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Madrid, fetes en la mateixa filosofia que les anteriorment

esmentades des del punt de vista jaràquic i centralitzador,

posava com a model la Normal Central.(204)

L'intervencionisme estatal no tal sols es justificava

des de la centralització administrativa i burocrática sinó

també des del punt de vista de la reducció de la llibertat

d'ensenyança. Per exemple, com ens indica A. Gil de Zarate,

una intervenció no anarquitzant de l'Estat:

"La familia tiene ciertamente sus derechos; pero
¿no los tiene también el Estado?. El niño, mientras
permanece niño, solo está relacionado con su familia;
pero ese niño crecerá, se hará hombre, y llegará
á formar parte integrante de la sociedad, influyendo
en ellla de un modo más ó menos directo: ¿Tendrá,
pues, derecho la familia para dejar al Estado un
miembro inútil, perjudicial acaso? ¿No debe exigir
el Estado de la familia legado? ¿No podrá tomar alguna
justa preocupación para que esto no suceda? y ¿Cual
otra habrá de ser sino la de tomar parte en la educación
del niño, esto es, en lo que tiene por objeto formar
su alma y su entendimiento, influiendo en él las
buenas ó malas cualidades que han de acarrear necesaria-
mente la gloria ó la misma del Estado? He aquí, pues,
legitimada la intervención del Gobierno en la enseñanza;
he aquí por qué razón, lejos de abandonarla ó la
inexperiencia, al capricho, tal vez á los errores
y á las malas pasiones de los padres, tiene el estado
que vigilarla, dirigirla \y encaminarla por el buen
sedero, porque el Estado/ aún más que las familias,
es el que reco je el fruto de la educación, el que
está principalmente interesado en ella".(205)

Convenia la participació de l'Estat a l'Ensenyança,

un Estat no tirànic, ni anarquitzant, però intervencionista,

fins en el punt de tolerar la participació dels particulars

en aquella part de l'Ensenyança general en la que la seva

intervenció li fos útil, si bé el Govern sempre havia de

tenir en les seves mans l'alta direcció dels estudis, al
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manco des del Pía de 1845.

En demanar-se si l'Ensenyança ha d'ésser gratuïta, es jus-

tificava, segons el mateix Gil de Zarate, des de la conveniencia

del progres de l'Estat, i:

"...La obligación del Gobierno crece: 19 a medida
que la instrucción ha de abarcar mayor número de
individuos; y 22 conforme en ésto escasean los medios
de alquilarla. Por el contrario, la misma obligación
disminuye el paso que, siendo menos los que se dedican
á determinadas ciencias, conviene dejar su estudio
úniocamente a los que tienen medios para costearla.
Esta obligación del gobierno es como una pirámide,
que, formando en una ancha base, formada por los
menesterosos, disminuye á proporción que va aumentando
su altura y creciendo la riqueza de los particulares".
(206)

A continuació apuntava que l'ensenyança només havia

d'ésser gratuïta pels qui es trobassin impossibilitats per

pagar-la. També pensava que l'única ensenyança que s'havia

de generalitzar era la Primària.

Però aquests serien els plantejaments oficials en que

es fonamentava l'estalització a partir d'un determinat

moment quan, per exemple A. Gil de Zarate, marginat de les

decisions, quan es ascendit a la categoria de subsecretari,

i a l'ambient dels moderats s'impulsa un nou clericalisme,

degut al pacte amb la Santa Seu, a 1851, a més del Concordat es

produeixen altres fets que ens indiquen aquests aspectes,

ja que una reforma que suprimeix el Ministeri de Comerç,

Instrucció i Obres Públiques,substituït pel de Foment, fa

que les competències d'Instrucció pública passin, una vegada

més al Ministeri Gràcia i Justícia.(207)



La primera tamtativa, segons Antonio Alvarez Morales,

seriosa per dur a terme una autentica modificació del Pía

de 1845, ja que la resta eren pegats que el Ministre de torn

intentava a conveniencia dels seus interessos, es va dur a terme

durant el bienni progessista (1854-1856), ja que el Partit Progressis-

ta volia, a través del seu programa implantar els ideals de la Re-

volució liberal-burgesa. Però la discusió del programa liberal

va ésser comdemnat al fracàs. Fou Alonso Martínez que a 1855 va

presentar un Projecte que plantejava un Pía general d'Instrucció

pública, malgrat fos eliminat tot seguit sense passar a discusió

a les Corts.

Es per això que el mateix A. Alvarez Morales, arriba a j.a

conclusió que:

"El proyecto ha pasado completamente inatvertido es, sin
embargo, importante, porque constituye el precedente
inmediato de la ley Moyano. Es perfectamente coherente
con la legislación que pretendía sustituir, a pesar
de que ésta era obra del partido contrario; en definiti-
va, en esta materia de la enseñanza, moderados y
progresistas estaban sustancialmente de acuerdo y
solo les separaban pequeños detalles. Quizá donde
surgía una diferencia más\ notable sra en el papel
que el Estado debía dejar- desempeñar a la Iglesia
en esta materia. Los progresistas, herederos del
regalismo, se resistían a toda intervención eclesiástica,
mientras que los moderados, preocupados por tender
un puente al sector del país cuyo catolicismo les
separaba del régimen liberal, estaban dispuestos
a dejar poner en manos de la Iglesia unas ciertas
facultades de vigilancia para salvaguardar la ortodoxia
de las doctrinas enseñadas en los centros de enseñanza
del país". (208)

D'aquí que quan els moderats una altra vegada

agafen les riendes del poder a partir de 1856, el Ministre
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Claudio Moyano i el Govern presenten el Projecte de llei

general d'Instrucció pública com un element conciliador de

les diverses postures defensades pels moderats, unionistes

i progressistes, un esforç eclèctic, i un sinple perfeccionament

de la legalitat vigent. A on l'intervencionisme estatal cedia punts

a l'eclesiàstic.

Per altra banda es diu, en paraules de Viñao Frago, que

aquesta llei va produir escissions al partit moderat, ja

que als debats parlamentaris es provocaren moltes discusions (209)

i sorgiren divergències que provocaren que el consens s'havés

de negociar als passadissos.

De les discusions que va provocar el Projecte llei

d'instrucció Pública en son una mostra les indicacions que

sè.'ns feien a la Revista de Instrucció Primària, el mateix

1857:

"Gomo lo hablamos previsto, la discusión en las
Cortes acerca del proyecto de Ley de Instrucción
pública ha sido larga y porfiadamente sostenida,
y las dieferencias que hablan dividido á la Comisión
al examinarlo volvieron á tocarse, en dos dias,
y particularmente el último, que ha durado la discusión
de la totalidad del Proyecto, ha presentado la Asamblea
aquel carácter especial de animación que distingue
á estos cuerpos, cuando se trata de garndes intereses
y cuando toman parte en la cuestión los hombres
mas entusiastas de dos bandos políticos opuestos.

—-N^ Pocas veces hemos visto los bancos del Congreso
; como en estas sesiones, y una animación mas completa.
Es que, á pesar de nuestro estdado, de nuestra prover-
bial pereza y del descuido con que hasta aquí se
han mirado estas cosas en España, la Instrucción
pública va recobrando su terreno y adquiriendo su
verdadera importancia". (210)
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Un dels punts que es va debatre amb una certa intensitat

va ésser el de l'intervencionisme clerical al sistema escolar:

"...En estas circunstancias, sin embargo, dos diputados
usaron la palabra en contra del Proyecto, el señor
Orovio y el señor Tejado, para darnos a conocer
qué rumbo habia de tomar en lo sucesivo la discusión.
Hablaron solamente de indiferencia con que se miraba
al clero; de la franca y decidida intervención que
se le debía concede1' en. la enseñanza-; de QUP concedér-
sela era el único medio de vencer el racionalismo,
reforma, la revolución, enemigos terribles de la
sociedad y de la tranquilidad de los pueblos; y
que la Comisión habia sido inconsecuente al acordarse
del clero en el preámbulo de su dictamen y no en
las mismas bases del Proyecto". (211)

Aquest pareix ésser el punt clau de la discusió al

que s'oposaren els senyors González Serrano i Moyano, i

a continuació el senyor Moyano va justificar la seva postura,

quan parlava de l'absència de referències respecte al paper

educador de l'Església, en el sentit que les disposicions

del Concordat ja indicaven les qüestions que tenien relació

amb l'ensenyament i considerava que es tractava d'organitzar

l'ensenyança civil. (212)

És evident que aquesta etapa de discusió intensa era

present quan es tractava de trobar inconvenients al Projecte

de Llei de Moyano, especialment des de l'òptica més conservado-

ra.

Per altra banda, com ja hem vist, són els moderats

que consoliden el sistema constitucional amb l'aprovació
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de la Constitució de 1B45. (21.3) Aquesta circumstància

va facilitar que el setembre del mateix any aprovaren

el Pla Pidal-Gil de Zarate sense haver de passar per les

Corts, el qual es pot considerar com a bàsic en la construcció

del sistema educatiu moderat.

Es evident que ja els quedava molt enfora el principi

de la gratuïtat absoluta, i l'Administració hauria de dur

el control normatiu de tots el nivells educatius, encara

que el Pla fos exclussivament dedicat a l'Ensenyança secundaria

i a la universitaria.(214)

De 1'evolució del constitucionalisme espanyol, en general,

Bartolomé Clavero ens diria,tot referint-se al regim de la Constitu-

ció de 1845, que va ésser una frustració:

"No es este un modelo constitucional de libertades
ciudadanas, como no lo es de soberanía nacional constitu-
yente de la sociedad, el liberalismo del primer modelo
constitucional habrá de encontrarse de existir, en
otro campo que el político: en el campo, exactamente
civil. Mediante el que quería establecer un sistema
político que bastase para fundar, y que sirviese
para defender un modelo social cuya misma imposición,
frente a instituciones bien arraigadas, también comunita-
rias y no solo señoriales podía precisamente estorbar
un régimen de libertades públicas. Un modelo que,
como sobradamente ya sabemos, especialmente se postulaba
con el mandato de formación de códigos que ninguna
constitución ha olvidado".(215)

Una constitució bastant classista, defensora dels interessos
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de la corona i de la burgesia, que imposava uns codis no

només polítics, sinó socials que impossibilitaven un tipus

d'igualitarisme avançat. Aquesta constitució provocaria el

fracàs de la revolució liberal, al manco en termes liberals.

El regim que oferia implicaria un bloqueig institucional.

Segons opinió d'Enrique Tierno Calvan l'ambient en que

es va elaborar aquesta constitució va ésser:

"Un periodo de confusión en el que camarillas políticas
no llegaban a un acuerdo satisfactorio, secundadas,
y a veces dominadas por jefes militares, confluyen
en 1845 con unas reformas que hacen que oscile la
aguja hacia la derecha, ...".(216)

Per nosaltres també és significatiu que l'any 1856 es

restableix la constitució de 1845. Just un any després s'aprova

la llei Moyano, que consolida el model moderat d'educació

i facilita el paper inspector de l'església al sistema educatiu.

Condiciona l'intervencionisme estatal i per tant la seva

independència.

El que Gil de Zarate pretenia, segons opinió de Gómez

Orfanel i Guerrero Salom, era més que una reforma de l'ensenyança,

era una planificació que reorganitzes uniformement els plans
x̂

i els mètodes existents, per generalitzar la Instrucció pública,

(2l7)ara bé, no crec que fos tan ambiciós, al manco en el que

es refereix a dur l'educació a tots els espanyols.

Si és veritat que era defensor del control de l'ensenyança

per part de l'Estat, secularitzador, i d'una llibertat d'Educació

restrictiva, centrada més en el dret de rebre Educació que de crear

nous centres educatius. (218)
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La implantació legislativa de la reforma educativa es

part de la construcció de 1'Estat oficial "liberal" moderat.

Des del punt de vista de la globalitat legislativa, i sobre

el desenvolupament de la reforma dels estudis, existeix una

obra que resulta imprescindible consultar, que per altra banda

ja hem citat, com és la d'Antonio Alvarez Morales: Gènesis

de la Universidad Contemporánea amb una profusió de notes

explicatives que resulten , prou enriquidores per comprendre

tot el procés. Segons aquest autor una de les primeres crítiques

que es varen fer en al Pla de 1845 fou la marcada imitació

del model francès, però també és veritat que Antonio Gil de

Zarate, en la seva v.oluritat de justificar la seva feina oficial, in-

tenta justificar aquesta.(219)

La contestació de part de Gil de Zarate queda expresada

en les següents paraules:

"...Y bueno será contestar aquí a una inculpación
muy frecuente en los que intentan desacreditar las
reformas de toda especie que en España se hacen. Acúsase-
las de estar tomadas en gran parte de otros países,
particularmente deN Francia, como si fuera achaque
particular de nuestros tiempos y no hubiese existido
de antiguo. Tal al contrario fue, al menos respecto
de la Instrucción pública, que jamas se ha imitado
como entonces a los extranjeros, no siendo nuestras
instituciones universitarias más que un fiel trasunto
de las francesas e italianas hasta en los más peque-
ños pormenores. El gran Jiménez de Cisñeros lo hizo
así en sus estatutos para la universidad de Alcalá,
organizando los estudios y grados "more parisiensi",
...". (229)

Era una simple justificació fonamentada en el passat,
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i al mateix temps criticar la situació de les universitats

antigues així com a la seva organització, i posar per model

la nova organització universitaria i a nivell d'ensenyança

en general, ja que s'anirien possibilitant noves perspectives

docents i d'infraestructura que farien, forçosament millorar

la qualitat dels estudis impartits.

El mateix Gil de Zarate reconeix que moltes coses quedaren

per fer, donada la penúria de medis econòmics en que es va

trobar, en el seu conjunt, el sistema educatiu per dur a

terme els plantejaments oficials i reformistes. (221)

La normativa legal sobre l'ensenyança continuava per

completar l'obra moderantista iniciada a partir de Pla Pidal

-Gil de Zarate, pero hi ha autors que creuen que: "sin embargo,

su aparente fortaleza quedaba compensada por su exigua jerarquia

normativa, ya que por tener rango de simple Decreto cualquier

ministro podría modificarlo o derogarlo...".(222) Situació que es

do'ha entre 1847 i 1850 en opinió' de Gómez Orfanel i Guerrero

Salom.(223) —N

Simultàniament a tot això es preparava el camí cap al

restabliment de les relacions diplomàtiques anb la Santa Seu,

situació que implicava un camí • gairebé simultani en el camp

de la reforma educativa, que envestia l'aproximació de l'Església

en el control de l'Educació, fins arribar a" un punt culminant

amb el Concordat de 1851, que significava la legitimització de 1'in-

tervencionisme eclesiàstic al sistema Educatiu. (224)
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El Pla de 1847 promulgat per Nicomedes Pastor, segons

opinió de M. Peset i J.L. Peset, com ministre moderat "purità"

en el Govern de Joaquín F. Pacheco, no va significar grans

variacions respecte al de 1845, i al que reconeixia estar

fonamentat, malgrat que proposi un mínim de modificacions

per perfeccionar 1'anterior.(225) I també és veritat que

es ambigú al matisar quines eren les seves intencions verp

la superació del Pla de 1845.

Al respecte, Alvarez Morales ens fa notar que:

"El objetivo fundamental que perseguia el nuevo Plan no
era además reformar lo que habían dispuesto los anteriores,
dar impulso a aquellos aspectos que no habían podido todavía
impulsar convenientemente.". (226)

Aquests aspectes feren que amb la normativa legal, referent

a l'ensenyança, la reforma no arribas a propiciar un canvi

real al sistema educatiu, sinó a molt llarg termini. D'entre

aquest desgavell legislatiu que significava tanta continuada

alternancia en el poder, segons Àngel Camalada Negre amb

la llei de 21 de juny de 1838 (Reglament d'Escoles d'Instrucció

primària, s'inicien multitud de publicacions de preceptes

legals, que provoquen lamentables desordres. Només aminora

el Reglament d'Escoles Normals del 15 de maig de 1849.(227)

La reorganització que es du a terme a partir de 1849

de les Escoles Normals a l'Estat espanyol, es fa en règim

de centralització, en que la llibertat d'ensenyança es con-
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templa en la línia de privatització deis centres dirigits

oels particulars:

Manera per no snar en contra de l'Església i al mateix

temps controlar-la. Paral·lelament es prengueren. , altres mesures

que anaven dirigides a reduir les Escoles Normals per raons

econòmiques, per exemple en el títol primer de la llei es deia?"Las

Escuelas Normales de instrucción primaria quedarán reducidas

a las siguientes: La Escuela Central de Madrid. Nueve escuelas

superiores. Veinte Escuelas elementales en la Península y

dos en las Islas Baleares y Canarias". Les Escoles Normals

superiors coincidien amb llocs on hi havia Universitat, era

una forma de jerarquitzar la seva organització. Paral·lelament

es reestructuraven altres sectors de l'ensenyament com és

el cas de les ensenyances de Belles Arts. (228)

Per fer-nos una idea del que es pretenia amb aquesta

divisió de les Escoles Normals de Mestres, ens podem fixar

en el següent paràgraf:

"La enseñanza que ha de darse en estas dos clases
de establecimientos será adecuaba al objeto que cada
uno tiene. Reducida en las de menor categoría lo
que puramente constituye la instrucción elemental
completa, se elevará en las Escuelas superiores a

mayor altura, si bien contenida siempre en los límites
convenientes, no debiendo pasar en ciertas materias
de algunos conocimientos materiales. Los programas
que á su tiempo se publiquen fijarán estos límites
y uniformarán la eneseñanza en todas la escuelas".
(229)

Tot això significava funcionar amb uns criteris d'organització

i acadèmics, de continguts, de mentalització molt determinats,



282

Es donava peu a que les Escoles Normals quedassin amb un ni-

vell baix de coneixements, i amb uns criteris populistes

d'enfocament de l'Educació.

Continuava vigent el Pla de 1847, que només va durar

de 1847 a 1850, quan el 28 d'agost de 1850 el Ministre Seijas

Lozano aprovava, com a titular del Ministeri de Comerç, Instruc-

ció i Obres Públiques. El Pla d'Instrucció Pública, dins

el govern de Narváez (20 d'octubre a 10 de gener de 1851),

poc després s'utilitzava el Reglament de 10 de setembre de

1851 de Fermin Arteta (darrer Ministre de Comerç, Instrucció

i Obres Públiques). Bravo Murillo, com a president del Govern,

crearia el Ministeri de Foment, i per Reial decret de 30

d'octubre de 1851 els afers d'Instrucció Pública passarien

al Ministeri de Gracia i Justícia. (230)

Una altra normativa que es produeix en aquest temps

és la referent a la Inspecció d'instrucció Primària, aprovada

per Reial Decret el 30 de març de 1849, que significa la
\

definitiva assumpció inspectiva de l'Estat i es crea un nou

cos de funcionaris. A partir d'aquí es crearan inspeccions

a cada província, i el seu titular actuaria de secretari

de cada Comissió d'Instrucció primària presidida pels Governadors

civils, era una forma més de control estatal i de centralització.

(231) Dins aquesta dinàmica legislativa s'aprova un nou Pla

d'Estudis per Reial Decret de 28 d'agost de 1850, que com

el de 1847, pretenia adaptar a les noves circumstancies i

intentava perfeccionar, de forma elemental, el Pla de 1845,
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queda indicat en el seu Preàmbul, i estava dedicat especialment

a la Segona ensenyança i a la Universitària, així com als

estudis especials.(232)

Pel Concordat de 1851 es restabliren les relacions

diplomàtiques entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, rompudes des

dels esdeveniments provocats per la desamortització de Mendiza-

bal. Amb ell l'Església restablia el seu control sobre el

sistema educatiu. Basta veure el seu article segon, quan diu:

"En su consecuencia, la instrucción en las Universidades,
Colegios, seminarios y Escuelas públicas o' privadas,
de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina
de la misma religión católica; y a este fin no se
pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados
diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre
la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres,
y sobre la educación religiosa de la juventud en el
ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas".
(233)

Significava un cop definitiu en contra de la secularització

de l'Ensenyança, i a favor de la confesionalitat de l'Instrucció

pública a tots els seus nivells, possibilitant-se la continuïtat

de l'Instrucció en mans privades. —-x

La reacció del Conservadorisme catòlic propiciat per

l'aprovació del Concordat de 1851, té una expressió legal en

el Pla de 1852, a on s'atura el creixement de l'Ensenyança

pública, i creix el control de l'Esgle'sia i el seu intervencionis-r

me ala afers d'Instrucció pública. La mostra més significativa és

el retorn de les competències escolars al Ministeri de Gracia

i Justícia. (234)
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L'Etapa del Bienni progressista que va de 1854 a 1856,

va ésser particularment intensa des del punt de vista de preocupació

per la temàtica educativa però, legislativament parlant només

hi va haver un punt important que els va diferenciar dels

moderats, aquest va ésser la lluita per reconduir el procés

de secularització pel qual l'església hauria d'estar sotmesa

a les directrius eiienades de l'Estat en matèria d'Educació.

Pero la labor legislativa del Bienni progressista no

va passar de la redacció del projecte de llei d'Alonso Martínez

com a Ministre de Foment a 1855, ja que les competències d'Instruc-

pública havien deixat el Ministeri de Gracia i Justícia. (235)

El projecte legislatiu d'Alonso Matínez volia ésser una

llei global, i en ell es volia implicar tots els nivells educatius,

però tampoc significava una ruptura amb la normativa legal

elaborada pels moderats, però si que hi havia alguna diferenciació

important, com és el cas de la negativa a que l'Església seguís

controlant els afers educatius, com ja hem indicat anteriorment.

La mateixa sort havia seguit la Constitució progressista
~~\

de 1855, a on l'Estat es posa de front a l'Església, ja

que assumia la majoria de principis liberals, però precisament

per tot això la Corona no la va voler assolir.

A continuació a 1856, O'Donell proposa el manteniment

de la Constitució de 1845, però assumeix punts de la Constitució

de 1855. Però és a 1857 quan arriba la d'arrera reforma Constitu-

cional, que assumeix quasi en la seva totalitat la de 1845,
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manco 6 articles, i es la que dura fins a 1864, quan es posa

en vigor la Constitució de 1845.(236)

Des del punt de vista de 1'educació i de la reforma del siste-

ma escolar, aquesta època, que viu un fort procés centralitzador

que du corn a conseqüència la burocratització de l'Administració

ariba al seu punt cap quasi bé culminant amb l'aprovació de

la Llei d'Instrucció pública de 9 de setembre de 1857, (23J)que

resultarà fonamental en èpoques posteriors al manco con a norma

jurídica, la qual més que una reforma innovadora va ésser

una síntesi de tota la legislació liberal-moderada anterior.

La qüestió es va plantejar una vegada liquidat el bienni

progressista, i els moderats al poder de la mà de Narváez,

Claudio Moyano va elaborar una llei a partir del Projecte

de llei de Bases "autorizando al Gobierno a formar una Ley

de Instrucción Pública con arregloa dichas bases1! (238)

Aquesta llei de bases, presentada a les Corts el 14 de

maig de 1857, constava de 14 punts fonamentals que Antonio

Viñao Frago ens resumeix així':

"Intento de dar al tema 'estabilidad y fuerza de
ley1, condicionando la urgencia de dicatr la ley con
el respeto debido a las prerogativas del Parlamento,
para evitar que la enseñanza estuviera 'a merced dew
los vaivenes políticos1.
Ausencia de innovaciones o modificaciones substanciales

'lo que el tiempo y la opinión han acreditado como
útil, y reconocido como bueno1 "en especial des del
Plan de 1845, es decir, legalizando la realidad existente
sólo apoyada en reglamentos gubernativos.
Regulación de los tres niveles de enseñanza, y reparto

territorial de sus cargas (para los pueblos, la elemental,
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para la provincia, la segunda enseñanza y las escuelas
normales, y para el Estado, la universidad y escuelas
profesionales superiores).

Enumeración de principios muy básicos y generales
en cuanto a la constitución del profesorado público

como 'carrera facultativa' (oposición, asecensos,
inmovilidad, derechos pasivos), libros de texto (a
señalar por el Consejo de Instrucción Pública), y
rentas de los establecimientos públicos, y simple
referencia a la existencia de una enseñanza privada,

Regulación con cierta extención y detalle, sin
embargo, de los aspectos orgánico-administrativos:
así, se atribuía la instrucción pública al Ministerio

de Fomento y a la Dirección General del mismo nombre,
y se aludía a los rectores, inspección, Real Consejo
de Instrucción Pública, Consejo universitario de distrito
y juntas provinciales para las enseñanzas elemental
y preparatoria". (239)

Una vegada aprovada aquesta llei de Bases per les Corts

a partir del 17 de juliol, Moyano es disposaria .a elaborar

la definitiva llei general d'Educació a partir del 20 de

juliol de 1857 mitjançant una comissió nomenada per Moyano.

La llei Moyano va significar la base legal posterior,
/

vigent pròpiament fins a la Llei General D'Educació de 1971,
/

excepció feta de la segona República degut a la seva constitució

de 1931. Proclamava una nova organització del sistema educatiu

segons un model d'Estat autonòmic.

La visió panoràmica que pretenim estava condicionada

a la composició social i a les característiques econòmiques

liberalitzants que es vivien en aquells moments.

Malgrat la ignorància de la quantificació d'ordre social

i de l'economia dels elements que caracteritzaren aquests
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moments. Es pot dir que la dinàmica desamortitzadora va facili-

tar que la conjuntura econòmica possibilitàs algunes propietats

de l'alta noblesa, i moltes zones de la noblesa mitjana i

baixa passaren a la burgesia que paulatinament esdevendria

la classe dominant econòmicament i política. Això pel que

fa a la desamortització civil, la Desamortització de Mendizabal,

a partir de la llei de dia 29 de juny de 1837, tractava la

nacionalització dels béns eclessiàstics i del seu pas a pública

subasta, i de la reinversió dels beneficis de la burgesia.

Va facilitar un canvi en les oligarquies de caire aristocràtic

cap a les de caire burgès.

Un altre aspecte a considerar des del punt de vista

general és l'endarreriment de la incorporació de la vida

cultural i literària del romanticisme, es produeix amb moltes

limitacions i de forma minimitzada. Els dos fenòmens a assenya-

lar del "Romanticisme" castellà: Larra com a figura estelar,

i la Renaixença com a fenomen produït per un ambient de cultura
y

diferenciada però només reivindicatiu des del punt de vista

de la defensa de la llengua, fins i tot folkloritzant, però

que dóna origen a tot un fenomen reivindicatiu polític i

cultural en el futur.

Malgrat això el romanticisme, en línies generals, es

pot afirmar que el seu moment culminant es viu entre 1834

i 1840 amb diversos grups que aportaren la seva ploma tot

reflectint el seu model de concepció de la vida i fins i

tot de la vida i de la societat.
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Des de l'òptica de la política educativa dels liberals,

de 1833 a 1845, el govern moderat havia plantejat poca cosa

des del punt de vista global, fins que l'any 1836 s'intenta,

a través del Pla del Duc de Rivas que exerciria una forta

incidencia sobre els plans de 1845 (Pidal-Gil de Zarate) i

el de 1857 (Moyano), la característica predominant que s'accentua

a nivell general a partir de la pujada al poder de Mendizábal

i la Constitució de 1837, on les Diputacions í els Ajuntaments

jugaven un paper de canalització d'aquest centralisme a nivell

de política general i a nivell d'educació també, encara que

amb menys mitjans i preocupació real.

Fins i tot a partir de 1840, amb Espartero al poder,

els Ajuntaments esdevenen eines propícies de centralització.

El govern d'Espartero no va propiciar cap llei global d'ensenyan-

ça.

A la dècada moderada s'insisteix en la centralització

i en que la xarxa educativa ha d'ésser estructurada des del

poder central i a través dels caps poítics. La centralització

i regulació de l'ensenyança es veu facilitada per l'aprovació

de la llei Pidal-Gil de Zarate, on es tracta l'ensenyament

secundari i superior.

Des del punt de vista social, la participació dels sectors

de la burgesia acomodada a la vida política va provocar reticèn-

cies a altres grups i capes socials. Això va facilitar que

la petita burgesia s'apuntas al liberalisme democràtic que

reivindicava amb més insistència que els altres un ensenyament
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gratuït i descentalitzat. En aquest sentit, l'abril de 1849,

el Partit Democràtic, en el seu programa de govern, defensava

les Escoles gratuïtes per a tots els pobles de la Monarquia.

Però els Partits Progressistes, més pròxims al poder,

intentaven, a la dècada moderada, lligar-se als governs municipals

que implicaven una altra descentralització, tant és així que,

a partir de 1854, les classes intermitges es movilitzaren

perquè es fes efectiva.

Durant el bienni progressista hi havia una tendència

a la reforma educativa que resultà nula malgrat l'existència

de la presentació d'un pla d'Instrucció Pública per part d'Alonso

Martínez que ho Vdésser aprovat de manera definitiva, malgrat

que l'any 1857 Claudio Moyano recollís les seves propostes

tècniques.
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España". Madrid. Edit. Ariel-1971.
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Ruiz i Pablo: "representación que la Junta de Comercio
de Cataluña dirige a las Cortes manifestando los funestos
resultados que acarrearía a la España cualquiera modificación
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22. Vicens Vives, J. i Nadal Oller, J.: Manual de Historia
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30.
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Op. cit. pag. 149
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3, 1974.pag. 52
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262
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general a on es situa aquesta època en el moviment obrer
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de Hugo Licandro: Los cambios económicos y sociales
en el siglo XIX. Madrid, Edit. Cincel-Kapellusz (Cuadernos
de estudio)-1979 pag. 28-72.

Un altre resum respecte en aquest tema però a nivell
d'Espanya, Tomás v~Aimena y Jesús López: "Cómo nació el
movimiento obrero en España". Rev. Tiempo de Historia,
n226-1977 pags. 34-36, en el que queda indicat que:
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"A pesar de los intentos de industrialización, España
continuaba siendo un. país agrario. Más de la mitad
de la población activa estaba vinculada a la tierra;
la propiedad seguía en manos de nobles y eclesiásticos.
Para salvar esta situación se llevan a efecto las desamorti-
zaciones, intento de implantar un nuevo orden en el
campo: la de Mendizabal, en 1836, buscaba fortalecer
la Hacienda pública frente al contrario, en plena
guerra carlista; la de Madoz (1855) se sitúa en una
perspectiva francamente burguesa, y así se define en
su preámbulo como "el golpe mortal contra el abominable
viejo régimen"...", pàg. 35.

Pero a continuació ens indica, amb una referencia
a Pierre Vilar, gue ens afsgeix un aclariment bàsic accepta-
ble: "...los especuladores de la desamortización añadieron
otros latifundios a los de la nobleza: la estructura
agraria permaneció inmutable", vegeu Pierre Vilar: Histoire
de l'Espagne. París, Librerie Espagnole-1963. pag. 93
D'aguesta obre existeix una versió en castellà a l'editorial
Grijalbo-Crítica, Barcelona-1984.

Del revulsiu industrial gue es va produir a Barcelona
cal consultar: Àngels Solà: "Barcelona 1833-1843: una
ciutat en transformació". Rev. l'Avenç, número 87, novembre
de 1985, a on ens explica el procés de mecanització i
canvis gue es produeixen en els diversos sectors de produc-
ció, per exemple ens diu: "En la decada 1833-1843 s' implenta-
ren a Barcelona les primeres máguines de vapor, les guals
foren en el textil pero també en altres sectors. La meca-
nització comportà d'una banda la concentració de màguinas
i d'homes en els establiments més grands
32.

pag.

Per comprendre l'evolució de la industria a Catalunya
en aquesta època vegeu: Josep M. Pradera: Industria i
mercat. Barcelona, Edit. Crítica-1987

31. Per exemple, Raymond Carr d'aquesta aliança a tres bandes
ens diu: "el eje de la defensa del trono de Isabel contra
los carlistas fue su madre, María Cristina, instituida
reina en el testamento de Fernando. Mientras persistió
el temor a la anarquía del 23 y la vida del rey se interpuso
entre las "clases ilustradas" y el carlismo, los hombres
inteligentes pudieron considerar la monarquía no reformada
como "la única ancla de salvación que le queda a España".
Con la muerte de Fernando, como había augurado él mismo,
tapón de botella salió disparado. Ante la revuelta carlista,
la monarquía se vio obligada a componer con las que 'un
contemporáneo llamó "ideas de felicidad que abundaban en
la imaginación de los ricos e ilustrados"; si el partido
de la reina regente'vgyería derrotar al carlismo en el campo
de batalla tenía que valerse de los recursos y la capacidad
de quienes afirmaban que la falta de una Constitución liberal
"mantenía a España por debajo del nivel europeo". Les referèn-
cies, segons ens idica el mateix Carr, són tretes de les
"Reflexiones políticas" de Miguel de Pedro (1834). Carr,
Raymond.: España. 1808-1939. Op. Cit. pàg. 161.
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32. El terme "protosocialisme" aquí s'utilitza en el sentit
d'un prototip de socialisme inicial i premarxista.Model inicial
de socialisme federalista i proudhonia.

33. Fraile Clivillés, Manuel.: Introducción al Derecho constitu-
cional español. Madrid, Imp. Suc. de Rivadeneyra-1975. pag. 273

34. Jutglar, Antoni.: Ideologías y clases en la España contempo-
ránea (18o8-1874). Madrid, Edicusa-Cuadernos para el
Diálogo-1973. pag. 108. Aquest autor interpreta que
a 1834 es evident que la burgesia catalana en el seu
conjunt es definia com a més burgesa que, per exemple,
la de Catella (incitada per Xavier de Burgos i el cátala
Gaspar de Remisa amig de 1'anterior), malgrat poc a
l'actitud conservadora dels catalans es va situar de ma-
rá propera als castellans.

35. ídem. Pag. 79

36 ídem. pàg. 80. Antoni Jutglar continua l'explicació de la
següent Manera: "... si en los modelos de sociedad
industrial se observa que las clases antiguas conservan
aún parte de su pasado preestigio y se mantienen relativa-
mente cerradas,..., en España el peso de dichos núcleos
tradicionales revestirá proporciones mucho mayores
y más negativas debido al hecho de la relativa precariedad
de las transformaciones económicas y del empuje de
de las burguesías, vinculadas a dicha acción innovadora".
Aspecte que també assenyala Vicens Vives Historia
económica de España. Op. Cit. pàg. 546

37. Maluquer de Motes, Jordi.: Els socialismo en España.
1833-1868. La historia de los primeros socialistas
españoles que elaboraron una estrategia capaz de transformar
la sociedad. Barcelona, Edit. Crítica-1977. pàgs. 31-32

38. ídem. pag. 32. Aquest autor és un dels que utilitza
el terme protosocialisme, per exemple a la pag. 14
malgrat el col·loqui entre interrogants.

39. Jutglar, Antoni.: Op. Cit. pàgs. 78-81

40. Citat per Jordi Maluquer de Motes Op. Cit. pag. 32

41. ídem. pàgs. 34-35 v
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42. Sobre aquest succesos vvegeu les paraules de J. M. Ollé
i Romeu Introducció a Anònim: Successos de Barcelona
(1822-1833), quan diu: "El 25 de juliol, amb la crema
de Convents, s'inicia a Barcelona un procés revolucionari,

que és un entremesea!! d'accions pròpies d'una revolució
burgesa amb fets de clar matís proletari ...". pag. 22

43. Tuñon de Lara, Manuel.: El movimeiento obrero en la
La historia de España. Madrid, Edit. Taurus-1972.
pag. 41

44. Vicens i Vives, Jaume i Llorens, Monserrat.: Industrials
i polítics del segle XIX. Barcelons, Edit. Teide-1958.
pag. 152-153

45. Vicens Vives, Jaume.: Historia Social y Econòmica de
España durante los siglos XJ.X y XX. Op. Cit. pag. 147
Per aquest autor la proletarització de l'artesanat

és el fet específic de la historia social del segle
XIX. pag. 146

46. Vila, J. M§.: Els primers moviments socials a Catalunya.
Barcelona, Lliberia Catalonia-1935. pag. 39

47. Vicens Vives, Jaume i Llorens, Monserrat.: Industrials
i polítics del segle XIX. Op. Cit. en el capítol
eleborat concretament per Jaume Vicens Vives titulat
"Els Catalans en el segle XIX". pàgs. 154-155

48. ídem. pag. 155

49. ídem. pag. 156

50. ídem. pag. 156

51. Del paper que jugaren les societats secretes a l'època
que estudiam cal consultar a Antonio Eiras Roel: "Socieda-
des Secretas Republicanas en reinado de Isabel II".
Rev. Hispània, número LXXXVI-1962. pàgs. 251-310.
A pesar de tot la diversitat de plantejaments entre les
diverses sectes que composaven aquest moviment radical,
que formaven agrupacions polítiques avançades, fan difícil
definiries com un conjunt homogeni, però sí enfrentades
amb el constitucionalisme doctrinari. Però entre les sectes
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representatives hi havia els carbonaris, per exemple, que:
"Desde 1835, al menos, se encuentra la huella documental
de los trabajos del carbonarismo español, cuyos esfuerzos
revolucionarios se encaminan, inicialmente, a provocar
levantamientos populares con el ánimo de conseguir la sustitu-
ción del Estatuto Real de 1834 por la Constitución radical
de 1812 (proyecto de levantamiento del Alto Aragón por
el militar Olivan)", pag. 309. En definitiva, si volien
restaurar la Constitució de 1812, era per posteriorment
aconseguir reformes i canvis polítics més radicals.

52. Schuartz Girón, Pedro (Coordinador).: Ensayos sobre la
Economia española a mediados del siglo XIX. Madrid, Servicio

pags. 150-151de Estudios del Banco de España- 1970.

53. Fradera, Josep.: Industria i mercat.
de la indústria catalana moderna (1814-184
Edit. Crítica-1987. pag. 275

Les bases comercials
Barcelona,

54. Giralt, Emili; Balcells, Albert i Termes, Josep: Els movi
ments socials a Catalunya, País Valencia i les Ill
(Cronologia 1800-1939).
pags. 5-6

55. ídem. pag. 6

Barcelona, Edit. La Magrana-1978

56. Varis autors.: Historia de España Contemporánea. Desde 1808
hasta nuestros días. Op. Cit. pag. 53.

Un autor de l'època, com és Jaume Balmes i al mateix
no liberal, ens pot ajudar a comprendre el que es pensava
políticament des de l'òptica tradicionalista però moderada
i consensuadora. Segons Balmes la culpa del conflicte residia
a la debilitat del poder, la minoria, i la revolució, ambient
que es vivia quan es comença la guerra de succeció. Veure:
Balmes, Jaime.: Obras Completas. Op. Cit. Tom VI. "Escritos
Políticos". "Consideraciones políticas sobre la situación
de España", pàgs. 22-23.

5.7. Larra, Mariano José de.: "Los tres no són más que dos, y
el que no es nada vale por tres". La Revista Española,
aquest article es troba reproduït a Prosa del romanticismo,
Mariano José de Larra, obra col·lectiva, edició preparada
per Antnnio Rodríguez. San Sebastian, Edit. Haranburu-
1984. pags. 97-105.

Aquest article és iròriic^ amb les lluites pel poder entre
els liberals i els carlistes (reperesentants de l'Antic
Règim). Aquest escrit fou publicat el febrer de 1834.
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També esta reproduït a Larra, Mariano José de.: Dbras
Escogidas. Op. Cit. Tom I pàgs. 347-351. En aquesta recopilació
hi figura un estudi preliminar de Carlos Seco Serrano:
"A modo de exordio: Aproximación a Larra", pàgs. VII-LXXX

58. Canalada Negre, A.: "La Enseñanza en España". Rev. Historia
y Vida, número 129, desembre de 1978. pàg. 29. Aquest article
vol ésser una sintesi de l'evolució de l'ensenyança a Espanya
des de Jovellanos fins a principis del segle XX, fent referen-
cia a les diferents influencies rebudes, tant. de tipus
constitucional com intel·lectual, amb una certa informació
especialment referida al segle XIX.

59. "Manifiesto de S. M. la Reina Gobernadora, sobre la marcha
del Gobierno. Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando
\I1I y de la Reina su Augusta esposa. Gp. Cit. Tom XVII.
Firmat per la Reina Governadora a Madrid, 4 d'octubre de
1833. pags 245-247

60. Reial Decret de 30 de novembre de 1833: "Instrucción para
el establecimiento de subdelegados de Fomento. Op. Cit.
(A.H.N.M. Secció Col·lecció Legislativa).
També es troba a Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando

... Op. Cit. Tom XVIII

61. Viñao Frago, Antonio.: Política y Educación en los orígenes
de la España Contemporánea. Op. Cit. pags. 281-282.
Aquests temes també són tractats a Heredia, Antonio:

Política docente y filosofía en la España del siglo XIX.
Op. Cit.

62. Reial Decret de 13 de maig de 1834. Colección de las leyes,
reales decertos, órdenes, reglamentos, circulares y resolucio-
nes generales, expedidas sobre todos los ramos de la Adminis-
tración y Gobierno del Estado. Madrid, Imp. Real-1840.

63. D'aquests aspectes ens parla María Cruz Seoane a: Historia
del Periodismo en España. Tom 2. Siglo XIX. Madrid, Edit.
Alianza-1983. pag. 149

64.Medina, Esteban.: La lucha ,por la Educación en España. 1770-1970.
Madrid, Edit. Ayuso-1977. I pag. 41

65. Miraflores, Marqués de.: Reseña histórico-crítica de la
participación de los partidos en los sucesos políticos de España
en el siglo XIX. Madrid, Imp. A. Espinosa-1863. pàgs.
132-133
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66. A 1835 Martínez de la Rosa va ésser substituït pel Comte
Toreno, després d'una revolta provocada pels liberals més
radicals. La data de la dimissió de Matinez de la Rosa va
ésser el 13 de juny de 1835.

67. Artola, Miguel.: Op. Cit. pàgs. 188-189

68. En el que podem situar el punt culminant en la Desamortització
dels bens del clero a 1836 de Medizabal.

69. Marichal, Carlos.: Op. Cit.
Per a comprendre les circunstancies també cal veure la inter-

pretacions que ens fa Antoni Juglar: Ideologías y clases
en la España contemporánea (1808-1874). Madrid, Edicusa-1973.
pàgs. 73-81.

.70, Bahamonte Magro, A.: "Madrid, centro financiero". Rev.
Historia 16, número 59, març de 1981. pags. 66-72

71. Anònim: Succesos de Barcelona (1822-1835). Barcelona, Departa-
ment de Filología Catalana-Universitat de Barcelona. Edit.
Curial-1981. pàgs. 166-167.

72. Del moviment que s'origina el 25 de juliol de 1835 contra
frares i dels fets del 5 d'agost de 1835 cal consultar
a M. Tuñon de Lara: Revolución burguesa, oligarquía y constitu-
cionalismo. Op. Cit. pag. 226

73. Balcells, Albert.: Cataluña Contemporánea. I (Siglo XIX).
Madrid, Edit. Siglo XXI-1977. pàgs. 29-30. Per

aclarir la historia d'aquests moments a Catalunya, des
del punt de vista del
Josep Ma Ollé i Romeu:
a Catalunya. (1835-1837)
Catalana-1969.

A nivell global,

moviment obrer, cal consultar a
Introducció al socialisme utòpic
Barcelona, Edicions 62-Antologia

per a comprendre aspectes generals
de la Desamortització, es pot consultar l'article de Germán
Rueda: "La desamortización de Mendizábal". Rev. Historia
16, número 84, abril de 1983. pàgs. 50-57

\
74. De la problemàtica dels obrers i de la seva consciència

de classe, en relació a l'industrialisme barceloní, són
significatives les paraules de Jaume Vicens Vives a Historia
de España y Amèrica, social y econòmica. Op. Cit. pàg.
159-162

75. Balcells, Albert (Coordinador).: Historia dels Països
Catalans. De 1714 a 1975. Barcelona, Edhasa-1980. pàg.
258-259.

76. ídem. pàg. 259



77, Fuelles Benítez, M.: Introducció a Historia de la Educación
en España. teck'id; Edit. M.E.C.-1979. pág. 24

78. "Exposición á S. M. la Reina Gobernadora". Suplement de
la Gaceta de Madrid, del dimarts 9 d'agost de 1836. Aquest
document esta reproduit a J. M. Sánchez de la Campa: Historia
filosófica de la Instrucción pública en España de;

87

primitivos tiempos hasta el ..
Timoteo Armaíz-1871. pàgs. 133-154.

Tom II, Burgos, Imp.

79. Heredia, Antonio. : Política docente y filosofia oficial
en la España del siglo XIX. la Era Isabelina (1833-1868).
Op. Cit. pàg. 55.

80. Miraflores, Marques de.:
Op. Cit. pàgs. 134-135.

Reseña histórico-crítica

81. En aquell moment històric, se'gons ens indica Ignacio Fernández
de Castro a De las Cortes de Cádiz al postfranquismo, Barce-
lona, Edit. EL Viejo Topo,-1981, els liberals veren a l'Esglé-
sia a l'enemic número ú del progres, pàg. 65.

Q2, Tomás y Valiente, F.: El marco político de la desamortización
en España. Barcelona, Edit. Ariel-1972.

83., ídem. pags. 73-95.
D'Antonio Flores Estrada podem recordar la seva obra:

La Sociedad de 1850. Madrid, Edit. Alianza-1968. Exemple
d'un constumbrisme sociològic que ens reflecteix la realitat
social tal com la veu i respira.
Malgrat que la seva obra més coneguda és: Ayer, hoy y

mañana, de la que l'anteriorment esmentada n'es una tria,
n _ 1 O E" ~Tpublicada,a 1853.

84. Rueda, G.: La Desamortización de Mendizabal y
en España. Madrid, Edit. Cátedra-1986.

Espartero

85. Tomás y Valiente, F.: Op. Cit. pàg. 79.

86. Rueda, G.: Op. Cit. pags. V̂ .56-157.

Veure també: Fontana, J.: La revolución liberal (Política
y Hacienda en 1833-1845). Madrid, I.E.F.-1984.

- Fontana, Josep.: Cambio económico y actitudes políticas
en la España del siglo XIX. Barcelona, Edit. Ariel-1975.
Es refereix a les condicions de vida dels traballadors a
a la primera iréicat del segle XIX. pàgs. 82-95.
Estudia aquest moments entre altres J. Carreres Pujal.:

Historia política de Cataluña en el siglo XIX. 7 toms. Bar-
celona, Edit. Bosch-1957-1958. pàgs. 188-189.



302

Veure també: Miquel Izard- Borja de Riquer: Conèixer la
la Historia de Catalnya. Del segle XIX Fins a 1931.Tom
4. Barcelona, Edit. Vicens Vives-1983, apartat: "Burgesia
saint-simoniana i proletariat cabetià, 1833-1855". pàgs. 51-69.

Antoni Jutglar: Historia Critica de la burqusia en Cataluña.'
Barcelona, Edit. Anthropos-1984^

Varis: Historia Contemporánea. De las Revoluciones burguesas
a 1914. Madrid, Edit. Alhambra-1982. Apartat: "Liberalismo
y carlismo en España (1833-1843). pàgs 179-182.

^Colección Legislativa de Instrucción Primaria. Op. Cit.
pàgs. 12-36.

Aquesta llei es troba reproduida a
en España. Tom II. M.E.C. Op. Cit.

Historia de la Educación
pàgs. 155-190.

90' Colección ... pàgs. 3-11. "Ley autorizando al Gobierno
para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción primaria"
21 de juliol de 1838.

ídem. pàg. 147.

91. López-Cordón, M§ V§.: El pensamiento POLÍTICO-INTERNACIONAL
del federalismo español. Op. Cit. pàg. 56.
Per veure quin era el pensament polític de Fernando Garrido
cal consultar a Eliseo Aja: Democracia y Socialismo en el
siglo XIX español. El pensamiento político de Fernando
Garrido. Madrid, Edicusa-1976.
Del mateix Fernando Garrido s'ha reeditat
Federación y el Socialismo. Barcelona, Edít.
Presentació a cura de- Jordi Maluouer de Motes.

el llibre La
Labor-1975.

92. Aquesta canco la va musicar Josep Anselm Clavé- agitador
masses i impulsor de corals populars, que va ésser empresonat
en diverses ocasions.
Veure Oriol/Pi de Cabanyes: Apunts d'historia de la Reneixença.
Sant Boi dé Llobregat, edicions del Mall-1984. pàgs. 62-63.

.93. Miraflores, Marqués de.: Op. Cit. pàg.

94. Comelles, José Luis.: Moderados en el poder 1844-1854. Madrid,
Edit. Rialp-1970.

95. Jiménez, Alberto.: Historia de la Universidad española.
Madrid, Edit. Alianza-1971. pàgs. 309-310.

96. Zabala, Pió.: Historia de España. Edad Contemporánea.
Tom I, Barcelona, Edit. Successos de J. Gili-1930. pàg.
456.
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97. Alcalá Galiano, Antonio.: Leccciones de Derecho Político
Constitucional.. Madrid, Imp. I. 3oix-1843.

98. ídem. pàgs. 30-45

99. Maluquer, Jordi.: El socialismo en España. 1833-1868.
Barcelona. Edit. Crítica-1977.pàg. 40

100. ídem pàg. 43

101. Carr, Raimond.: España. 1808-1939 Esplugues de Llobregat-
-Barcelona. Edit. Ariel-1970. pàg. 212

102. ídem pàg. 212

103. ídem pàgs. 212-213

104. Bordas, Luís.: Hechos históricos y memorables acaecidos en
en España desde la última enfermedad de Fernando VII hasta
la guerra de los siete años. Barcelona, Imp. Hispania-1846.
pàg. VI

105.Martí, Casimir.: "Afianzamiento y despegue del sistema liberal"
a Historia de España. Dirigida per Manuel Tuñon de Lara. Op.
Cít. pàg. 176.
La filosofia en que es va plantejar l'Estatut Reial es pot

veure a "Exposición del Consejo de Ministros á S. M. la Reina
Gobernadora". Reproduit a Las Cortes de 1834... Op. Cit. pàgs.
3-31. Firmat a Aranjuez 4 d'abril de 1834.

L'Estatut Reial anava promulgat pel President del Consell de
de Ministres Francisco Martínez de la Rosa a Aranjuez a 10
d'abril de 1834. Veu/e idem. pàgs. 32-45

106. López Garrido, Diego.: La Guardia Civil y los orígenes del
Estado centralista. Barcelona, Edit. Grijalbo-1982. pàg.
24

107- "Los años que transcurren entre 1834 y 1855, des del punto
de vista de las leyes desamortizadoras, constituyen un período
claramente diferenciado del resto del proceso desamortizador
contemporáneo". Veure Germán Rueda Hernanz: "la desamortización
de Mendizabal" Rev. historia 16 número 84, abril de 1983.
pàg. 50,

108. Mesura que va possibilitar que molts de ex-convents s'utilítzas-
sin per a la Instrucció pública, al manco fins que es produiren
les devolucions. Vegeu: "Clero Regular Expediente de devolució—
nes de conventos y cantidades por ventas anuladas". Madrid-1851.
(A.H.N. Secció del "clero secular y regular". Lligall 3632).

109. López Garrido, Diego.: Op. Cit. portada posterior.

110. ídem. pàg. 31

111.López Aranguren, J. Luis.: Moral y Sociedad. La moral social
española en el siglo XIX. Madrid, Edicusa-1970. pàg. 94.



112. ídem.

113. ídem pàg. 95

ll/i. Sobre el paper que jugaren les societats patriòtiques en
el trienni liberal veure: Gil Novales, Alberto.: Las Sociedades
Patrióticas (1820-1823). Madrid, Edit. Tecnos-1975. 2 toms.
Concretamenent en els seus aspectes educatius veure: Bernat

Sureda: Tesi Doctoral. Op. Cit. págs. 420-505 i 706-710. J. Ruiz
Berrio: Política Escolar de España en el siqlo XIX (1808-
1833). Madrid, C.S.I.C.-1970. ' ~—

115. Lozano Seijas, Claudio.: La Escolarización. Historia de la
enseñanza. Barcelona, Montesinos Editor-1990.pàg. 124.

116. Gil de Zarate, Antonio.: De la Instrucción pública en España.
Op. Cit. págs. 118-119.

117. ídem. págs. 161-169.

118. "Constitución de la Monarquía Española" del 23 de maig de
1845. Gaceta de Madrid de 25 de maig de 1845.

120,

Fuelles Benitez quan
a 1'educació, segons

119» D'aquest pactisme ens parla Manuel
presenta el que vol dir secularització
els moderats: Educación e ideologia en la España contemporánea.
Barcelona, Edit. Labor-1980. págs. 114-115.

Segons Federico Sanz Diaz a La Segunda Enseñanza Oficial
en el Siqlo XIX, Madrid, M.E.C.-1985, a la centralització
estatal si aspira per raons d'eficacia, per mentalitat i
interés, i a on la Instrucció primaria es considera com un
dels principals agents de la centralització, des del punt
de mida del model francés a indicació de E. García Enterria:
Revolución Francesa y Adiminstración contemporánea, Madrid,
1972. Veure págs. 47-50.
Per conèixer l'estructuració del sistema educatiu francès cal

consultar obres com les de Antoin León: Histoire de de 1'en-
seignement en France. Op. Cit. i la de Félix Ponteil: L'histoire
de l'Enseiqnement en France. Les grandes étapes (1789-1964).
Tours - -1966.

Per a comprendre la filosofia en que es fonamente aquesta
visió de la Instrucció primaria, en que l'Estat ha de procurar
el seu desenrollament sense distinció de classe ni fortuna.
Veure escrit del Duc de Rivas justificador de l'abandonament
de la gratui'tat universal a Antonio Gil de Zarate: De la
Instrccion pública en España. Op. Cit. reproduït a Historia de
la Educación de España. M.E.C. Op. Cit. págs. 417-431.

121. Peset, J.L. Garma, S. i Pérez Garzón, J.S.: Ciencias y
la revolución burguesa. Madrid, Edit. Siglo XXI-1978.
8.

enseñanza
pag,

122. Remond, Rene.: Introducción a la historia de nuestro tiempo.
2. El siqlo XIX. 1815-1914. Barcelona, Edit. Vicens Vives-1980.
págs. 23-26.

En aquest temps el liberalisme tenia una doble máscara
la reivindicació de la idualdad de drets, anava contraposada
a la desigualtat de fet que generava, en aquest cas.
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trobava la Cultura i l'Educació, drets inmersos en una dialèc-
tica de contradicccions, que no possibilitaven una igualtat
real, més bé s'aconsegui conservar les desigualtats culturals
i educatives.

123. Martínez de la Rosa, Francisco.: "Discusión al dictanen de
lo interior sobre el presupuesto del ramo" D.S.C. E.P. Op.
Cit. legislatura 1834-1935. p. 1676.

124. Heredia Antonio.: Política docente y filosofía oficial en
la España del siglo XIX. Op. Cit. pàgs. 82-83.

Era pròpiament una utilització del sistema educatiu al
servei de la centralització de l'Estat, era considerada com
més eficaç de mentalització massiva.

125. Balenes, Jaume.: "El nuevo plan de estudios". "El Pesamiento
de la Nación" número 89 del 15 d'octubre de 1845. Es troba
reproduït en el seu conjunt d'articles a Obras Completas
de ^aume Balmes, Qp. Cit. Tom. VII. pàgs. 377-419.

126. ídem.

127. Heredia, Antonio.: Política docente y Filosofía oficial
en la España del siglo XIX. Op. Cit. pàgs. pàgs. 201.

128. Viñag.^4"rago, A.: Política y educación en los orígenes de
la España contemporánea. Op. Cit.

129. ídem

130. ídem

131. Reial Decret de Gómez de la Serna. 1 de juliol de 1843.

132. Carr, Raimond.: España. 1808-1939. Op. Cit. pàgs. 235-236

133. Faubell, Vicente.: "Notas históricas sobre la constitucionali-
dad de la enseñanza en España (1808-1977)". Rev, de Ciencias
de la Educación, número 94, abril de 1978. pàgs. 194-248

134. ídem

135. Constitució de les Corts de Cadis. Vegeu Luis Sánchez Agesta:
Historia del Constitucionalismo español. Madrid. I.E.P.-1955
pàg. 27

136. ídem. Trobam un comentari d'aquests aspectes a Manuel Puéllez
Benítez: "Introducción" de la Historia de la, Educación en
España. Op. Cit. pàgs. 13-14


