir un impacte que tanmateix
no es pot observar i calibrar sense tenir en compte
la realitat existent en els anys immediatament ante-
riors, car els elements que porten a la industrialitza-
ció moderna (basada en el sistema fabril) i a la
revolució liberal existeixen d'abans. Els desajustaments
tant en el camp econòmic com el polític, dels interessos
de la classe dominant amb els de la menestralia i
les classes populars causaren una sèrie de conflictes
que van esclatar violentament en els anys que estudiam.
A més a més es va produir una polarització social
de nou signe: d'una banda es dóna l'organització
de la patronal i de l'altra, l'associació dels treballa-
dors per tal de defensar els interessos de classe
respectius. Tot plegat otorga a la societat barcelonina
un gran dinamisme. Per arribar a definir la naturalesa
d'aquests conflictes que hom denomina "bullangues",
...". (1234)

En aquest cas Barcelona era la ciutat que vivia més intensa-



863

ment aquests fenòmens amb uns 120.000 habitants al 1835,

comparada amb altres de l'Estat espanyol resulta populosa,

pero que no amb altres de l'Europa d'aquell temps, si més

no resultava petita. (1235) El conegut Pere Felip Monlau del

tema trobava, a 1840, quan va guanyar el premi de l'Ajuntament

de Barcelona, per assenyalar les ventajes i inconvenients

de fer desaparèixer les seves murades:

"Ceñir una población con fuertes murallas es
querer oponerse a un desarrollo físico y un progreso
en todos los ramos". (1236)

Així i tot l'enderrocament no es va dur a terme fins

al pla d'Eldefons Cerda a 1859. (1237)

Però el que aquí ens interessa és resaltar els esdeveni-

ments del 1835, dels quals Manuel Reventós assenyalava el 1925

a la seva obra Assaig sobre alguns episodis històrics dels

moviments socials a Barcelona en el segle XIX;

"... No oblidem que per aquest temps esclata la guerra
carlista, i que ja s'havien iniciat les revoltes i
'pronunciamientos' que com qui diu han durat fins
al tombant del segle. La mort del rei i el liberalisme
una mica per força de les institucions, fomentaren
l'esperit de revolta; i, quan els successos iniciats
el 25 de Juliol de 1835 tingueren la revifalla que
l'assassinat del general Bassa portà, sense ningú
poder-se explicar com ni perquè, fou incendiada la
gran fabrica de Bonaplata, de què he parlat en el
primer capítol. Era el primer esclat de violència
en la lluita social. Aquest incendi de la fàbrica
Bonaplata no ens pot sorprendre donada l'època. L'odi
a la maquina, que avui no es comprèn i que ens fa
revoltar contra l'acte de sabotatge, es una etapa
que sembla necessària; almenys tots els pobles industrials
l'han passat". (1238)

La violència va seguir fins el 10 d'Agost de 1835 i la

repressió fou contundent per part de les autoritats. Les negocia-
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cions entre aquestes i els capdeventers dels obrers no

funcionava. La ingerència de l'autoritat civil en els conflic-

tes obrers va ser evident, i el radicalisme obrer fou contestat

per:

"...L'autoritat política superior de la província
prengué una providencia més aviat simple, desentenent-se
dels consells d'equitat que li donaven els Síndics
i, per Ban del 23 de maig de 1840, prohibí: 'que
se hagan suscripciones, ni se tengan reuniones para
formar asociaciones ' sense permís del Governador" (1239).

La tensa situació originada per aquests esdeveniments

va continuar amb alts i baixos, i va fer que empresaris i

obrers visquessin en un continuat enfrontament en el que

l'autoritat civil se posava sovint a costat dels empresaris.

Aquests esdeveniments anomenats les "bullangues" (1835-37),

resulten importants per a comprendre el procés que va'vuire

la revolució liberal-burgesa en conjunt de l'estat, ja que

combinats amb les de la resta de 1" estat fan támbale jar

el moderantisme en el poder, i obren l'evolució cap a la

consolidació d'una estructura de població de nou regim. (1240)

Per altra banda, si feim una marcada referència als

inicis de 1'obrerismo a Catalunya, i concretament a Barcelona,

és perquè segons tots els indicis i la bibliografia a l'abast,

l'obrerisme inicial fou molt localitzat en la seva actuació

reivindicativa, i més si consideram que el "triomf" de la

transformació industrial es va dur a terme a comptats indrets

en el conjunt de l'estat.
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En aquest sentit, la majoria d'autors insisteixen

en la idea queel prolatariat català va ésser l'únic que

va rnareixer tal abject i u.

El triomf de la Revolució d'agost de 1835 va

inaugurar a Barcelona un període de llibertats

públiques, que va facilitar la sortida a la 11 urn pública

una sèrie d' articles que varen introduir les idees dels

socialistes utòpics corn a Fourier i Saint Simón,

fonamentalment a través d'"El Vapor" i "El Propagador de

la Libertad".

D'aquest conjunt d!aportacions ens interessa

assenyalar les que fan referència concretament als

plantejaments educatius amb influència utopista, que

tenien l'objecte de treure el poble de la ignorància en

la que estava sumit. En aquest cas, l'educació es

presenta com una necessitat irrenunciable i a on falta

donar a tothom la instrucció necessària per a

desenvolupar-se corn a persona i viurà en societat, era

el rnínrni que calia exigir segons els seus plantejaments

educacionistes. (l£4i).

Un exemple conegut i destacat d'aquest tipus

d'aportació periodística és l'aticle que va publicar-se

amb el pseudònim "El Proletario" a "El Vapor" del 18 de

desembre de 1835, en el que es fa referència tant a la

Instrucció pública corn a la privada. D'aquesta vol

combatre afirmacions que qualufica de funestes corn la

següent:
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"diuen que el pare és el preceptor natural del
fill i, a l'acte, la multitud ignorant: la forca
brutal es constitueix en guia de les bases de la
ir-1 ustraci ó, de la capacitat orgànica; així els
preceptors no s'entenen de raons". (1£'4£)

La instrucció duita a terme aníjb violència genera

violència, les lluites entre la voluntat dels pares i la

.joventut generen enfrontaments, volutats oposades, i

aquestes al actuar de represores pels joves son anti-

naturals i generen falsedad en respostes del joves. Es

evident que en aquestes paraules es descobreix una

defensa del naturalisme pedagògic i que posa en qüestió

qui ha d'ésser el vertader mestre de l'infant, al

considerar que l'educador ha d'actuar no corn autoritat

sinó corn atracció: Considera que el mestre natural del

nin és, primerament un nin una mica major, i aquest a la

vegada ha d'ésser educat per un major que ell i així

succec i varnent "fins arribar si p i nací e de la ciència".

(1£43)

Respecte a la transmissió de coneixements i de

l'ensenyament, considerat corn un element teòric,

assenyalava que s'ha d'evitar 1' ensenyament brusc que 1

pare pugui donar al fill i s' exigir una graduació a la

transmisió de coneixements. Per altra banda és dificil

que el fill tengui les mateixes inclinacions que el

pare, en tot cas el pare el que pot fer és reproduir el

que sap fer per la seva experiència, el ferrer ensenyarà

al fill t raballar el ferro i altres artesans l'ofici que

practiquen, la qual cosa resulta poc satisfactori.

(1244)
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Però, a més de sortir er\ defensa d'un ensenyament

natural, reclama una educació integral súperadora de

l'estrictament grarnial, i al mateix ternps material i

inter-lect ual, en la mesura que servis per a aconseguir

satisfer totes les capacitats humanes, arnb una crítica a

la situació en la que es trobava en aquells ternps

1'ensenyament. Un ensenyament abandonat especialment en

el que feia referència a les capes socials més populars

i obreres.

La crítica anava dirigida fonamentalment als

dirigents de la societat, hi ho feia d'una manera forta

i contundent. és demana si es pot seguir confiant la

direcció dels pobles en els mateixos que manaven i

seguien en el poder. La constestació és clara i

contundent:

No; hem de confiar només en qui ens assenyali
d'una manera clara, positiva, el mitjà pel qual
tots poguern gaudir del fruit íntegre del nostre
treball. ftquesta és la pedra angular del nou
edifici damunt del qual descansarà l'educació de
tothom". (1245)

En aquest recull d'articles elaborats per Josep Mü.

Ollé i Romeu en figuren altres que representen una visió

del moment polític que es vivia en els anys 1835-1836.

Un d'ells és el que critica el projecte de llei

d'eleccions en el que es considerava que la comissió

encarragada de redectar-lo estava dividida, ja que la

majoria defensava l'elecció directa, i altres opinaven

que era millor la indirecta. Però hi havia un punt que
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els unia que era el de considerar el d i p u t a t que havia

de resultar elegit havia d'ésser ric. No era sinó una

ironia de l ' a r t i cu l i s t a en contra dels plantejaments que

defensaven als 1xberals-burgèsos en el poder.

La crítica també anava dirigida a la imitació que es volia

fer de la legislació francesa per considerar que el que es

volia imitar era antidemocràtic i excloïa del poder els possibles

representants de la ciutadania pel simple fet de no posseir

un capital, ni ésser advocat ni metge, I malgrat el partit en

el poder volgués donar una imatge d 'ordre social.(1246)•

L'articulista considerava que la constitució d ' un estat

i del seu govern ha d'easer considerada com a un mitjà per aconseguir

la felicitat dels individus que el componen i no importaria

gaire la seva natura si s'aconseguís el benestar de tots.

(1247)

Segueix amb aquesta tònica, i moralitza sobre el tema de

la felicitat individual per arribar a definir quins seran els

representants idonis per governar:

"...Sóc del parer que l'home és feliç quan fa servir
tots els ressorts que constitueixen la seva natura,
i deixa de ser-ho en la proporció amb que aquests ressorts
es trenquen o perden elasticitat pel que sigui, passi
a un de sol o a molts. Hem fonamento en el fet que
no hi ha res creat sense objecte, que quan estic dotat
d 'una facultat és per exercitar-la, no pas per destruir-la;
que, la vida essent el moviment mateix, si el compri-
meixo per un cantó, ha d'exercitar la seva acció per
un altre que el deixi lliure, i es quan es produeix
això que anomenem vici en l'aspecte moral o reproducció

excessiva dels mateixos actes, i malalties en l'aspecte
material" (1248).

Per a Josep Benet, Ollé i Romeu, és un dels que més ha

aportat a la investigació del període compres entre 1835 i 1840,

un dels més agitats, complexos i importants de la Historia catalana
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del vuit-cents i tanmateix un dels més coneguts de l'època

contemporània. (1249)

A partir de maig de 1840 apareixen les primeres associa-

cions obreres a Catalunya, i és fruit d'aquest ambient que

sorgeix la preocupació pel millorament de les condicions

de vida social i espiritual de la classe obrera, i es continua

introduint el pensament i les experiències dels socialistes

o comunistes utopies (Saint Simon, Fourier, Prohudom, Cabet,

Owen, etc).

Dels teòrics introductors dels ;utòpics sorgits en aquesta

època, entre altres podem esmentar a Narcís Monturiol (cabetià),

el músic Anselm Clavé (cabetia i federalista), Pere Felip

Monlau (liberal progressista i utopista)etc, amb els dirigents

obreristes Joan Munts i Abdó Terrades. Sense oblidar a Fernando

Garrido, Sixto Cámara, Joaquin Abreu, etc, de la resta de

l'estat, o el mateix Ramón de la Sagra coneixedor del mon

obrer de Catalunya.

Simultàniament, Barcelona era una ciutat que lluitava

per la recuperació de la Universitat (1837), es mantenia

l'Acadèmia de Bones Lletres, representada pels sectors més

cultes de la burgesia catalana, les escoles de la Junta

de Comerç, etc, conseqüència a la reacció davant la insatisfac-

ció dels sectors més cultivats contra la manca d'atenció

oficial a la cultura.

No hem d'oblidar que també es donen les primeres passes
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de la Renaixença, Aribau (Oda la "Patria" a "El Vapor" 1833),

(1250) Joaquim Rubió i Ors (Lo Gaiter de Llobregat al "Brusi"

1841), amb una significació no estrictament literaria, cultural,

sino d'inici del catalanisme polític. (1251)

Els socialistes teories tingueren una certa incidència

en el moviment obrer, no tan sols a Catalunya, sinó que

mantingueren, a través de les publicacions, contacte amb

altres utòpics i liberals radicals de la resta de l'estat. (1252)

Karl Marx considerava a aquests socialistes "utopistes"

per propugnar una reforma profunda de la societat sense

una vertadera sistematització científica, malgrat en alguna

ocasió adoptà alguns dels seus punts de vista.(1253)

En aquest temps ja devia sonar el nom d'Etiénne Cabet,

que a 1833 publicava "Le Populaire" en defensa dels drets

dels obrers, sovint pensava amb Jesucrist com exemple de

fraternitat comunitària. La fEaternitat era definida per

Cabet així: "Tots per cada un, cada un per a tots", baix

d'aquest principi va fundar la societat fraternal, la que

el 17 de març de 1848 reunia dues-centes persones a una

manifestació a París, la cual cosa confirmava el seu lide-

ratge. (1254)

Per exemple, E. Cabet defineix els seus principis educa-

tius de la següent manera:

.- L'Educació és la base i el fonament de tot el nostre
sistema social i polític, i dels seus representants. És
la base de l'home i de tota la comunitat. Les diferentes
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especies d'educació són: física, intel·lectual, moral i
cívica. Tot designat per a cada una de les matèries d'ensenya-
ment, temps i ordre dels estudis, i mètodes d'instrucció.

.- Tots els icarians sense distinció de sexes i professions,
reben la mateixa educació general o elemental.

.- Tots els que exerceixen una mateixa professió industrial
0 científica reben a més la mateixa educació especial o
professional, que compren tota la teoria de la professió
respectiva. (1255)

Criticava l'Educació aristocràtica, classifica el seu

concepte d'Educació, en física, manual, professional, moral

1 intel·lectual.

Tots aquests pensaments influiran, per exemple, posterior-

ment a Narcís Monturiol i al mallorquí Jeroni Bibiloni,

a través de la lectura del "Viatge a Icaria", i en concret

Narcís Monturiol va mantenir contacte directe amb ell, sobre

tot durant el seu exili a França.

De la tasca periodística de Monturiol ja en parlarem

posteriorment, en el que fa a "La Fraternidad" (1847) o

"El Padre de Familia" (1849). Pero ara cal recordar que

la tasca periodístiea .de Narcís Monturiol ja al 1842 estava

iniciada al col·laborar com a redactor a "El Republicano"

de Barcelona, periodic del poble, molt crític de la

centralització imposada per la política dels liberals

en el poder a l'Estat espanyol. Es així que el 15 d'octubre

de 1842 deia:

"Oh Pueblo ¡Pueblo! tu crees que los diputados
van a Madrid para mirar por tu bien; pero te engañas.
En aquella corrompida Corte en todo se piensa menos
en hacer felices a los españoles". (1256)
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O en el suplement del 26 d'octubre d'aquest mateix any, en

que es carregava la monarquia com a forma política:

"... los tronos son la ruina de los pueblos. Las
Cortes españolas nada bueno pueden hacer. Partiendo
de estos principios podemos decir que España quedará
arruinada si sus hijos no se unen ya a la bandera
democrática 'abajo los reyes"'. (1257)

Pero Narcís Monturiol a "El Republicano" no era més

que un simple redactor, i a 1843 ja dirigia "El Centralista"

a Girona, malgrat duras molt poc per la persecució de

que fou objecte. La seva maduresa periodística i ideològica

comença pròpiament a 1846, quan va fundar "La Madre de Familia"

a Barcelona i a l'any vinent va fundar "La Fraternidad",

seguida d'"El Padre de Familia" a 1849 i va durar fins a

1850.

Des del punt vista general un dels autors que més ha

estudiat el trienni que va de 1840 a 1843 en relació al

rrovimit obrer a Catalunya és Ollé i Romeu, i del resultat de la seva

investigació, Josep Benet ens assenyala que:

"... és més important, des dels seus inicis, que
fins ara hom no havia cregut. Després de lligir
l'obra d'Ollé i Romeu això queda ben clar. Ara,
coneixedors d'aquesta importància, podem explicar-nos
com aquest moviment obrer pogué sobreviure, en la
clandestinitat durant els anys d'opresió duríssima
de l'anomenada 'década moderada' 1844-1854', adaptant-
se- com tantes vegades havia de fer en el curs de
la historia- a les circumstancies, amb noves formes
de lluita i de resistència...". (1258)

En aquest cas, el mateix Josep M. Ollé i Romeu, ens

indica que la importància 'del moviment obrer a Catalunya

es deu, sempre durant els anys 1840-1843, al:

"... fet que el desenvolupament industrial de Catalunya
coincideix amb un periode de llibertats polítiques
que afavorien les possibilitats organitzatives de la classe
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obrera catalana. En linies generals, el poder polític
va estar en mans dels progressistes, els quals, per
la seva tolerància respecte a les organitzacions obreres,
diferencien dels períodes anterior i posterior, el que
estudian. El periode inmediatament anterior, 1837-1839,
es caracteritza no solament pels problemes de la guerra
carlina, sinó també per la fèrria dictadura que va impulsar
el baró de Meer, amb la col·laboració del partit moderat,
contra els elements políticament més avançats i contra
els individus més combatius de la classe obrera". (1259)

Eren condicions vertaderament difícils, donades les restric-

cions . per aconseguir la legalització

de les associacions obreres, fins que arriba un període de lliber-

tats constitucionals que possibilitaren el seu desenvolupament rà-

pidament i amb bastanta força.

El canvi polític que va possibilitar el control de l'Estat

per part dels liberals d'Espartero, en certa manera va propiciar

un ambient favorable al naixement de les primeres associacions

obreres a Barcelona. Però el decurs dels esdeveniments va fer

que:

"El pronuncíamient de setembre del 1840, amb l'anada
de Maria Cristina a l'exili, va proporcionar el poder
als progressistes i inicià un nou període, que se sol
anomenar Regencia de Espartero, si bé Espartero no
va rebre el nomenament de Regent fins l'any 1841.
Aquest període, que va durar fins a l'estiu del 1843,
va crear unes condicions polítiques noves, que es van
desenvolupar dintre una conjuntura econòmica no massa
favorable. Espartero no va trigar a frenar l'impuls
revolucionari del pronunciament de setembre i al llarg
del seu mandat no fou capaç d'aglutinar el partit
progressista entorn de la seva persona, cosa que produí
escissió en una sèrie de fraccions d'entre les quals
només 1' "ayacucha"- que a Catalunya no va tenir gaire
força- resta fidel a Espartero". (12611)

Amb una paraula que els fidels a Espartero no saberen impul-

sar un programa suficientement progressista i democràtic per
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convé'ncer els grups més avançats, i les classes econòmicament

més poderoses s'aliaren amb els moderats francbfons. Aquestes

circumstancies feren que el moderats recuperassin el poder

a 1844.

Però pel que es refereix a la classe obrera, especialment

i el proletariat cotoner, en el conflicte de setembre s'accentuaren

els problemes laborals, especialment a Barcelona, és així que:'

"... Sembla com si la classe obrera que havia secundat
el pronunciament volgués transformar ràpidament les
millores polítiques en millores materials. Indubtablement,
el pronunciament de setembre augmenta el pes específic
del proletariat català, que, per mitja de la Milícia
Nacional i les eleccions municipals, podia influir
en qüestions polítiques. L'increment d'incidents laborals,
els darrers mesos del 1840, provocà una sèrie de reunions
i consultes entre dirigents progressistes, que controlaven
la vida local bacelonina, per trobar un nou sistema
de reglamentació dels conflictes laborals que satisfés
a fabricants i treballadors . Aquest intents van lligats
a les eleccions municipals per a elegir L'Ajuntament
de 1841. la Comissió de Fàbriques, per la seva banda,
com a conseqüència de la nova situació iniciada el
setembre de 1840, per mitjà dels seus representants
a Madrid, va conseguir que el govern, amb data de 6
de gener de 1841, redactés un text legislatiu per
a regular les associacions obreres, però aquest text
ni arribà a publicar-se per culpa de la intervenció
de les autoritats locals barcelonines". (1261)

El moviment obrer de 1841 es sentia paulatinament consolidat

pel recolzament que rebia de la premsa més esquerrana i al

mateix temps per les autoritats de signe més progressista. (126.2)

La idea fonamental de les associacions obreres consistia

en millorar les condicions de vida del proletariat, degut a

que consideraven que l'obrer guanyava un salari només
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amb el seu treball, i per altra banda era la classe més nombrosa

i una de les més útils a l'Estat.

Curiosament després de les protestes obreres de 1835, l'o-

fensiva obrera més radical es produeix a partir de 1840 dins
y

l'era d'Espartero, agitació política i social, poc després de

l'acabament de la guerra carlista i de l'enfrontament entre moderats

i progressistes.

Així Josep M. Vila a Els primers moviments socials a Catalunya,

ens essenyala que:

"Després la qüestió política es va complicar
i hagué de complicar també el malestar social. Servia
d'exemple.

Recordem, per la influencia que pogueren tenir en
tots els camps - van tenir-ne, indubtablement, a causa
de la indiscutible popularitat d'Espartero-, els succesos
del mes de juliol de 1840. En sancionar Maria Cristina,
la Reina Regent, la llei municipal que Espartero li
havia aconsellat de no signar, provocà la dimisió d'aquest
general de la guardià reial exterior. A desgrat de
plaure-li la distinció i haver corregut Espartero a
visitar la Reina, l'opinió continua revoltada, tant
a Barcelona com altres llocs de la Península. Els pro-
gressistes, frenètics per l'aprovació de la llei municipal,
no van afluixar...". (1263)

El 13 d'octubre de 1840 esclata el primer conflicte

entre els obrers i patrons de les filatures, segons ens indica

el mateix Josep M§. Vila, però malgrat els disturbis, que

no tingueren gravetat, la causa del conflicte va ésser el preu

de la feina, (1264) que. va tenir la seva repercussió en elfutur del

moviment obrer, perquè aquesta lluita per a la millora dels

salaria va provocar vagues al final de 1840 i per altra banda

el govern es va oposar a la legalització de les associacions

obreres, mentre el moviment obrer lluitava per aconseguir
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el dret a l'associació.

Era una primera fase de la lluita sindical i associativa, a

on la burgesia liberal més radical col·laborava, i es produeix

un gran enfrontament entre el poder central i els industrials

de Barcelona. El general Espartero vol controlar la situació

i envia tropes a Barcelona entre el 2 de setembre i el 20 de

novembre de 1843, situació que reflecteix la mentalitat centra-

lista dels governants "ayacuchos". Eliseo Aja expressa la seva

versió del conflicte així:

"... La esencia del conflicto "Centralista" estriba
exactamente en la pretensión de la burguesía periférica
de aumentar su poder y controlar el gobierno, por
más que vuelvan a ser la clase obrera y las clases
populares quienes defienden más enérgicamente la
ciudad contra el asedio del gobierno.
El triunfo de los moderados y su largo gobierno,

significan el endurecimiento de la represión contra
las asociaciones obreras que llegan, en gran parte,
a desaparecer. Pero de nuevo en el bienio liberal
de 1854-56 resurgen con mayor fuerza, ...". (1265)

En aquest context obrerista són pocs els plantejaments

educatius sorgits des dels cercles obrers i intel·lectuals

obreristes. Però podem esmentar referències a la problemàtica

de la Instrucció pública i no precisament des de Barcelona. En a-

quest cas ens hem de remontar a la difusió de les idees de Fourier

i societàries per part de 1'"Amigo del Pueblo", article publicat

a "El Aldeano" el 20 d'abril de 1837 a Puerto Real:

"Habiendo indicado algunos medios para fomentar
la instrucción primaria que son aplicables a todos
los pueblos, trataré de la de los particulares con que
puede contar esta Villa para tan útil institución.
Tenemos la ventura de que su Ayuntamiento ha reconocido
la importancia de este ramo y ha procurado protegerle
buscando recursos en medio de sus apuros para dotar
dos clases gratuitas en que se instruyan 36 niños
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y 20 niñas, que la suerte designa entre los que necesitan
recibir auxilio por la pobreza de sus padres. Consagremos
nuestra gratitud a los dignos representantes, que
con tanto celo se dedican a llenar los deberes en que
su misión los constituye; pero al propio tiempo confese-
mos cuan reducido es este número para un vecindario
que cuenta sobre 300 varones desde la edad de seis
a doce años, con otras tantas hembras, cuyos padres
en la mayor parte se hallan destituidos de medios
de educarlos". (1266)

Estava en la línia d'implicar els ajuntaments en el procés

de generalitzar l'educació a les classes populars. Pero al

mateix temps "El Amigo del Pueblo" pensava que:

"Yo considero que los fondos municipales en su actual
estado no pueden extender las dotaciones señaladas;
pero mientras llegue la feliz época en que sea dable
facilitar a estas clases todos los auxilios necesarios,
aprovechemos los que desde luego están en nuestras
manos a cuyo fin debemos suplicar al ilustre Ayuntamiento
que prosiga con actividad la reclamación entablada
respecto de los bienes pertencientes a la escuela gratuita
del suprimido convento de la Victoria para que tengan
su debida aplicación conforme a la voluntad del donador,
y según está mandado terminantemente. (1267)

Fins i tot ens presenta una defensa de posar al servei

del poblé:

"Todos los bienes correspondientes a fundaciones
de esta clase, que poseían los conventos suprimidos,
están exceptuados de tener entrada en la caja de amortiza-
ción, y deben dedicarse al objeto de su instituto,
por lo que sólo necesitamos acreditar los que pertenecen
a la escuela citada, que consta con las explicaciones
convenientes en el archivo del referido convento, deben
aparecer también en la escritura de fundación. Ellos
fueron sin duda bastante considerables, pues que a
pesar de haber sufrido diferentes vicisitudes y de
la decadencia de los tiempos pueden calcularse todavía
sus productos en 2.500 rs. anuales. No dudemos que
nuestros representantes redoblarán su celo para ponerlos
en claro, sin olvidar sus rentas desde que cesó la
clase, y que no tardaremos en gozar de las ventajas
que nos ofrecen". (1268)
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"A.P'pretenia aconseguir • possibilitar l'educació de 80 a

100 nins amb la renda de 7.000 rs. vn. i 2.100 rs. la quantitat

proporcional de nines.

I a continuació a 23 d'abril de 1837 el mateix "Amigo

del Pueblo" deia:

"Aun cuando mis observaciones sobre instrucción
primaria obtuviesen la más favorable acogida, y viéramos
fomentado tan interesante ramo, no producirá todos
los frutos apetecibles y necesarios, si se descuidaban
otras medidas simultáneas que son indispensables para
perfeccionar la educación. De poco servirían los sabios
preceptos de los mas celosos maestros, si los discípulos
no lo s viesen comprobados con ejemplos constantes
en la conducta de los padres; si el descuido de. éstos
permitiéndoles una liberatd imprudente les expusiera
a corromperse; y si el criminal abandono de algunos
llegase al extremo de no querer aprovechar la oportunidad
de sacar a sus hijos de las garras de la ig norancia
y de la abyección". (1268)

Planteja la necessitat de superar les dificultats i creu

que han de procurar enviar els infants a les escoles i evitar els

seus vicis. Els pares' han d'aprofitar els beneficis de l'educació

gratuïta, però per altra banda:

"... Se dice que la autoridad no puede obligarles
a que manden sus hijos a las escuelas: concedámosle
por ahora; pero esta autoridad puede y debe dictar
reglas de buena policía para el bienestar y comodidad
del vecindario. Todos saben que las cuadrillas de
muchachos que vengan por las calles continuamente le
causan las mayores molestias con sus griterías, apedreos
y juegos soeces, y que es muy justo impedir tamañas
incomodidades. A este fin convendría prohibir que
durante las horas señaladas para las clases jugase
niño alguno por las calles, y que en las mismas por
nigún pretexto se reuniesen dos, bajo cierta multa
que se haría efectiva sin idulgencia, y en su defecto
un arresto equivalente al niño infractor; entendiéndose
esto sin prejuicio de abolir los juegos inciviles'i
(1230)
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En aquesta dinàmica un dels personatges que més va impulsar

les idees fouristes va ésser Joaquim Abreu, el cual va conèixer

Fourier en el seu exili després d'ésser comdemnat a mort

juntament amb alguns diputats per haver votat la deportació

de Ferran VII. Ja a França va conèixer a Fourier entre 1831

i 1833, i va col·laborar en la divulgació de les seves idees i

amb els treballs de l'escola societaria, per exemple a Condé-

sur-Vergres va intentar crear un falansterio. De tornada a Cadis

va aconseguir envoltar-se de seguidors fouristes com Manuel

Sagrario de Beloy (Veloy), Pedro Luis Hugarte, Faustino Alonso,

Joaquina de Moría i Fernando Garrido. (1271)

Abreu és un dels noms que ha aparegut com autor dels

articles signats sota el pseudònim d'"El Proletario" i publicats

a "El Vapor". És l'inspirador del moviment obrerista d'Andalusia,

a més del de Cadis. En aquest context va ésser que va influir a

Fernando Garrido, per exemple.

Fernando Garrido va néixer a Cartagena el 1821 i es traslla-

da a Cadis amb la seva família, fins que a 1846 s'instal·là

a Madrid on va fundar "La Atracción", a la que intentava

divulgar les teories de Fourier, que havia conegut

als cercles de Cadis propiciats per Joaquin Abreu a on es conei-

xien també les de Saint Simón i Owen.

El socialisme utòpic del que parlam e's definit per Jordi

Maluquer de la següent manera:

"El significado casi universalmente atribuido al
término "utopía" es el de una idea irrealizable, un
estado de espíritu orientado, en el pensamiento y en
la acción, hacia objetos que no existen en la realidad
inmediata. En la medida en que la posición relativa
del observador se halla plenamente inmersa en el orden
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social existente y en total coherencia con sus estructu-
ras, todas las ideas irrealizables dentro de este mismo
sistema resultan utópicas. Cualquier formulación socialis-
ta vendrá a ser igual e íntegramente utópica a los
ojos de un liberal consecuente, puesto que trasciende

del orden burgués real que se considera absoluto. En
cuanto este último llegue a ser aceptado como trascendente
y mutable, desaparece el carácter utópico de aquellas
ideas que aún siendo irrealizables hoy, resultan congruen-
tes con otras formas y estructuras sociales. De ahí
que Antonio Ribot y Fontseré afirmara en 1839, con
las líneas que inician la presente introducción, que
el socialismo dejaría de ser con el tiempo una utopía
para transformarse en una realidad. La misma convicción
se halla contenida en las casi idénticas consideraciones
que Alphose de Laratine o Ramón dé la Sagra dedicaron
al tema: las utopías serían "ideas prematuras" y, por
ello, tan sólo aún-no-realizables, constituyen un elemen-
to revolucionario. Al tomar cuerpo en las conductas
de los individuos tienden a promover la destrucción
de las estructuras y el orden existentes, ya sea parcial
o totalmente, para .abandonar su naturaleza utópica y
transformarle en realidad". (1272)

I més endevant ens indica, en termes semblants, les caracte-

rístiques d'aquest socialisme que es definia com a utòpic, o

el que és el mateix:

"Si el socialismo es utopía en el seno de una formación
económico-social predominantemente capitalista, en la me-
dida en que resulta aún-no-aplicable, y su estudio
no es posible sin centrar la atención en el entorno
específico, parece evidente que su definición no puede
hacerse en términos incongruentes con el mismo entorno
desde el punto de vista de temporalidad. Todo intento
de caracterización que quiera partir de acontecimientos
o construcciones ideológicas posteriores caerá necesaria-
mente en un anacronismo esterilizador. Para el periodo
anterior a Marx el concepto de socialismo sólo alcanza
verdadero sentido de utilizarse, como se hizo entonces,
de forma muy amplia. Labrousse lo emplea, creo que
con pleno acierto, para designar aquellos sistemas
que reúnen alguno de los siguientes rasgos: 1) propiedad
social de los medios de producción, 2) una cierta equipa-
ración de las rentas, 3) planificación de la producción
y 4) gestión democrática de la economía y del gobierno".(1273)

A més d'aquestes característiques s'han de contemplar altres
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caràcters comuns a qualsevol plantejament socialista, que Jordi

Maluquer qualifica de formulacions socialistes, que ens presenta

així:

"..., la llamada fraternidad humana a modo de vehículo
de superación de la lucha de clases, un horizonte univer-
salista por encima de las ffonteras de los Estados
y la afirmacip del derecho al trabajo. Desde las trinche-
ras antisocialistas el común denominador fundamental
que se le atribuía resultaba ser la crítica, en diferentes
grados, a la propiedad tal como se había impuesto con
el libre juego del mercado en la sociedad burguesa". (1275)

Això implicava una exigencia del socialisme utbpid

que oligava a abolir la propietat privada o la

imposició de la propietat social, o comunal més. que social.

(1275) A partir d'aquí podem comprendre quines foren les primeres

passes que podem considerar socialistes, en termes d'utopisme,

i això és una crítica al capitalisme liberal.

Per a nosaltres resulten orientadores les paraules de

Jordi Maluquer quan situa els orígens d'aquest socialisme:

"El primer socialismo abarca un haz de corrientes
bastante diversas aunque con claros contactos y coinciden-
cias. Sus puntos de partida son también varios, desde
Grachusw Bebeuf hasta Thomas Paine o William Godwin
y desde Henri de Saint-Simon o Charles Fourier hasta
Owen. Para situar en el tiempo, de forma aproximada,
su aparición en tanto que movimiento político vale
la pena detenerse brevemente en el origen del término.
La denominación socialista fue empleada por primera
vez, al parecer, el año 1765 en un panfleto del monje
italiano Ferdinando Facchinei contra la obra de Beccaria,
para desienar a todos aquellos que propugnaban "una
societa perfecta che sia stata dal consenso espresso
e determinate di uomini liberi". (1276)

Però crec que el que hem de referir d'aquests orígens,

e's la seva segona fase quan:
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"Vuelve a surgir como sinónimo de comunitarismo
y cooperativismo hacia 1826 entre los owenianos ingleses,
que lo aplican a su propio movimiento en los primeros
años de la década de 1830-1840. No mucho más tarde
lo toman de ellos los saint-simonianos franceses, que
lo difunden desde 1834 a través de Pierre Leroux, i
casi al mismo tiempo los fourieristas. El término se
unlversaliza muy rápidamente entonces para designar
los puntos comunes de las distintas corrientes críticas
del capitalismo liberal. Una realidad nueva de envergadura
cierta habia suscitado, en aquellos momentos, la necesidad
de una nueva denominación. De ahí su éxito. El punto
de partida más visible del movimiento socialista en
cuanto tal debe situarse, por consiguiente, en los
años inmediatamente anteriores y posteriores a la diviso-
ria . entre la tercera y cuarta décadas del XIX. El
mismo Prohudon fechó, en efecto, su inicio en 1830". (1277)

I així arribam al punt en que ens trobàvem en parlar de

Joaquim Abreu í de Fernando Garrido, quan es planteja una al-

ternativa a 1'ideal sorgit de la frustració il·lustrada: lliber-

tat, igualdat i fraternitat, que proclamaren els revolucionaris

francesos, i que significava que en front de la igualdat i lliber-

tat -de dret sorgia la demanda de la igualtat i lliberat en la rea-

litat.

És el cas d'Abreu el 20 de gener de 1840 quan parlava de

Fourier i ens deia a "El NacionaL":

"... el liberalismo en todos sus colores, aquel que
proclama libertad, igualdad legal, justicia y otras
voces cuyo sonido dilata el corazón, es el, mismo que
de hecho se halla convertido en agente de la clase
privilegiada; para ésta el provecho, para aquél (el
pueblo) las palabras".(1278)

La crítica d'Abreu anava en contra dels defensors de la

llibertat i la democracia formal com a postures anti-socialistes,

mentres hi havia autors que consideraren el socialisme

com l'antítesi de la democracia. (1279)
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Després d'haver donat una visió bastant general del

periode que estudiam des pel punt de vista social i educatiu,

ens convé aprofundir una mica més sn alguns aspectes educatius,

com per exemple els aspectes que oferien els escrits publicats

a "El Vapor" durant aquesta època i com a periòdic subtitulata

"Periódico mercantil, político y literario de Cataluña" i

que va començar a publicarse a partir del 22 de març de 1833,

amb una periodicitat trimestral- Tal com ens indica MS Cruz

Seoane, (1280) representa l'esperit romàntic d'un sector

radical del liberalisme català. Recordem una vegada més que

aquest periòdic fou el que va publicar l'Oda la "Pàtria"

d'Aribau, circunstancies aquestes que ens fan pensar que

va ésser, "El Vapor" un element de dinamització de cultura

diversa i amb bastants elements reeivindicatius.

"El Vapor" va néixer baix la protecció del governador

civil de Barcelona a un moment en que interessava que el

liberals barcelonins acceptassin Isabel II com autentica

hereua del trono de la monarquia espanyola, paulatinament

es va convertir en una publicació de caire republicà i, fins

i tot, socialitzant.

Aquí cal recordar un article ja esmentat en aquest apartat,

però aquesta vegada trascrit directament de la pròpia publicació

i que es presenta de la següent manera: "Juz gamos digno

de publicidad el siguiente artículo escrito por un proletario",

(1281) que pretenia manifestar les seves opinions sobre l'educa-
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ció i expressar el seu punt de vista sobre l'educació i indicar

la seva opinió sobre els vicis de la instrucció, especialment

en comparació amb la situació viscuda a l'Estat francès.

Quan parla de la seva idea d'll.lustrado ens diu:

"... Como desde que estoy en el mundo oigo repetir
sin cesar que la difusión de las luces, la ilustración
es la verdadera causa del bien, y veo que este se
aleja según subo en años, he llegado á sospechar,
y á creer después del examen que á la palabra ilustra-
ción no unimos la todos la misma idea. La ilustración
á mi ver consiste no tanto en el número de ideas
cuanto en la exactitud de ellas: -llamo ilustrado
al hombre que posea, por ejemplo, veinte ideas exactas,
y charlatán al que tenga ciento erróneas: en este
sentido es como vengo en que la ilustración es madre
del bienestar".(1282)

Pensa que els conceptes aplicats a la divulgació de

l'escolarització són equivocats segons les dades que té

de la Instrucció pública de l'Estat francès doncs "se pretende

santificar el principio por el cual es imposible dar educación

á la gran mayoría del pueblo". (1283) Creu que no manquen

escoles ja que en referir-se a l'Estat veí diu:

"...los mismos departamentos donde las hay, la gran mayoria

de individuos no acuden á ellas". (1285) Segons ell si es

digués el que realment passa resultaria que:

"... la totalidad está perpetuamente destinada á
la ignorancia, entonces caerían por tierra esas
reputaciones colosales, esos miembros de la academia
de las ciencias, esas usurpadas celebridades. Por
lo mismo, y porque la experiencia nos lo enseña
no es de esperar en semejantes hombres la docilidad
necesaria de estudios, que condujera á enseñar el
modo de enseñar á todos la instrucción que les falta".
(1285)
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"El Proletario", corn ja hern dit, es preocupa de

reflexionar sobre tant sobre la Instrucció pública corn

aobre la privada. Però el que aquí ens interessa és

presentar el que pensava de la privada:

"...En cuanto á la privada es cosa muy diversa.
En ella se establece otro dogma tan atacado como
el que acabo de combatir, y con tan fatales consecuen-
cias. Dícese que el padre es el preceptor natural
del hijo, y enseguida queda entregada la multitud
naciente á la dirección de la multitud ignorante:
la fuerza brutal se constituye en guia de las bases
de la ilustración, de la capacidad orgánica; así
sus preceptos no admiten réplica; la fustigación
por un lado, la confusión y el misterio por otro
afianzan la instrucción que se da; mas esto no pueda
ser sin lucha entre la debilidad y la fuerza,
sin ardid, la mentira por un lado, violencia por
otro. Los resultados deben ser conformes con los
medios empleados, y asi son".(1285)

Criticava que els pares volguessin controlar

l'educació dels seus fills arnb la mentalitat que tenien,

això suposava un enfrontament generacional, ja que:

"...esta se halla en oposición con la naturaleza
que nos da facultades para usarlas y desenvolverlas,
no para reprimirlas y aniquilarlas. Si no es culpa
de la juventud, al contrario si de un deber suyo,
porque se siente irresistiblemente impulsada á ello,
defenderse de la tiranía de sus mayores, no puede
emplear otros medios que el ardid y las mentiras,
¿Serán de su cuenta los males que se originan? Tampoco
lo será de sus padres porque se les ha hecho tomar
por verdades lo que es una pura falsedad. Los directo-
res de la opinion son pues los verdaderos criminales;
ellos son la causa verdadera de los desastres que
esDerimentamos".(1287)

La ignorància es veu reproduïda gradualment d'edat

en edat, i corn ja ern indicat els pares han de respetar

les diferentes inclinacions dels seus fills i han de

superar les dificultats que a ixò súpose per aconseguir

la difícil compenetració familiar. En definitiva

1'alternat iva que proposa és l'educació integral:
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"...esto es material e intelectual; una medida que
satisfaciera á todas las capacidades francesas ó
españolas, pasadas, presentes o futuras, tal como
seria la transmisión de conocimientos según la natura-
leza.
Bien veo que en el régimen actual es cosa imposible;

que seria fatalísimo destruirla antes de haber cons-
truido otro nuevo pero asi sea, ¿habremos de continuar
confiando la dirección de los pueblos á los que
nos han traido á este estado, á los que quieren
aun hacernos creer que siguiendo sus consejos seremos
felices? No; nuestra confianza debemos darla al
que nos señale de un medio claro, positivo, el medio
por el cual todos gocemos del fruto íntegro de nuestro
trabajo. Esta es la piedra angular de nuestro edificio,
sobre ella reposará la educación de todos. ¿Hasta
dónde podrían llegar los conocimientos humanos si
la sociedad no dejara pasar a oscuras los ingenios
que, como Newton, Laplace, crea la naturaleza á
cada paso? Pero es necesario un conjunto de circuns-
tancias fortuitas para que tales hombres lleguen
hoy á desenvolver talentos".(1288)

Entre 1836 i 1837 "El Vapor" fou introductor de les

idees del socialista utòpic Saint Simón, sota el pseudònim

de José Andrew de Covert-Spring, del que M§ Cruz Seoane

ens indica:

"...Bajo este seudónimo se ocultaba, según Maluquer
de Motes, la figura del médico periodista barcelonés
Pedro Felipe Monlau. Sin embargo, para Vicens Vives,
Romeu y Oller, Elorza, Tuñon de Lara, ..., Covert
Spring no era otro que José Andrés de Fontcuberta. Tanto
Monlau como Fontcuberta colaboran en periódicos progresistas en Barce-
lona y dirigen sucesivamente El Vapor en 1836. Mas radical
Monlau, fundará en la época esparterista un diario
democrático, El Popular, mientras que Fontcuberta
pasará a las filas del moderantismo a principios
de 1837".(1289)

Després d'aixb "El Vapor" es passa al moderantisme

amb "El Guardia Nacional", i són substituïts per "El Constitu-

cional", més progressista, contrari als "ayacuchos"

d'Espartero. Però és ben sabut que foren els articles qus

"El Vapor" publica signats amb el pseudònim "El Proletario"
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els que varen provocar la polèmica amb la burgesia barcelonina.

De fet aquests articles acabaren amb la primera etapa del

periòdic, es va fusionar amb "El Guardia Nacional" que s'havia

convertit amb el seu vigia, i esdevení "El Nuevo Vapor"

dirigit per Andreu Fontcuberta. Fou l'any 1837 quan desapareíxé

definitivament per la intervenció de l'esmentat Fontcuberta

a les bullangues d'aquell any.(1290)

Però a "El Vapor", a part dels escrits de "El Proletario",

ens interessen els que reflectien una llibertat considerada

com a "gènere de religió" (1291) i igualtat:

"...significa el contrari dels privilegis i monopolis,
significa que cada home té una missió a complir
segons la seva organització intel·lectual .i moral"::
(1292)

La igualtat cal que sigui per aconseguir l'emancipació

de les classes productores, servidores d'una aristocràcia

tan inútil com il·legítima. La igualtat és la fiança de la

llibertat i de la fraternitat, només els opressors són estran-

gers. (1293) El poble ha d'aconseguir els beneficis de la

Instrucció i de la civilització. Entén que el Govern ha de

potenciar una millora de la condició del poble, tant física

com moral o intel·lectual.(1294)

L'any 1836 fou l'etapa més progressista d'"El Vapor",

arriba a instar el proletariat a la movilització: "No! Els

proletaris no restaran apaties i embrutits enmig del moviment

general dels ànims". (Publicat el 14 de juliol de 1836).(1295)

Ens fa una defensa de 1' igualitarisme amb l'abolició de tots
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els privilegis, demana el sufragi universal i la completa

emancipació de les masses. El 29 d'agost diu sobre la igualtat:

"és un dret igual al desenvolupament de llurs facultats físi-

ques, intel·lectuals i morals". Fa clares referències a la

igualtat d'oportunitats que modernament s'ha reivindicada.

Ara bé, també creu en una aristocràcia basada en el talent

i en el treball, i s'haurà de compensar sobradament el treball

productiu i útil a la comunitat. (1296) Per això el futur

dels pobles és el desenvolupament moral, científic i industrial,

segons ens indicava A. Fontcuberta el 14 de febrer de 1837,

progrés fonamentat en l'associació dels pobles i dels individus.

És evident que els plantejaments d'"El Vapor" fins l'any

1837 són eminentment socials i insisteix en la millorança

intel·lectual, física i moral dels treballadors, es manifesta

a favor de la superació del despotisme il·lustrat amb la

instrucció dels proletaris. Posar la sort de l'Estat en mans

d'un poble sense instrucció és anar endarrerits en la marxa

de la civilització i del progrés. En definitiva, lluita per

una millora social, política, cultural i econòmica.

Per fer un balanç del que va significar "El Vapor" i

les seves contradiccions, cal recordar els comentaris que

ens fa en aquest periòdic Ollé i Romeu sobre la influencia

de dos socialistes utopies com Fourier i Saint-Simon. La

influència de Fourier es produeix en les col·laboracions

d1"El Proletario":
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"Des del punt de vista ideologic, en els cinc articles
del "Proletario" hi ha resumits alguns dels principis
teories de Fourier. El "Proletario", com Fourier,
no fa cap atac contra la propietat. En canvi critica
la industrialització capitalista perquè origina la
misèria de la classe obrera, i provoca la lluita
de classes. Igualment que Fourier, no demana
una socialització dels béns de produció, sinó una
redistribució més equitativa dels beneficis, entre
el capital, la ciencia i el treball".(1297)

Però el que ens interessa més directament a nosaltres

és la referència concreta a l'educació, que coincidia amb

Fourier en el plantejament d'una educació integral amb una

concepció naturalista del desenvolupament individual. És

a dir, la formació intel·lectual i material que cal que rebi

l'home ha de dependre de la seva capacitat individual i la

societat ha de possibilitar el desenvolupament de cada individu

d'acord amb les seves característiques naturals.

De totes maneres, les teories d "'El Proletario" no eren

del tot compartides pels responsables del periòdic, al manco

públicament, pels problemes que causaven les seves crítiques

a la industrialització capitalista.(1298)

La influencia de Saint-Simon es du a terme a través

de Fontcuberta, per la seva postura crítica devant el sistema

de producció vigent a la seva època. Defensa un nou sistema

d'organització econòmica, ja hem vist com "El Vapor" critica

els privilegis de les classes ocioses. Però Fontcuberta acabaria

per ésser un ideològic dsl partit moderat a partir de 1837.

A partir d'aquest moment, i malgrat la possible participa-

cióció de Fontcuberta al periòdic, la influència saint-simoniana
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a "El Vapor" es redueix a proposar millores de treball i

educació pel proletariat.

En aquest context un dels personatges més significatius

fou Pere Felip Monlau i Roca, que va néixer a Barcelona el

29 de juny de 1808, el que va ésser un conegut metge i professor

a més de publicista, i com tants d'altres homes públics del

seu temps fou exiliat a França entre 1837 i 1844.

A pesar de que ja l'hem citat en diverses ocasions ara

ens interessa resaltar la seva figura i les seves aportacions

com a pensador relacionat directament amb la introducció

a Catalunya del socialisme utòpic, perb en relació a diversos

elements que encara no haguem tractat.

Com a presentació de la seva inicial aportació, amb

el sentit que ja hem especificat, podem esmentar el que ens

diu Francesc Pedró, com estudiós que fou del sistema educatiu

francès degut a la ,531/3 estancia en aquell pais:

"... quien huyó a Francia tras la destitución del
Ayuntamiento barcelonés y la disolución de las milicias
y los batallones alzados en armas, pues pertenecía
al Cuerpo de Sanidad Militar. De modo que permaneció
en Francia desde 1837 hasta 1839, viajando desde
allí a Londres en alguna ocasión. De regreso a Barcelona
publicó su ensayo De la Instrucción Pública en Francia,
con el propósito de abarcar la totalidad del sistema
educativo francés, desde los aspectos administrativos
a los políticos, cubriendo todos los niveles del
mismo, razones desconocidas, tal ves su dedicación
a otro campo- ejerció como Catedrático de literartura
en la Universidad de Barcelona-, dejaron su objetivo
a medio lograr sin poder, como pretendía al principio,
culminar su obra con unas observaciones sobre aquellos
aspectos del sistema educativo francés que consideraba
útiles para la reforma del español. A diferencia
de Montesino, que cambia la medicina por la pedagogía,
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Monlau abandono posteriormente este campo, dedicándose
en particular a la difusión de la higiene y alcanzando
un notable éxito. Curiosamente, lo único que de su
exilio en Francia consiguió verdaderamente importante
fue la fotografía, por entonces aún sin balbuceante".
(1299)

De totes maneres Monlau es un autor poc conegut al camp

de la Pedagogia, i en tot cas si d'alguna manera hi figura

en alguns assaî os ho és per la seva obra: De la Instrucción

Pública en Francia. Ensayo sobre su estado entre 1838 y 1839.

(1300) Aquesta obreta ens resulta interesant perqué en Monlau

intentava divulgar, durant la seva docencia, el seu contingut,

ja que la considerava útil per comprendre quin era l'estat

de la Instrucció pública a França i com hem dit abans, al

mateix temps, pretenia oferir orientacions per poder plantejar u-

na reforma del sistema educatiu a l'Estat espanyol a través

de: "Reflexiones sobre la organización nje convenoria dar é la Instruccon pública

en España", (1301) capitol que no va arribar a publicar mai.

Una de les primeres reflexions que ens presenta Monlau

és sobre la causa per la que va emigrar a França:

"Lanzado en 1837 á Francia por una de aquellas oleadas
tan frecuentes en los pueblos víctimas de la discordia
civil, resolví aprovechar mi viaje forzado, estudiando
algún ramo especial, para importar luego á mi patria
conocimientos e ideas útiles y de provechosa aplicación.
Al principio no me propuse mas que examinar el estado
de la enseñanza y del ejercicio de mi profesión; pero
luego vi la necesidad de abrazar mayor campo para
comprender la razón de ciertas peculiaridades y concebir
debidamente á un tiempo la trabazón y enlace del sistema
jeneral de educación. -La saña de los partidos me
iba dando tiempo, y lo empleé en enterarme del estado
de la instrucción pública en su conjunto." (1302)

Paraules que reflecteixen les intencions educatives que

l'inclinaven a examinar el sistema educatiu de França. A conti-
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nuació, després de presentar la seva obra, ens indica la

manera en que organitzaria la Instrucció pública des de la

direcció del ministre corresponent al ram. (1303) Malgrat

segons les seves indicacions algunes escoles i institucions

educatives pertenyessin a altres ministeris.

Aquesta notícia tenia la seva importància per a Felip

Monlau perquè considerava un avanç al sistema educatiu que els

afers, en la seva majoria» dependíssin d'un sol ministeri

dedicat a la instrucció púbica. Preocupat per l'evolució del

sistema educatiu ens descriu la funció burocràtica d'aquest

ministeri. (1304)

De la divisió per nivells educatius ens assenyala que

la instrucció elemental es fa inicialment a les Sales d'Assil,

(escoles de pàrvuls) a continuació a les Escoles Primàries

i a les classes d'adults. (1305)

Per descriure les sales d'àssil ens indica el que reben

les criatures que encara no poden assistir a les Escoles

Primàries i ens indica:

"Las salas de asilo estan destinadas para recibir
á las criaturas cuya corta edad no les permite todavia
frecuentar las escuelas primarias.
Las salas de asilo vienen á ser un establecimiento

mixto, de beneficencia o' de instrucción. En ellos
son admitidos los infantes de ambos sexos hasta la
edad de seis ó siete años; predíganseles los cuidados
maternales que reclama su edad, y se empieza á ejercitar-
les en la lectura, en la escritura, en el cálculo
verbal, dándoles además los primeros principios de
la intruccion relijiosa. En los ejercicios de las
salas de asilo entran también las labores propias
del sexo femenino.
Casi todas las salas de asilo tienen su local al

ras de la calle, con un patio ó jardín que sirve para
los ratos de recreo, oportunamente interpolados los
ejercicios de instrucción, entre los cuales se encuentran
algunos cantos sencillos y morales" (1306)
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Segueix la descripció d'aquestes sales d'assil i les

divideix en públiques i privades, ens fa una referencia a les

persones que estan a càrrec d'elles amb algunes matisacions:

"Las salas de asilo pueden ser dirigidas por hombres;
pero siempre y necesariamente ha de haber siempre tam-
bién una mujer en clase de subdirectora ó agregada.
Los directores y directoras de las salas de asilo llevan

el nombre de vijilantes (surveillants ó surveillantes).
Para ser director de una sala de asilo es preciso tener
veinte y cuatro años cumplidos, acreditar la aptitud
y moralidad indispensables y obtener la autorización
correspondiente para un lugar determinado. En cada departa-
mento hay una ó mas comisiones de madres de familia
para examinar á los aspirantes. El rector de la Academia
transmite á las comisiones los programas de examen y
las demás instrucciones necesarias." (1307)

Es parla també de les formes de control i d'inspecció,

i utilitza formules comparatives per manifestar la importancia

d'aquestes institucions, per exemple les compara amb les d'Anglaterra:

"... en Inglaterra bajo el nombre de Infant's school; Hallanse universalinen-
te extendidas en Escocia, en Alemania, en Suiza; y en Francia se han
naturalizado también de pocos años á esta parte. En 1834 no habia
salas de asilo mas que en algunas ciudades, como París,
Lion, Rúan, Nimes, etc. En el dia las hay ya en 62 departa-
mentos: su número, según los últimos datos oficiales,
es de 330, amparando un total de 28.500 infantes de ambos
sexos.-En Paris hay 23 asilos comunales, que recojen
4822 infantes de ambos sexos. En 1830 no habia mas que
seis salas de asilo con un total de 800 infantes." (1308)

Nosaltres podem afirmar que, al mateix temps, es pretenia

potenciar, a 1'Estat espanyol, després del retorn dels emigrats,

unes escoles de pàrvuls de les que ens parlen Pablo Montesino

i Ramón de la Sagra. (1309)

Aquestes institucions, en línies generals, estan influenciades

per un sentiment paternalista i de beneficencia. Segons el mateix

Felip Monlau , estaven inspirades en un sentiment de caritat, i

assumides, en el cas de França, pels poders públics.
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En conjunt ja hem dit el més siginificatiu dels planteja-

ments d'aquesta obra, que queda a mitjan camí del seu objecte,

que era idear una reforma educativa per a l'Estat espanyol,

i a més, lluny ja de plantejaments utopies, més coincident

amb el liberalisme més o manco redical.

Contràriament al procés de moderació que viu Monlau,

a partir de 1840, els plantejaments generals en favor del re-

publicanisme i federalisme, esa dir radicalització dels liberals

més demòcrates i dels dirigents obrers, evolucionen cap a

critiques al centralisme. (1310)

Entre el defensors del republicanisme hi havia un cabetia,

Abdó Terrades, al manco figura com un dels personatges que
formaren el primer cicle de seguidors de Cabet a Barcelona,
malgrat el mateix ü'abet inicialment miras el republicanisme

berceloní aJftfe una certa desconfiança. (1311)

Mentres tant Abdó Terrades es converteix en el lider

indiscutible del moviment obrer i del republicanisme català

de la dècada dels 40, que a tt-3tvés d '"El Republicano" expresava,

encara que planfetariament, el seu pensament, la República

i la classe obrera queda hermanada en l'escrit del tal Terrades

quan el desembre de 1841 deia:

"Nosotros os decimos que sois ciudadanos iguales
a los fabricantes, a los comerciantes y a los llamados
nobles... y os ofrecemos a todo evento no tomar sosiego
ni alimento hasta habernos asegurado el gozo de los
demás derechos políticos que os niega la Constitución
de mil ochocientos treinta y siete". (1312)

En aquest cas Abdó Terrades reivindica un activisme

politic, per després poder conquistar els diversos drets

que corresponen a cada ciutadà.
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Es un activista polític que ofereix el seu propi pla

de revolució, quan el 29 d'octubre publica, un article

amb aquest titol, i eVrel <joe afirma:

"Cuando el pueblo quiera conquistar sus derechos
debe empuñar sus armas al grito de ¡viva la República¡.

Entoces será la ocasión de cantar en Cataluña:
Ya la campana sona....". (1313)

A continuació hi anava la coneguda canco "La Campana"

de caire decididament igualitari i que anteriorment hem esmentat.

I segueix , referint-se al poble, amb el seu crit a la lluita:

"Debe dar muerte á todos los que hagan armas contra
él.

debe aniquilar ó inutilizar todo lo que conserve
algún poder ageno de su voluntad, ó sea todo lo que
depende del actual sistema, como son las Cortes,
el trono, , los ministerios, los tribunales, en una
palabra, todos los funcionarios públicos". (1314)

Devant aquestes urgències no hi havia forma de pensar

concretament amb el dret a l'educació, el poble havia de

lluitar per a conquerir molts de drets que li eren negats.

I malgrat conèixer l'obra de Cabet, i en contraposició al

seu socialisme pacífic Terrades oferia un socialisme republicà

batallador i actiu, o sinó com ens diu Santiago Riera i Tuébols,

fou fidel tota la vida a: "republicanisme actiu i d'esquerres

i que veia àM aons ulU l'associacionisme obrer i predicava 1'

igaulitarisme democràtic". (1315)

Era un anti esparterista declarat i es relaciona amb

els cabetians tant catalans com francesos, fins i tot al

1843 fou implicat amb el complot comunista de Tortosa i

a 1844 fou desterrrat a Sigüenza.
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Es aixi que a Catalunya es pugui afirmar, amb Miquel

Izard, que la burgesia era saint-simoniana i el proletariat

era cabetia. (1316) Qüestió que ens assenyala a Narcís

Monturiol com a teòric dels Cabetians catalans, per altre

banda amic de Terrades, que malgrat conegués els plantejaments

de Cabet mai va assumir el seu pacifisme.

Recordem que el mateix Terrades havia sigut exiliat

a França i acusat d'ésser comunista cabetia, però de les

que va ésser absolt. En resum, pel que fa la qüestió de si

era o no cabetia ens podem remetre a les paraules de Maluquer,

que pareixen ben fonamentades:

"Terradas conoció y aprobó, por consiguiente,
la obra más decididamente comunista de Cabet en 1843,
pero no dejó de ser un agitador republicano izquierdista
y vagamente igualitario. EL comunismo de Cabet entraba
sólo en sus coordenadas ideológicas y estratégicas
como una idea aloque aproximarse paulatinamente,
una vez instaurado el sufragio universal, y con élwia
república reformista y federal. Sin embargo algunos
dirigentes que compartieron con el el exilio conocieron
al mismo tiempo el Viaje a Icaria y debieron de aceptar
con mayor intensidad las vías propuestas por Cabet,
puesto que constituyeron los primeros gérmenes del
grupo propiamente Icariano quese formó con posterioridad
en nuestro país". (1317)

Es a partir de 1845 que els cabetians barcelonins es

comencen a organitzar i per iniciativa de Narcís Monturiol

es feia propaganda de les idees de Cabet, i poc a poc

es convertia en el capcla.va.l'jtftt- dels cabetians a Catalunya.

Pero d'ell en parlarem a la segona etapa a partir de la fundació

del semanari "La Madre de Familia" creat a 1846.
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Per altra banda, Barcelona en concret teflR u

grau de conflictivitat per aquella época i era pròpiament

l'única ciutat de l'estat que començava a tenir característiques

urbanes pròpiament indutrials, £s evident que pels obrers,

malgrat es començaven a organitzar, la primera preocupació

era la subsistencia, i foren els teories que hem esmentat

els que iniciaren la preocupació i conscientització per la

condicions de vida dels obrers i que en aquesta millora de

les condicions de vida s'hi trobava d'una manera o l'altra

l'educació moral, intel·lectual i física d'aquest col·lectiu

important de població.

L'igualitarisme, la fraternitat, l'associacionisme obrer,

s'havien de plantejar nec'esàriament per beneficiar a la població

d'Una educació popular, que al mateix temps d'ésser general

o integral, havia d'eeser professional, perquè elements d'una

col·lectivitats havien d'ésser útils a aquesta.

Desgraciadament, l'eina que tenien per culturitzar al

poble els teories i els dirigents no era a. la dinàmica

del sistema escolar o la instrucció pública, sinó les publica-

cions periòdiques, que devien arribar a una minoria, la més

concienciada.



Ü4.3.. Els filantejaments a myell escolar-

Un terna que, en principi resulta rnolt a rnple, però

que aquí es veu restringit a a alguns aspectes de

l'ensenyament primari, i especialment dirigit a aclarir

el carni que va seguir la paulatina institucionalització

de la formació dels mestres a traves de la creació de

les Escoles Normals o Seminaris de mestres a partir de

l'Escola Normal Central de Madrid, inaugurada a 1839.

Sense oblidar el paper que pogussin jugar els

llibres de textes corn a eines transmisores de

coneixarnents i d'ideologia dins la pràctica escolar, el

que ens refelcteix, d'alguna manera, la realitat

escolar.

Un altre terna que s'ha tractat ha estat el de la

castellanització que implicava la uniformitzaci ó i

centralització del sistema escolar, amb unes lleis que

condicinaven el sistema escolar en favor de la llengua

castellana com a Cínica llengua de l'Estat vàlida per

aconseguir la "universalització" de l'educació "popular"

o obligatòria. Indirectament aquest plantejament

convertia a l'escola un instrument deculturador de la

de la llengua i cultura castellanes.

De fet aquest moment històric no és sinó el

principi de tot un procés de construcció d'un edifici,

el sistema escolar, des de un primer impuls legislador,
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sense rnassa fruits des del punt de vista de la realitat

escolar, si be hern de contemplar la institucionalització

der la formació del mestres com el fet més significatiu.





2.311. La Instrucció primaria en les noves perspectives.

Els plantejaments liberals i la situació real.

Els liberals d'aquell temps haxyien de recorïeixer que

la Instrucció pública a l'Estat espanyol coincidia amb

la preponderancia d'institucions no estatals, bàsicament

de carácter religids.

I com es sap, ens indica M§ del Carmen Simón Palmer

a : La enseñanza privada seglar de grado medio en Madrid.

(1820-1868).

"Llegaron los liberales al poder lanzando pomposos
anatemas^ contra todo lo existente y prometiendo una
educación moderna y gratuita para todos los españoles,
pero como dedicaron mayor entusiasmo a demoler lo
heredado que ha construir lo permitido, sdlo
consiguieron provocar muy graves conflictos.

La escazez de plazas escolares, provocada en Madrid por
el prolongado cierre del Real Seminario de Nobles,
la expulsión de los jesuítas del Colegio Imperial
y la utilización de los escasos profesores de los
Reales Estudios de San Isidro para poner en marcha
la Universidad Central, sólo pudo remediarse fomentando
la iniciativa privada, a fin de que la nueva 'Segunda
Enseñanza' empezase a tomar forma". (1310)

Malgrat aquestes afirmacions vagin més bé dirigides

al segon ensenyament, també poden ésser aplicables

a la primera instrucció amb les corresponents matisacions,

que procurarem aclarir al llarg d'aquest apartat.

Precisament una opinió oficial autoritzada, Antonio

Gil de Zarate, reconeixia al seu article: "De la Instrucción
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pública en España desde 1834": (1319)

"Harto sabido es que la instrucción pública en
España se halla, con respecto a la de casi todos
los demás pueblos de Europa, en un atraso lastimoso;
y tal es sin duda la causa de los males que experimen-
tamos, como igualmente de la escasez de hombres
eminentes en los diferentes ramos que hasta ahora
se nota en nuestra revolución". (1320)

Així i tot, cal iihdicar que aquestes afirmacions es feien

per justificar l'esforç que s'havia hagut de fer per aixecar

el sistema educatiu, i per justificar la seva labor planificado-

ra per canalitzar les inversions fetes a l'educació, tant

per part dels poders públics com per part de les mans privades.

Seguia la seva reflexió, amb el mateix sentit de manca

d'una tasca efectiva i útil, per col.locar-se a l'altura que

els temps .demanaven:

"Pero el celo poco ilustrado de los bienechores,
la tendencia general de las ideas, el desorden en
la administración de los fondos, el disfavor, ó mas
bien la proscripción que merecian ciertos conocimientos,
todo ha contribuido á utilizar tantos esfuerzos que
solo han venido á parar en una fatal ignorancia,
ó en una clase de saber que no está ya en armonía
con las necesidades de la época". (1321)

Per tant creia necessària una transformació bastant

radical:

"Era preciso, por lo tanto, que este ramo esperimentase
una revolución parecida á la que se está verificando
en las instituciones, para que variase enteramente
de aspecto, i la instrucción pública tomase el giro
que mas conviene á nuestros actuales intereses; pero
la revolución no ha podido verifiacrse todavía, porque
han faltado los elementos principales de ella, que
son los hombres y los recursos; es decir fondos con

, qué crear grandes establecimientos de enseñanza,
y profesores que colocar al frente de ellos" .(1322)
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Pensem que aquestes reflexions eren fetes a 1839 i que

a Gil de Zarate encara li quedava una tasca important a

dur a terme. Malgrat això, les seves afirmacions són bastant significati-

ves de la realitat educativa, i so'n els moments previs a l'escalada

al poder d'Espartero. Això vol dir que, políticament, encara

hauran de passar coses fins que a 1845 es presenti el Pla

d'Instrucció pública que va redactar el mateix Gil de Zarate

ja dins la dècada moderada, que no resultarà tan revolucionari

com en principi pareixia.

Justifica l'estat deteriorat en que vivia l'ensenyament

i el poc que avançava la reforma, malgrat les coses fetes,

amb aquestes paraules:

"...y en medio de todo no se ha podido hacer mas
que conservar lo que existia, crear ó mejorar muy
poco, y preparar los medios de verificar con el tiempo
una reforma que, prescindiendo de los obstáculos
y contratiempos, es lenta por su misma naturaleza". (1323)•

Si be Gil de Zarate considera que la institució més

important dedicada a la Instrucció Pública és la Universitat,

també és veritat que, per ell, la Instrucció primaria

ha merescut i ha de merèixer atenció

de part del Govern central de l'Estat. (1324)

No coincidia amb l'estructuració de la reforma de l'ense-

nyament primari que s'havia duit a terme fins en aquell temps

perquè considerava que el Govern havia de tenir un control

més fort sobre ella, i no l'havia de deixar massa a la sort

de les comissions provincials, de partit i locals (d'ajuntament),

perquè deia:
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"Este es un error; porque si la instrucción primaria
ha de prosperar en España, tiene el Gobierno que
obrar con mano muy fuerte para vencer muchos obstáculos
y superar muchas repugnancias: estos obstáculos,
estas repugnancias proceden de las mismas corporaciones
populares: hay que combatir su indiferencia, su desidia,
su oposición á gastar para este objeto, y hasta su
ignorancia; y no es buen medio de hecerlo el dejarles
una. influencia escesiva en tan importante ramo".
(1325)

Segueix en les crítiques al resultat de les reformes

duites a terme fins a aquell moment, i és conscient que

malgrat els determinats avincos legislatius, no acaba de concre-

L.a r -se la reforma. Pensa que un dels obstacles me's grans

que hi ha al procés d'estructuració de l'ensenyança, especial-

ment a la secundaria i a la primària, és:

"... la falta de maestros; para aquella apenas
existen, y los que hay para la primaria son por lo
general tan malos, que causa asombro el ver su ignoran-
cia. Esta razón ha hecho necesario el establecimiento
de las escuelas normales: en primer lugar central
en la corte, y después las particulares para una
ó mas provincias. La primera se ha logrado establecer
por fin á principios de este año, y promete los mas
felices resultados, al ver el celo de los maestros
...". (1376)

Gil de Zarate, dins el seu esperit moderantista romp

una llança en favor dels escolapis, i considera que no han

de desaparèixer degut a la seva labor educadora, arrelada

en el poble. Més que res ho fa perqué seria una mesura impo-

pular. ( 1327)

Culmina la seva visió del moment amb unes paraules d'espe-

rança, malgrat la seva cauta exposició, i resumeix Sixí la

situació:
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"... por todo lo dicho se ve que el Gobierno de la
Reina ha comprendido el verdadero impulso que debe
dar á la instrucción pública en esta época; que ha
hecho cuanto ha estado en su mano; pero que ha encon-
trado hasta -ahora obstáculos insuperables en las
desgraciadas circunstancias que nos rodean, en la
miseria publica, la falta de recursos, y hasta en
la necesidad de esperar á la cooperación del poder
legislativo. La dirección de estudios , compuesta
de personas ilustradas, y cuya mayor parte no podría
ser fácilmente reemplazada, trabaja sin cesar en
ayudar al Gobierno para llevar á cabo la reforma;
y si sus esfuerzos no han sido todavía coronados,
ni se ven todos los resultados que algunos quisieran,
es porque, como ya he dicho mas arriba, la obra es
larga; sus resultados no pueden ser instantáneos,
y necesitan mucho tiempo para desenvolverse. Sin
embargo, es de esperar que siguiéndose con la debida
constancia, no pasarán muchos años sin que ya empiecen
á notarse." (1328)

Després d'aquestes paraules, és convenient fixar-nos

amb un altre testimoni de l'època, ja anteriorment citat,

com és el cas de Javier de Quinto, que el 28 de febrer de

1841 publicava al BOIP un article on també s'expressaven

les conquestes que, des de la política oficial, s'havien duit

a terme a partir de 1833. Considerava, també, les dificultats

amb que s'havien trobat, la qual cosa ens ajuda a comprendre

la realitat en que es trobava la Instrucció pública. Javier

de Quinto coincideix amb la majoria d'autors de l'època,

en donar la culpa de l'impossibilitat d'avançar suficientment

en la Reforma educativa:

"Las terribles circunstancias que han afligido
á la nación por espacio de siete años, apenas han
consentido hacer mas que aprovechar los escasos elemen-
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tos que el orden anterior de cosas nos había legado,
sostener por medio de generosos esfuerzos la decadencia
de nuestros establecimientos de enseñanza, y preparar
con medidas parciales y transitorias y con proyectos
mas ó menos eficaces las grandes reformas que un
dia habrán de elevar la instrucción pública de España
al grado de esplendor que gozó en otros siglos y
que honra tanto hoy á los pueblos mas adelantados
de la culta Europa. ( 1329)

Aquestes paraules denoten la preocupació que els governants

i legisladors tenien per l'educació, pero eren insuficients

per arribar a les fites proposades. Eren massa tolerants

atinb la maquina administrativa que havia d'implantar l'esmentada

reforma. Una altra coincidència important és la que indica,

en relació a l'escola normal central, a partir de la llei de 1838,

quan ens diu: ,

"La fundación de la Escuela normal-seminario de maestros
es otro de los beneficios debidos á esta ley, que
desde luego anunció y prescribió la existencia de
estos interesantes establecimientos en todas las
provincias de la monarquia. La escuela central ha
dado ya muestra de las ventajas que por su medio
se van á proporcionar á la instrucción primaria:
las provincia mandaron dos alumnos á este seminario
modelo, hace dos años, y la educación en él han recibido
los pone en el caso de restituirse a los pueblos
de donde proceden en disposición de cosyugar á las
ilustradas miras de la ley, llevadas á su aplicación
mas útil y provechosa para la Regencia provisional
del reino en su importante orden circular á los Gefes
políticos de 13 de diciembre de 1840." (1330)

Es ben sabut que no totes les províncies enviaren els

alumnes corresponents, ^algrat això els que hi assistiren

destacaren, o bé en la seva tasca com a directors d'escoles

normals de nova creació, com és el cas d'Odó Fonoll a Lleida,

Mariano Carderera a Osca, Laurea Figuerola a Barcelona,etc

o bé com a inspectors d'inspecció primaria com el mateix
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Carderera i Joquim Avendaño que també va fer de director a

les escoles normals de Saragossa, Còrdova i Valencia. (L331)

També és notable el significat que dóna a la creació

d'escoles de pàrvuls, fhcar-X qw* fos una iniciativa privada,

de la "Sociedad para la mejora de la Educación del pueblo",

i ens diu:

"La protección dada por la ley á las escuelas de
párvulos y de adultos y el especial encargo que en
ella se hace de que se

las atienda y estimule,
no es objeto tampoco de escaso interés para este
ramo. En Madrid ha dado ya muy notables resultados
la creación de escuelas de párvulos, conocidas en
otros paises con el nombre de salas de asilo, y la
asociación particular creada al efecto ha abierto
ya en el transcurso de dos años, diferentes aulas
donde la niñez se recoge durante las ocupaciones
de los padres, y recibe una educación esmerada en
lugar de las tristes y trascendentes impresiones
que anteriormente dejaban honda huella en su tierno
ánimo. Este ilustrado y filantrópico ejemplo ha sido
seguido ya con fruto en algunas capitales de provincia;
y en medio de las convulsiones políticas que pos
han afligido en estos últimos años, es una idea i de
consuelo observar como tiene imitación y encuentra
séquito entre nosotros, ..." (1332) \̂

Per altra banda, s'apel.la constantment a l'estabilitat

governamental per poder dur a terme la tasca reformadora.

Coincideix amb altres autors de l'època en indicar que no

es podra realitzar, no tan sols per raons de dependencia

económica o financera, sinó també per una mala distribució

dels béns, així com també hi influeix la manca de personal

idoni. (1333)

Justifica la potenciació de l'escola privada en el sentit

que contribuiria a. aus. rcbejíih 1' educació primària un nombre més
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alt de persones. Considerava que tot espanyol tenia dret

a obtenir el títol de mestre i a exercir-ne i, en conseqüència

crear escoles de primera instrucció i mantenir-les.

De l'estat en que es trobava la instrucció primària,

pensa que aquest nivell educatiu estava organitzat mitjançant

una llei il·lustrada i suficient, i que feia falta perseverancia

i fe en l'obra del govern. Apel·lava al recolçament a les

corporacions populars que es trobaven decidides a potenciar-la

progressivament fins arribar a una més gran perfecció. (1334)

Es una visió optimista i en favor de la política oficial,

en la mentalitat que l'educació ha de servir per aconseguir,

no només persones amb coneixements científics i literaris

sinó que han de treballar decissivament en favor dels progressos

de la indústria útil i en favor de la civilització general/

de les classes mitjanes de l'estat. (1335) Per això els interes-\

sava potenciar la segona ensenyança i la reforma de la Universi-

tat com a catapulta de les classes mitjanes i dominants.

En definitiva, les dificultats que trobaven els liberals,

moderats i radicals, queden resumides de la següent manera

per Javier de Quinto:

"...Es ademas de una dificultad suma entablar reformas
y corregir abusos envejecidos en establecimientos
que viven con ellos, y en gran parte viven en ellos,
y cuya acción ó no puede suspenderse, ó no es convenien-
te que se suspenda. Debe atenderse también á lo crítico
y arduo de las circunstancias que no permitían aplicación
sostenida á los discípulos, ni seguridad de subsistencia
á los maestros. ¡Tiempo fatal en que la reforma que
se intenta no halla suficiente número de profesores
de quienes valerse, ni fondos con los que atender
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á los que existen! j Época por último falta enteramente
de tranquilidad y sosiego y también de consecuen-
cia; condiciones tan precisas para conseguir y asen-
tar acertadamente sobre su base todo ramo de admi-
nistración pública!" (1336)

En aquest moments la situació legal de la Instrucció

pública estava superditada al resultat de la R. D. de 31

d'agost de 1834, quan el Govern ordena la foramció d'una

comissió que s'ocupés de formar un Pla d'Instrucció Primaria

i a on es recomana que es fassin les passes necessaries per

a establir una Escola Normal de mestres. La mateixa rocomanació

es fa el 21 d'octubre del mateix any. (1337) Com es veu es vo-

lia lligar la Instrucció pública a una preparació especifica

dels mestres. Era un punt de partida important.

A continuació l'administració estatal aprova una sèrie

de disposicions art: la finalitat de potenciar el mètode Lancaster,

com per exemple R. 0. de 7 de setembre de 1834 en la que

s'institueix una escola normal lancasteriana, (1338) la de

4 de novembre de 1834 a on s'anomena comissionats per anar

a aprendre al mètode a Londres i després organitzar-lo de

tornada. (1339)

Eren les primeres i mínimes bases per a potenciar el

nou sistema escolar, especialment en el que fa referència

a la Instrucció primaria i a la formació dels mestres que

necesitaven per a complir el seu objectiu, malgrat Julià Varela

ens indiqui que l'inici d'aquest preces fos amb Ferran VII.(1340)
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Legalment, les mesures eren disposades per poder dur

el control des d'alt a baix, des del Govern central a les

províncies. En primer lloc, per exemple, s'havia implantat

el Reial Decret de "Subdelegados de Fomento en las provincias ,

e instrucción para gobierno de los subdelegados por S.M."

( 1341). "La instrucción para el gobierno de los subdelegados

de Fomento", en el seu setè capítol, referent al seu apartat

35 dedicat a la Instrucció pública, deia:

"Los agentes superiores de la administración provincial
tropezarían sin fin con los obstáculos que por donde
quisiera les suscitaria la ignorancia, si desde
luego no aplicasen todos sus esfuerzos á combatirla
y desarrollarla ..." (1342)

Llavors els Governadors civils substituïren els'subdele-

gats de Foment, com es veu en aquest article

d'ofici del Govern civil de la província de les Illes Balears,

de dia 24 d'octubre de 1834, quan ens deia:

"Desde este dia queda á mi cargo la presidencia
de la Junta inspectora de las escuelas de esta capital
y provincia. Y lo comunico, por medio de este periódico
oficial, á todos los ayuntamientos y demás corporacio-
nes y • autoridades á quienes corresponde su
conocimiento." (1343)

Signava el Governador Guillem Moragues, n3 256 del

"Boletín Oficial de Mallorca".

El mateix Moragues, el 12 de novembre de 1834, manava

que:

"Con el provechoso objeto de generalizar la inteli-
gencia del habla castellana y el uso de este idioma
nacional, está mandado en diferentes Reales órdenes
que así en la correspondencia oficial como en todas
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las escuelas se hable castellano; y teniendo noticia
de que algunos establecimientos de enseñanza de esta
provincia no se cumple con la puntualidad debida
tan sabia y útil determinación, reencargo muy especial-
mente a sus directores y preceptores cuiden con eficacia
de la observació de aquellas disposiciones procurando
que los alumnos hablen siempre en dicho idioma, pues
de lo contrario procederé á la adopción de medidas
capaces de remediar el abuso que observe". (1344 )

Aquesta és una de les grans problemàtiques que va teñir

l'escolarització - al llarg del segle XIX, i fruit

d'això, les comunitats de parla catalana segueixen afectades en-

cara avui en dia, malgrat' es ' consideri que a

nivell legal el problema de la castellanització es va superant,

fins i tot a la pràctica quotidiana.

un deLs tres canals de control i de centralització que funciona-

ven, al manco per enviar missives, era la Inspecció General
/

d'Instrucció pública., fs així que el Governador civil transmetia

a través del "Boletin Oficial de Mallorca" de 4 d'octubre

de 1834, la següent Reial Ordre:

"Ha llegado á noticia de S.M. la Reina Governadora
que en algun colegio de esta Corte se usa todavia
el castigo de azotes á niños; y siendo este modo

de corregir contrario al pudor y á la decencia, envile-
ciendo tanto al que lo impone como al que lo sufre,
se ha servido mandar quede abolido en todos los
colegios y casas de educación de la monarquia semejante
castigo y cualquiera otro que pueda causar lesión
en los miembros, procurando los directores y maestros
corregir los defectos de los alumnos por los medios
de la emulación y del ejemplo, y con privaciones
que no puedan producir funestas consecuencias ni
en lo físico ni en lo moral de aquellos.- Y con acuerdo
de la misma inspección la traslado a V.5. para su
inteligencia y á fin de que é noticia de los maestros
y maestras que en ella hubiese". (1345)

Malgrat el contingut lloable d'aquesta Reial ordre,
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la veritat és que la Instrucció pública aquí es tracta més

bé com una qüestió d'interior i d'ordre públic, ni tan sols

de beneficència, si bé és veritat que es tracta d'una mesura

de caire liberal, però que ens dóna una idea de com, en aquells

temps, s'entenia la disciplina a una escola.

També és veritat que no és més que un reflex dels canvis

que es produïen a la societat, d'un nou estil >d'una nova

mentalitat a partir de 1833, "noves estructures econòmiques

i socials" en les corresponents matisacions que ja hem intentat

aclarir amb anterioritat. En el camp educatiu, com' ens indica

Bernat Sureda, 1835 suposa l'inici de l'aplicació practica

de moltes de les idees que s'havien gastat a l'època anterior.
. t

( 1346) ES a dir que la Il·lustració encara tenia una certa

incidencia, pero també crec que ja no eren les mateixes gents

les que rebien aquestes influencies, ni els qui proposaven

els projectes eren els mateixos, ni tan sols podien actuar

en les mateixes circumstancies, polítiques, socials, econòmiques

í culturals.

Com a mínim és veritat que a partir de 1834 es produeixen

canvis de denominacions, recuperacions de personatges liberals

d'etapes anteriors com és el cas de Quintana, i pareix que,

al manco a nivell oficial, es produeix un moviment cap a la rees-

tructuració del sistema escolar. Per exemple, l'esmentada

Inspecció general desapareix i és substituida per la Direcció

General d'Estudis. Llavors, més endavant, es convertiria

amb el Consell d'Instrucció pública, però sempre a.mb criteris
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d'organització centralista

Però si seguim fitxant-nos en els testimonis de l'època,

es pot dir que hi havia consciència que algunes coses

s'anaven canviant en un sentit progressiu i que afectava

a la realitat escolar, pero també es veritat que hi havia

consciència que les propostes legislatives no acabaven

d'arrelar.

Per exemple, Miguel de los Rios personatge significatiu

de 1'Ateneo de Madrid, ens assenyala a 1838 amb unes reflexions,

fetes a propòsit de les reformes de la Instrucció primària,

mitjançant aquesta pregunta: "¿ no habrá producido la experiencia

suficiente para la formación de uno conforme á las luces

del siglo y á nuestras peculiares circunstancias?"

i contesta:
£

"Es verdad que casi todos dieron preferencia a
la enseñanza superior ó de facultades mayores, tocando
solo como incidentes la secundaria que se necesitaba
para optar á aquella con la que la confundían; y
la primaria, de que no hablaban sino de paso, conse-
cuencia precisa del estado en que yacia la ilustración
pública, cuyos rasgos históricos hemos trazado. Asi
que las escuelas que tenian los pueblos ó habian
sido felizmente creadas por algún particular, fundación
piadosa ó eclesiática, ó se mantenían pobremente
aun por los mismos vecinos. Y que con tales medios
sostengan gran número de pueblos, y que la mayor
parte de los vecinos envien á ellas sus hijos, en
un argumento viogoroso contra los que reprochan á
la ignorancia y desidia general de los españoles,
el que los mas ignoren las primeras letras. No, no
son ellos la causa, lo es el gobierno que frecuentemente
hemos tenido, por carecer de plan, sistema y rigor
en sostener, dirijir y buscar profesores para las
escuelas,-po.cas ó muchas que á todo trance mantenían
los pueblos, y comunmente contra las vejaciones del
mismo gobierno. Hagamos justicia al patrimonio nacional,
contra el cual parecían conjugarse hasta sus ¡Teísmos
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elementos políticos". (1347)

Volia dir que ell no creia que , en aquells moments, la

manca de una reforma efectiva no obeïa a que la societat,

en línies generals, no tigue's cap tipus d'interès per a l'ense-

nyança. Per explicar aquest punt de vista de la realitat

ens diu que:

"...En la Alcarria he visto pueblos donde remitían
á los hijos tres y cuatro años á la escuela con
grande afán de los padres, y era feliz el que salía
habiendo aprendido á leer, poque estando comunmente
reunidos ambos sexos, no sabiendo enseñarles ni quizá
escribir el mismo maestro, no podían comprender nada
y gastaban su dotación en valde. En los caminos de
Castilla encuentran los viageros frecuentemente á
los niños que van hasta media legua para asistir
á la escuela uno y dos años". (1548)

Entre altres aspectes també ens posa com exemple de

la situació qüestions socials,com si la instrucció primaria fos

una condició necessària per promoció social, que per desgracia

considerava que hi havia molta de gent de les classes populars

que no se'n podien beneficiar. (1349)

Un altra dels inconvenients que ens senyala aquest mateix

autor es l'excessiu nombre de festes que el calendari escolar

té a partir del reglament de 1825 que encara subsistien.(1350)

Resumia la problemàtica que es vivia amb aquestes paraules:

"Y aunque el ramo de escuelas á que nos hemos ceñido
ha sido felizmente el mas reformado, como que todavía
no ha quedado según debe, ni las rancias costumbres
lo permiten; y como también aquellas vacaciones son
comunes á los demás establecimientos de enseñanza,
y no menos á las universides , nunca es perjudicial
el conocimiento de uno de los males que mas postrada
tienen la instrucción pública. Rigor con los inasis-
tentes y desaplicados, estímulo á los beneméritos,
y celo para que los padres y autoridades vigilen
por la concurrencia de todos los niños, serán los
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primeros remedios que elevarán la educación primaria. (1351.))

Es tractava de comprometre més els pares arrb l'educació

primaria en favor de l'obligatorietat d'enviar els seus fills

de sis a dotze anys a l'escola, per poder exercir després

qualsevol dret civil.

En tot aixb cal assenyalar que el Reglament del 26 de

de novembre de 1838 va significar una passa important. Del

Reglament podem dur a terme el següent comentari per valorar

el seu significat, ja que no va deixer de tenir la influència

del passat, però al mateix temps, com ens indica Julià Varela:

"El Reglamento del 26 de noviembre de 1838, que perdura-
rà al menos durante todo el siglo XIX, conservará
también su huella ideleble. Esto explicaría- algo
que los historiadores de la Iglesia y de la pedagogía
no se explican- que los Escolapios hayan sido los
únicos religiosos que se mantuvieron a través de
todos los avatares que sufrió la Iglesia española
en el XIX, recibiendo unntrato especialísimo. Pasan
idemnes por las sucesivas leyes desamortizadoras.
Solamente el decreto del 29 de julio de 1837, que
permite su existencia allí donde sean necesarios,
sanciona que sean considerados no como comunidades
religiosas sino como establecimientos de instrucción
pública dependientes del Gobierno. De todas formas
la ley del 23 de mayo de 1845, en su artículos único
los volverá al estado anterior a dicho decreto, quedando
sujetos en lo que se refiere a la enseñanza a las
disposiciones generales y especiales del Gobierno.
Incluso las Cortes de Cádiz y la Gloriosa los considera-
rán objeto de excepción". (1352)

Es a dir que per una banda es volia pareix que s'ha

de produir una exigencia de més gran control de 1'Estat a

la Instrucció pública i estableix els nivells de la instrucció

priária, els que equivalen a les escoles elementals i superiors

de primaria. Aquests nivells quedaven expresats a 1' "Exposición",
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a la que es deia:

"Cuando la enseñanza llega ya al grado mínimo determi-
nado en el plan para las Escuelas superiores, el Reglamen-
to tiene que variar por necesidad, si no todas las
disposiciones de detalle, en alguna de las mas importan-
tes; y, por tanto, se limitará, éste por ahora al arreglo
de las primeras ó elementales, cuyo carácter es muy
diferente. Estas Escuelas se establecen para la masa
general del pueblo, y tiene por objeto desarrollar
las facultades mentales del hombre, sumnistrando los
conocimientos necesarios á todas las clases sin disticion.
Las superiores no se establecen para todos; se destinan
á una clases determinada, aunque numerosa, cual es
la clase media: y los conocimientos que en ella se
comunican, no son indispensables para las clases pobres.
Hay también otra razón que dispensa ó hace menos urgente
la formación del Reglamento para las Escuelas superiores
en el dia, y esta es la dificultad suma de que las
haya en algún tiempo conformes al espíritu del plan,
por falta principalmente de buenos Maestros para ellas
hasta que se hayan formado en las Escuelas normales.
Las Escuelas de esta clase, que deberá haber desde
luego en algunas capitales y pueblos grandes, no podrán
menos de ser establecimientos en que el Maestro se
auxilie de Profesores para las materias que le son
eneteramenete desconocidas; mas no son éstas precisamente
las que ordena el plan". (1353)

Naturalment aqui hi havia unes capes de la societat

que en sotien beneficiades en la lógica dels temps que corrien

i que prenia model de la llei Guizot (1833) primer model

d'Instrucció pública burgès a/ l'Estat francés. Que també

pretenia extendre la Instrucció primaria a totes les capes

de la societat, pero que al mateix tems havia d'ésser una

garantia d'ordre i seguratat "nacional".

També significava el reton de M. José Quintana, figura que

més bé representava un liberalisme del passat de les Corts

de Cadis, que una passa cap en devant.

Fins i tot, cal dir que, encara funcionaven els planteja-

ments educatius escolapis, però amb la diferencia de que
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aquest model era ja aplicat, no tan sols a l'escola privada

sino a l'estatal.

Per altra banda, cal assenyalar que, les disposicions

oficials no afcetaven als escolapis de la mateixa menera

discriminatoria que a la resta d'odres religioses, ja que

tenien una situació de privilegi.

Ens dona una idea d'aquesta qüestió que el 25 de febrer

de 1836 el Marques de Torrejimeno havia duit a terme una

defensa dels escolapis i dels jeusuïtes a les Corts a l'Estament

de Procuradors. I el 1837 José Rius (Barcelona) "va dirigir

una "Manifestación" a la Reina i les Corts a on, entre altres

coses, s'afirmava:

"Se ha dicho de una vez. Las escuelas lancasterianas
y pestalozzianasno se han hecho posteriormente tan
famosas, ni han sido tan ansiadas de los pueblos
como lo fueron en sus principios las escuelas pias.
Ni se engañaban por cierto los pueblos, porque en
las escuelas pías tenian un establecimiento que acudía
a las dos primeras necesidades de los Estados: la
instrucción y la buena moral. Y ésta bajo un plan
constantemente seguido y uniforme". (1354)

Tot això anava dirigit, com ens indica Antoni Jutglar,

a presionar al Govern per a que autoritzas la seva actuació a la

Instrucció pública, segons el principi de la llibertat d'ense-

nyança, però al mateix temps es manifestava contrari a la centra-

lització, fins hi tot del sistema organitzatiu de les Escoles pies

per possibilitar el desenvolupament del principi anteriorment es-

mentat.

Les autoritats locals també rebien aquest tipus de pressió

en favor de la conservació de les escoles dels escolapis.

Per exemple, devant la sol.licitut de l'Ajuntament de Barcelona,
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la Societat Econimica d'Amics del Pais va emetre un inform

referent als escolapis a l'abril de 1838, que deia:

"...tras meditar detenidamenete el asunto, no podía
menos que reconocer que la supresión de dicha casa
(el col·legi dels escolapis de San Antón), sin estar
antes escuelas gratuitas suficientes, perjudicaría
a la instrucción y a la moral públicas, dado el cercidísi-
mo número de alumnos que se instruían allí, hijos
en su mayor parte menesterosos. De todos modos creía
idispensable que los Escolapios sujetaran en un todo
su método de enseñanza a los planes y reglamentos
de instrucción pública". (1355)

Era una manera de dir que la continuitat de les escoles

dels escolapis es feia necessària, fins i tot urgent per

aconseguir escolaritzar la pobleció més popular.

De totes maneres si que el Reglament de 1838 presenta

és el reconeixement del método simultani, que possibilitarà

una certa rentabilitat a l'hora d'arribar a un nombre més

gran d'alumnes en manco mestres del que anteriorment havia

estat previsible, a més d'exercirir un control sobre un nombre

més gran d'alumnes, en definitiva més control directe i indirecte

sobre la població infantil.

En general la situació de l'ensenyament en aquell temps

era contemplada en un cert caira dramatic pels polítics

oficials, tan pels modarats com pels liberals més radicals.

Una visió oficial pot ésser la que expresava Xavier de Quinto,

secretari de la comisisó d'ensenyament del Congres, que afirmava:

"Es imposible que haya ninguno que conozca el
estado de la Instrucción pública en España, y no
reconozca al mismo tiempo la necesidad de variarlo
cuanto antes. El estado d e - l a instrucción pública
en España es el más deplorable: se resiste a los
siglos en que no se había adelantado tanto como en
el día en la ciencia de la administración..." (1356)
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Aquestes paraules reflecteixen una una consciència

generalitzada del mal estat en que es trobava la Instrucció

pública, per part dels Diputats a Corts. En aquesta dinàmica

surgeix un reconeixament de la situació pel Ministeri de

la Governació, quan I'l de se de 1838 s'exposava sobre

"el lastimoso estado de muchos de nuestros establecimientos

de enseñanza". (1357)

És el moment que és restableix la Direcció General d'Estudis

creada a 1834 per Quintana, i ara presidida peí Marques

de Sameruelos, per altra banda suprimida per Espartero a

1843.

Pero tampoc que és als voltants del 1838 que es genera

un cert dinamisme inicial de la instal·lació d'escoles de

pàrvuls, impulsades per a la "Sociedad para propagar y mejorar

la Educación del pueblo", el la iniciativa de personatges

com Pablo Montesino, Ramón de la Sagra, J. Manuel Quintana,

J. Manuel Ballesteros,. Antonio Gil de Zarate, etc. Tot envoltat

de filantropisme decimonbnic, pero també d"un esperit de

beneficenica i de utilitarismo populista característic dels

reformistes d'aquell temps, que arribava a tenir tons d'un

paternalisme, a vegades exegerat, i que semblava com si os

que les classes populars no poguessin avençar per si soles

i sense la vigilacia i l'ajuda de les classes mitjanes i

cultes de la societat.

Iniciativa que volia incidir i cjue fes assumida per l'Admi-
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nistració, la mateixa Direcció General d'Estudis i a través

del Secretari a les comissions d'Instrucció primària va enviar

un exemplar del Manual para los maestros de escuelas de párvulos:

"... á fin de que penetrada esa comisión de las ventajas
que su circulación y el establecimiento de dichas
escuelas de párvulos puede ofrecer á la provincia,
por cuantos medios estén á su alcance y le parezcan
convenienetes... Madrid 16 de Marzo de 1841...". (1358)

De totes maneres cal recordad que en el moment de la

promulgació de la llei d'Instrucció primaria el poder central

estava en lluita oberta contra el carlisme i això dificultava

tant econòmicament com políticament l'aplicció de cualsevol

normativa legal al respecte. Però tendra la seva importància

ja que en el 1845 al aprovar-se el Pla d'Estudis de Pidal-

Gil de Zararte no es va plantejar la Instrucció primaria perqué

es s'havia estructurat a la llei de 1838 (21 de juliol).

En aquest sentit la llei de 1838 iniciava el seu articulat amb

el reconeixement explicit de dos tipus d'Instrucció primària,

la pública i la privada, però amb una obligatorietat populista,

la de que en tot poble que arribas a 400 veïns estava obligat

a sostenir una escola primària elemental completa. (1359)

Es quan es determina que a Madrid hi hauria una Escola

Normal Central d'Instrucció primària, destinada fonamentalemnet

a formar meestres per a les altres Escoles Normals que les

qualificava de subalternes, i que es creien a la resta de

províncies.

De totes meneres hi havia moltes matitzacions, en relació

a la Instrucció primària que feiea la mateixa llei, com per

exemple que (art. 17):
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"En las poblaciones donde por falta de recursos
no fuese posible establecer escuela elemental completa,se
procurará establecer una incompleta, donde se enseñen
las partes más indispensables, como leer, escribir y doc-
trina cristiana por la persona que preste este servicio,
tenga ó no titulo de maestro, si no lo desmerece por sus
costumbres". (1360)

D'aixb es pot abstreure la idea de que els

Ajuntaments es podrien desentendre de crear escoles elementals

completes ja que la llei resultava flexible amb aquest aspecte.

Els Ajuntaments entraven en joc també per uns altres aspectes,

com per exemple el sou fixe que aquests haurien de proporcionar

als mestres:

"... oyendo previamente á la Comisión local de escuelas,
de que luego se hablará, determinarán la cantidad
proporcionada á estas retribuciones á estas retribuciones
hasta completar una dotación decente á los maestros:
las retribuciones podrán ser en dinero ó en efectos,
según mutuo convenio.

Los niños pobres, á juicio del Ayuntamiento, serán
admitidos gratuitamente á la escuela, oyendo para
ello previamente el maestro". (1361)

Com diuen J. L. Peset, S. Garma i J.S. Pérez, aquesta norma

"Se erige de este modo la gratuidad clasista, fiel reflejo, por

otra parte, de una burguesía

censataria en el poder". (1'362)

Pero el classisme no acabava aquí, es així que s'afirmava:

"Se reservarán en las escuelas primarias superiores
un número de plazas gratuitas para los niños que
á juicio de la Comisión local hubiesen sobresalido
en los exámenes de las escuelas lementales, y anuncien
talento y aptitud para el estudio.

Estas plazas no excederán nunca de la decima parte
de los niños contribuyentes que asistieren á la escuela
superior". (1363)

A més de que les escoles de nines quedaven al marge d'aquesta

normativa. Pero si mateix es deia que:
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"Se establecerán escuelas separadas para niñas,
donde quiera que los recursos lo permitan, acomodándose
la enseñanza de estas escuelas á las correspondientes
elementales y superiores de niños, con las modificaciones
sin embargo que exige la diferencia de sexo.

El establecimiento de estas escuelas, su régimen
y gobierno, provisión de maestros etc, será objeto
de un reglamento especial.

Entre tanto continuarán las escuelas públicas
de niñas esistentes en los diferentes pueblos de
la Monarquía, bajo la inspección de las Comisiones
creadas en virtud de esta ley, del mismo modo que
las de niños, cuidando dichas Comisiones de mejorar
y aumentar esta especie de establecimentos de la
mayor importancia". (1364)

Malgrat, aquestes discriminacions, es deixen notar certes

inquietuts positives, encara que limitades, com la defensa

de la utilitat de les Escoles de pàrvuls que, el Govern procurara

generalitzar en la masura de les seves possibilitats, (l365)

Es detecta la necessitat de control de la Instrucció

primaria pública mijançant la seva regulació a tots els nivells,

de forma jerarquitzada, amb les directruis emenades del poder

central (el Govern), les Comissions provincials (el Cap Polític),

les Comissions locals i els Ajuntaments. (1366) Sempre dins

els esquemes del moderantisme necesitat de ideologit-

zar la Instrucció en els seus primers nivells,

i exercir un presió a les escoles privades al

estblir els requisits per crear-les, regular el

nomanament dels mestres, establir quines havien

d'ésser les autoritats encarregades de la inspecció de les

escoles, a on sempre s'havia de tenir present que el_ Govern

a través del seu Ministre de Governació corresponia la direcció

i govern de la Instrucció primària. I s'ordenava establir
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a cada capital de província:

"... una Comisión de Instrucción primaria, compuesta
del Jefe político, presidente, de un individuo de
la Diputación provincial nombrado por ella, de un
eclesiástico condecorado elegido por el diocesano,
y otras personas ilustradas, nombradas por el Jefe
político á propuesta de la Diputación.

Este cargo sera gratuito, honorífico y renuncia-
ble". (1367)

En molts d'apectes venia ésser una ratificació del Pía

del Duc de Rivas, amb algunes diferencies, com es el cas

de 1'exigencia de titulació als mestres de les escoles privades

igual a la de les publiques i que consolida el procés d'estata-

lització.

A la llei de 1838 hi trobam definit el curriculum de

matèries a impartir a les escoles primàries tant elementals

3r t Gcom primàries en els seus articles 4 . i 5 . respectivament.
s__ '' t

Aquí ens interessa reseltar les matèries de la primària

elemental completa, perquè era la que la que assumia el paper

de popular: "12. Principios de religión y moral. 22. Lectura.

32 Escritura. 42 Principios de aritmética, ó sean las cuatro

reglas de contar por números abstractos y denominados. 52.

Elementos de gramática castellana, dando la posible extensión

a la ortografía", (1368) sino cobrien aquests ensenyaments es con-

siderava una ensenyança primaria incompleta. La ideolo-

gització havia de vemir essencialment a través de la moral

i la religió. I aquí també es detecta la voluntat d'uniformitza-

ció de la imposició de la llengua castellana a l'ensenyament.

A l'esmentat Reglament de 26 de novembre de 1838 també

si determinen les mateixes matèries, i en el seu Preàmbul
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s'indicava la,seva importància.

Pero per una de les coses que ens interessa aquest és

perquè també justificava els principis de la seva filosofia

educativa:

"... primero, que estos establecimientos, destinados
en general para todos, lo están especialmente para
aquellos que carecen absolutamente de medios de ad-
quirir los conocimientos necesarios á todo hombre
en la sociedad civil: segundo, que para obtener algún
día todo el fruto que se espera de estos estableci-
mientos, y hacer que la instrucción sea verdaderamente
útil, es preciso que la educación moral i religiosa
esté combinada con la intelectual y acupando el primer
lugar". (1369)

Amb l'aprenentage elemental de l'escriptura es podria

entendre el significat de les reformes que es duien a terme,

fin i tot, com ens idiquen Reset, Garma i Perez Garzón:

"... con la ortografia y una mínima aritmética para
todo el Estado se unifica la lengua, se sistematiza
la base de una relaciones de producción a nivel nacio-
nal; y como aglutinante de todo ello la religión
unificadora de mentalidades". (1370)

Aquest preàmbul no és sino un cúmul d'intencions, en

que la formació moral i religiosa semble essencial per aconse-

guir una bona educació, pero, per altra banda, resulta esser,

per eixó mateix, una eina de de control i d'ideologització,

gue pretén impulsar una forma de vida que evités la corrupció

dels costums:

"... y era preciso dar á la educación escuelas un giro
más conveniente, si habían de remediarse los desórdenes
que afligen a la sociedad". (1371)

Era una formula des de 1'óptica deis que teñen el poder

i volen consolidar la seva situació i apel·len a la mentalitza-

ció de les masses per a conseguir-ho sense traumes.


