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VIII, LA OuESTI0

VI l ï,}, ELS NUL15. PQDEPS REPUBLICANS l L'ENSENVAKENT,

Si en slgun camp de le vida social i con.umta.ria la República

havia de general eNoectatives de canvi, aquest 03 el min escolar, La

rm llora de la cual i tat de l'ensenyament en el que fa a noves

construccions, recursos humans i materials, serveis paral,lels com

ara les cantines i les colònies d'estiu foren ten.es decididament

abordats pels nous dirigents locals que pretanían fer practica del

veJ1 ideal republics d'e1 tendre l'escola i contribuir a la formació

de ciutadans. !_' ampliació real de l'escolaritzaci.: havia d'ésser

1'altre er d'actuacií prioritaria, que no havia de capgirar las

Nifres d'analfsbetisne que presentan les viles i ponies del camp, £s

fa difícil tenir una apro- imaciC quantitativa a l'escolarització,

per manca de dades estadístiques, si mes no el que cal indicar es

que els plantejsment s qu-e es consagra-vén en la Const i tue :í havien de

provocar, amb la substitució de l'ensenyament religiís i les

linatacions a les ordres religioses, el conflicte amb el pensament i

las forces socials conservadores, Alguns d'aquests asoectes seran

abordats en aquest capítol,



Eo si Manifest da 1'Entesa Republicans i Catalanista al Poble

es Reus, a l'atril de 1331, hi figura--a la preocupació educativa,

prcposant-se; "Atendre el problema cultural del poble, millorant

l'esccla primaria i fent efectiu 1 'ensenyar.ient obligatori, creant

cantines, restablint les colònies escolars, cooperant amb la major

eficàcia s la creació d'una escola preventori d'aire i sol, atenent

l'interès mostrat per la ciutat Der aquesta cura, procurant

1'establiment d'ensenyances en ratals i ajudant tota empresa de

cultura" ¡ 1 .f,

Un altre aspecte indestna&le del programa educatiu república

es el reconeï ement de Is llengua materna, dret que sers efectiu ar¡ib

la publicació del decret de Mar cel, li Domingo <. 2 1,

La Republicà havia, de c intentar el seu prestigi en regener a v el

país per la cultura, és ai^i que LES CIRCUMSTANCIES afirma que la

revolució rues profonda de la Republicà ha d'ésser la preocupació per

les dotacions pressupostaries a favor de l'escola fent ai^i possible

1'ampliació de I'educaciC dels ciutadans < 3 ' ,

Una qüestió simbòlica del nou regim es reflectei, quan un grup

de pares de les escoles dels Germans Gabriels de Valls visiten la

redacció de LLUITA i manifesten la seva protesta perquè en els

llibrets de te t que s'entreguen sis infants "hi figura la corona

real i en la descripci«'- d'Espanya es digui que es un "reino" i una

"monarquia constitucional" <41.

En la manifestació del primer de maig a Peus, una de les mss

importants peticions obrera tramesa a 1'Ajuntament, perquè aquest la

vehiculi al govern, es la implantació de l'escola única (5».
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L. 3 consolidació de la cultura contira republicana passava

ir.destriablement pe" 1 'escola que navia da *ar possible IB veri t able

sosi'^ania popular --5¡ simuitanan-ent s'navia ¿e possiDilitar l'accès

deis mes humils 3 1 'anssny an.sru , sagcns TA^'AGCKA FEDERAL, no hi

haurà pau social centra "to^s, rics i poores no convisquin en la

fovftieciO del seu intsl.lecte 3 1 'escola'1 al temps que afirma qua

"las escuelas son las que tienen el arma ideológica de la

revolución" < 7^ ,

El govern CIA il voldi-â estiniular els continguts simDOlics de la

República a 1 'escola 3r»b una circular disposant que cal hissar la

bandera de la República "perqué no es tolerable que als llocs on hi

acudaí an els infants per la seva fom.acií- espiritual no s'ensenyi a

estimar la senyera de la nova Espanya republicana", els inspectors

ho vigilaran i podran imposar sancions "en ca= de provada

negligència o demostració de poc afecta a les institucions

republicanes", la bandera la proveí van els Ajuntaments i si hi ha

dificultats "s'ha de recórrer a l'apoi d'agrupaments republicans,

s'obrirsn subscripcions entre els associats i demás ciutadans" ¡S,1.

El concepte d'escal? única, qefensat pels rengles federals

tarragonins, suposa un model d'escola activa, gratuïta i comuna a

totes les classes socials, unió dels nivells educatius primari i

superior, seleccií dels estudiants no per criteris econcmics sini

per capacitat i ment. ÉS ar í que l'escola única acaba amb la

discriminació social, te contingut i adsotabilitat psicològica i es

popular, L'ensenyança única no es un nicropoli de l'ensenyament per

1 ' es tat j a cue n ' h i po t ha v er de D a r 1 1 c u ! a. r s t ? ' .
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Un dais camps da l'aciuacic municipal del primar Aiuntament

república de Paus sara gloss-t par ACP datant les elección^

municipals del 1?I'4 i afirma que en aauests tres anys si -•& AC R

nouas governa des del juliol de 1931 al novembre de 1932

l'Ajuntament ha f st possiole que "el credit de l'escola publica"

craies notablement, "la poblacii escolar sentía de seguid; els

afectes d'una tutela intel,ligent", s'endegà el grup escolar i es

presionava per la catalamtzacii de l'escola M O - ,

Sera tema poleroic a l'Ajuntament da Valls la integracio dels

nens i nenas de la Casa de la Caritat a i'escola normal so el marc

de la configuració d'una junta de la institució més d'acord an-o els

nous ten.ps < 1 P ,

A Peus se celebra un congrés per la millora de l'ensenyament

que discuter les relacions entre les diverses administracions i

sectors de la comunitat escolar, conclou que cal crear a la ciutat

un patronat escolar, que pe" ésser l'escola continuadora de la llar

cal intensificar les relacions amb als pares en fornia d'Associació

de pares que s'anomenaria "amics de l'escola", També es discutai la

funeii- d2 les cantinas escolars per atendre els preceptes níqienics,

Una altra ponència es dedicava a Is cultura física i afirmava la

necessitat d 1 instal, lacions i la promoc li de colimes. Finalment una

darrera era sobre la higiene física que propugnava un pla comarcal,

i l'atenció especifica de l'infant anormal <12\ Es tracta del

congrés celebrat al 10 de juliol de 1936 per a la nu Hora de

l'ansenyaniant i contra 1 ' analfabet isme. Estava organitzat oer

l'Ajuntament i el Consell Local d'Ensenyament , En el cor.ut* e ecutiu

hi figuraven el Centre de Lectura, 1'Associació Protectora de
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l'Ensenyança catalana., Associació ce Magosten i el C"DC1, fc.s

Tractaren ponències sois v e els infants sense escolaritzar, el

fuilloran-ent de l'ar.sanyrf.iert, les relacions Gstat-municipis-

associacions -e paras, el problemes erais analfabets, 1'organització

escolar ¡jardins, cantines, cooperatives», la defensa de la salut

escolar, la relació escola puolica-privada. S'hi inscriviren 9

entitats i 57 oerscnes a -.itDl incaviduai, ^a^ti Bages, el

conseller, ren-a r:ava !=• i.-i.portancia d'ésser la Dnr»era ciutat cue "-.o

feia espontàniament per aportar "no solament una afi.-'ïacio tècnica

sinó la creació d'un ambient propici a l'acceleració del ritme del

problema de l'ensenyament, sens dubte el de major at ast que té avui

plantejat la Republicà". Les conclusions foren que calia c vear a

Reus quaranta-nou places de mestres, completar grups d'edificis,

vuit edeficis de vuit seccions, cadascun procedir a far ampliacions

i la consti-uccií d'un nou centre de quinze graus a les casernes,

S'acorda implantar el sistema graduat i la direcció única; la

necessitat de renovar el matèria.! vell de les escoles i l'adquisició

de modern i útil en quantitat necessària, també la creació immediata

d'institucions post-escolars, En la ponència d'ensenvament musical

es destaca la creació d'orfeor.s esrolars i la creació de

cooperatives, Les conclusions definitises subratllen 1 ' accmp]imant

ce la llei que declara l'ensenya n-.en t obligatori i gratuït i la

creació d'escoles i dotació de material, l'establiment de cantines i

robers als grups escolars, el complir.ent de la legislació laboral

relativa al treball de menors, el funcionament d'una escola d'adults

que un mnin« de vuit mesas a l'any amb assistència obligatòria,

Establir biblioteques escolars i uní ficar_esforços per a instituir
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classes pels analfabets, consell escola-, associacions d'a-urs da

1'escola, conferencies i vetllades recrea^ r-es i instructives < 1 S ',

L 1 ANALFABETIEME

!.'r> fet socio-cultural derivat ¿s 1=, negligencia dels poders

puclics en bestir un sistenia educatiu suficient pe'" 3 IB poc lac 3 o ss

refletei. en 1 ' anslf 3D5ti=',ie, Un sisters educsti-j no consolidat,

dispersió en les con.pet ancles, SSCE^SH. in^ersii oublies- en

infraestructura educativa i al'.vas aspectes mos difi::ls de

concretar i que fan .^eferénciï> ? l'en.bit dels costums i de 33

-nentalitat rur?l ha fst que a la Catalunya :jnten.porË-nia les ifres

d'3n3lfabst:sr.ie siguin considerables i que durant la III República

siguin tanncitei ir,>portants (K1.

Les dades de que disposem han estat obtingudes del cens

electors! de 193d ME 1 del conjunt dais pobles del Car.,p de Tarragona

en el qual hi consia els nor.is i cognoms de les persones censadas a

partir dels 22 anys, l'adat, la professió : la condicii genérica pel

que fa al nivell d' ins'rucc*£>.



BAST CE L'A:Jí.L.rABETISr£ l r34

CQPAPCA CENS HQîlE'E ANALFAB , DUNES ANALFAB. TOTAL \

Alt Camp 20.426 2,272 3,921

Bai- Camp 37 , 64"? 2 . 397 5,719

Ta r r agones 27 , 1 4 3 2,332 4 , 469

Camp Tarragona 35,216 7.501 14,109

e. 19? 31 '2

3.6^6 22 '9

6. SO ï 25 '0

21.610 25 '6

A, D, T, Cens Electoral 1934, Elaboració Dròpi= .

A grans trets podem veure com el percentatge global al Camp se

situa en la quarta part de la població nia j or -de 22 anys que es

analfabeta, percentatge relatiu superior a la mitjana estat pel 1940

que se situa en el 18'7" - ifra que cal relativitzar per la

manipulació política de quâ fou objecte, Aquestes dades mostren el

resultat d'un conjunt de factors que imcedien l'accès de la majoria

dels ciutadans s la cultura, Potser per ai ó nistei , les capes

populars p r es 131-s n suport :•> l 1 ob r r educativa que endega I 1 élite

republicana i que era considerada ccn^icii per B refermar la

condició de ciutadania i garantir els valors de llibertat i

democràcia.
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L'ANALFABETISME A LES CAPITALS DEL CA¡-1D

HABITANT; CENS ií) HOííES - ï

laus 31,239 18,763 1.HO 27']

Tarragoní '0.747 15.585 1.10Î ?2'i

Valls 11.2'0 7,S?4 522 301'

DUNES - í TOTAL ï

2,336 72'3 4,!U9 21 '3

2,292 Ç7'5 :.?92 21 '6

l.íOS 591: 2,02è 25'i

A.O.T, Cens electoral de 19Ï4. Elaboració prooia,

Les dades recoil ides en els quadres precédeos mostren que si be

les tres capitals del Bai' i Alt Camp i Tarragonès concentren ei

¿3'5Ï'- de la poblaciír msjor de 22 anys, es a dir censada

electoralment, en canvi noniès registren el 39'5" de Is població

analfabeta, es ai i que podsri concloure que l'analfabetisnis es dins

en major proporció al cap.p. En rel3:10 als aspectes se; isies ¡16*

del fet seflibla evident, tarnte, que és el 37'87> del homes analfabets

a les ciutats i el 47'4? de les dones analfabetes, En relació a les

diferencies entre les ciutats podeti veure co-,i Valls, la r,.es rural de

totes tres, presenta un inde; oe cinc punts s.'bre Peus i Tarragona

que no tenen pràcticament diferencies entre ambdues. En rel?cic als

conjunts de les tres subco.varques, que veiem al quadre anterior,

succeei, un fet similar amb l'Alt Camp i en canvi el Tarragonès es

mes alt que el Bai Can.p en 1 ' mde; comarcal d'analf abetisr^e,

L'analfabetisme afecta les classes populars, les dades que hem

e trat segons la condició professional mostren com el Camp
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rt'a.,jo>ntsriaii.ent agrícola f 3 qua els "llauradors1, be siguin

p/^.-'ieiaris, arrendataris o parcers, signifiquen la major part, el

SI "??' es a dir 4,588 persones, I, en segon lloc I1 escassa integracii

de les dones a la poDlaciC activa, la qual cosa fa que 13,¿27 3or.es

analfabetes tinguin, al cens, la condició de --¡.estrasses de casa, el

que representa el 9-1'5'-' del total de les dones analfabetes,

C Qrl ARC A DEL TAPPA60NSS

POBLES

Altafulla
Bonastre
LÎ Canonja
£1 Catllar
Constantí
Craríell
Els Saridells
El Horell
La Nou
Els Pallaresos
Perafort
La Pobla de ïiafuaet
La Pobla Montornès
Renau
La Riera
Roda
Sïloi6
La Secuita
Tarragona
Torredeaoarra
Vespella
Vilallonga
Vila-Seca

TOTAL

HrE'ÏTA^TS

733
538

'.321
i, 045
2,193
36!
178

1,697
414
337
505
524
375
89
374
652
756

1,043
30,747
2,113

ISO
1,144
3,052

51,362

CENS ELEC,

464
373
£57
602

1.418
222
120

1.101
263
234
343
327
549
57
6?3
403
476
634

15,655
1.441

82
7S8

2,074

27,143

WLFMETS

54
¡05
155
!?2
423
52
25
231
73
55
ÏO
53
1:0
14

114
S2
172
131

3.3Í2
325
¡9

219
574

6. SO!

EJ5-J

20 '3
23'!
IS'!
3! '9
29 '8
23'4
20 '8
26'4
29'5
27'3
25 'S
17'7
23 '7
24 '6
18'0
20'»
35 M
!3'1
21 'Ç
22 '5
23' 5
27 '6
27'7

25'!

Ï-KCMES

34 '0
33'0
22 '7
45'8
35 '0
42'3
24-0
2S'S
36 '7
4!'S
34 '4
31 '0
!8 '5
21 '4
33'5
53'7
40 '7
05'3
32'4
42'2
25 '3
33 '3
33'4

34'3

Í-OONES

66 '0
67 '0
70'3
54 '2
65 '0
57'7
76-0
7!'S
63 '3
53 '5
65 '6
63-0
51 '5
73 '6
60 '5
46'3
53 '3
64'!
57'6
57 '8
73'7
66'!
¿6 '6

65 '7

( í> Percentatges d'analfatats calculats segons el cens electoral local corresponent a 1334 cua
inclou els hoses i les dones aajors is 22 anys,

FONT; A , D , T . Cens Electoral 1334, Elaboració p^pia.
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CG'IA'CA DEL BAIX

POBLES

Albiol
Qlsmr
Alforja
^Isosîsr
Argentera
Borges dal Cai¡p
Boíarail
Casbnls
Caoîfonî
Cas ta 11 ve 11
Colldejou
Duesaigües
Là Febró
Maspujols
Montürií
Montroig
ílussara
Pradas
Pratdip
Raus
Riudecanyes
Riudecols
Riudonis
La Sslva
Vandalios
Vilaplana
Vinyols

TOTAL

HABITATS

22Í<
573

i, 767
554
242

Î.212
37S

3.783
335
637
3iE
387
220
530

1 ,325
2,374

35
340
83!

31,235
307

1.345
3,454
2,848
2,336
822
614

60,422

CENS ELEC,

132
537

!,i£3
233
168
772
257

2,345
35S
435
225
254
127
337
882

1.554
81
517
520

19.783
643
703

2,310
1,871
1.431
536
391

37,547

PN4LFAEE7S

72
77

c 4¿
H
23
156
56
¿50
113
30
84
46
75
44
80
253
55
147
15S

4.103
106
173
31
537
730
137
66

8, fait

fïi-t

54 '5
12'3
28'?
31'7
!7'3
10 '2
21 '8
27'7
31'6
20 '6
37'3
!3'1
53 '0
!3'0
S'O
16'7
63'!
28'4
30 '6
21 '3
16'S
25' 5
3'5

31 '3
51 '0
25'5
16 '8

22 '3

Í-HGMES

51'4
44 '2
41'7
2? '0
•VJ 1 !
i.* '

36 'S
48'2
43'4
28'3
35 '5
34 'S
41' 3
42 '6
33 '6
41'2
41'3
S5'4
36 M
33'6
27' 1
41'1
35'2
33'5
36 '3
40 '5
33'5
42'4

33'6

Ï-DOES

48 '6
S8'8
55 '3
73'0
75-?
63'5
51'3
55 '6
717
64 'S
55 '5
58 '7
57 '4
61 '4
58 '8
S8'7
44'S
63'3
60 '4
72'S
58 '3
64 '8
60 '5
63 '1
53 '5
56 '4
S7'6

65'4

ft) Percentatgas d'anilfaoets calculats segons al cens electoral local corrasponant a Í334 qua
inclou els hones i les dones -lajcrs de 22 anys,

A,O,T, Cants Electoral 1334, Elaboració pròpia,



COMARCA DE L'ALT CAMP

F OBLES

Aiguafurcia
Alcover
Al 1 4
Sràfia
Cabra del Casp
Figuerola
HasllGrenç
La Has*
El Hilà
rbntfarn
Moní-rai
Nulles
Pla Santa fiaria
Pení d'Arsantara
Puigpelat
Querol
La Riba
Rodonyà
El Rourell
Valholl
Valls
Vilabella
Vilarodona

TOTAL

HABITANTS

1.535
2,750
5>:
340
839
570
812
341
275
ÎSO
332
639

1,924
836
56S
547
798
745
491

1,071
11,210
1,038
1,747

31,002

CENS ELEC.

88'3
1 773
3C1
534
573
360
493
234
192
237
253
418

1,257
548
388
421
483
483
S25
597

7,694
691
U 42

20,426

A&ítLFftEETS

412
862
S5
!73
ï 54
55
132
57
S3
56

153
93
227
18!
76
Ui
194
ï. 31
125
179

2,028
164
30 i

6,193

f í M

46'4
43'5
25 '7
32 '4
23'6
15' i
li '9
24'4
48'4
23 '5
53'!
23'4
18' 1
33 '0
13'6
34'2
40 '2
37'5
3S'E
25'7
25 '4
23'7
25'4

30' 3

ï-hC,1ES

44'7
:8'2
41'2
:3'9
3S'ü
33"
31-9
25 '3
35 '5
49'2
?c>q•j j -

31 '6
47'6
39'2
32 '3
42'4
34'5
44'2
40 '8
35 '9
30 '7
37 '8
44'3

37'9

ï-DQNES

55 '3
6! '3
59 '3
ïO'l
61 '0
60 '3
63 '1
73'7
£3'4
S1'8
64'1
68 '4
52'4
60'3
67'!
57 '6
65'5
55 '8
S3 '2
53 '1
t9'3
62 '2
55 '1

62 '1

(í) Percentatges d'analfabets calculats segons el cens electoral local corresponent s 1934 que
inclou els hoaes i les dones sajors ¿e 22 anys,

A,O,T, Cana Electoral 1934, Elaboració pròpia,



C Gr 'Z ïn UC CI GN'S ESC DL iW'S

E.1 tema de i.'educació esdevé l'element definidor dels esforços

que, en matèria d5 drets i llibertats cer.,ocrátiques, han de fe>- les

autoritats v-epuolicanes ais distints nivells de 1'administració.

L'escola esdevé el centre de 16educ3c:¿ ciutadana, La consclidacii»

de 1'ideari repuolicâ, en sentit mes an-pli -sobirania, ciutadania,

llibertat, justicia, laicisnie-, repi.s5i"S en l'obra escolar, Fer ai ò

ens her» proposar d'analitzar els esforços tiunicipals sobre aquesta

quest ií>,

L'esforç dels municipis en la CM i llora de les condicions de

l'ensenyament es fa palea en les consignacions pressupostaries que

en les tres ciutats del Camp evolucionaren cor» mostra el quadre (171

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

1931 !9i3 1935
TOTAL EDUCACIÓ S TCTPL ES'JCACIa ï TOTAL EDUCACIÓ

REI'S 1,936,013'S 99.880 5 - - 2,143.171'2 193, SIÓ 9'3

TAF^BC'W !.4í:.,544'3 lol,122'7 7 1,676,2?0'3 134,105 S

VALLS 517,323'3 19,997 3'9 - - 5Í8,2£6'9 67.770 l l 'E

FGNT; Prsiïupostos Hunicipals, A , H , T , Elaboracii pròpiï,

Els municiDis assumien prestacions de l 'Esta t , sostenien les

escoles municipals, les aseóles de treball, sis lloguers dels locals
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de Iss escoles íes suo1-, enrióos sis n.estras peí- casa-r.abi tacK i

tar-be despeses di, e1-ses ccn* les cclv'iies, cartires i adhuc ¿s

tacúes, premia i institucions cui tufáis, tot plagst an el capítol

d' "ïnst ruc c:-: Publica" que '-.er> refis st, Ce tots canevá i COP afires

Casas rlerca.de "an anuella pi-ir^er? tase, es reíe,"ia tot -o gaire- be

t c t c- 1a pob 1 s c i ò esc o lar" f 18 •

En pernal- lloc calia sborcisv ur, protlaTa estructural de

l'educscio pfin-5"i3 publica que è= el déficit en les instal.lacions,

aconseguir, per tant, Is construcció de nous edificis. A nivall

eststsl si 1?3'( segons el cens escolar, calis tenir SI.650 escoles,

27,151 da nova construcció per tal d'escols^trar un r.iilio d 1 infants

que no ho estaven, d'aquests necessitat en sorgirà el pla quinquenal

i 191 de construccions que no fou desenvolupat i que preveis la

construcció de 7,000 escoles en el prinier any, i 5.000 cada exercici

oressupostari dels quatre restants 120 ¡, S'intentava, Mitjançant

aquest e t^aordinari esforç, sense precedents, "resolver el gra^e

problems del establee ir.iie.ito de un? democracia en una población

básicamente ignorante y iletrada" ( I I 1 , L'enderreriwent s'agreujarà

durant 1'etapa del bienni negre quan l'esforç educatiu i cultural

patirà una davalli-da (22"1,

Si el go'-'ern provisional es planteja l'esforç d'in^ersiv per

crear uns. % a>" s escolar prisaria suficient, els municipis orientaran

tanbè la seva prmara actuació en aquast sentit ¡231. es un aspecte

que es fa palès en 3es actes nunicipals, en campanyes de preniss

local i comarcal, segons el procediment fi at per la legislació a

l'efecte ( I¿ > . £s ai i cor,« l'Ajunt arnant de Valls inicia el tràmit

per la construcció d'un edifici escolar al octubre del 1S31 en
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done n =• i" un crédit a la Caí a de ^'ensicns, m-as tard, si 3ster..or= da

l'rî'I cacidei "canviar el procediment ~e¡" s la contrucciO del crio

escolar n.itjancant 1'EdopciO da la f-:rr,iul? da construcció cirecta

ífiiz subvenció de l'est; t " i per E-J. ¿ aorova un oressupost

a- t vaordinari par assumir l ' augmerr. de ¿espesa que comporta el nou

si stems i25».

A 1 'Ajuntament de Tarragona, an aquesta primera tanda de

construccions, li corresponen 10 PJ^SS escoles-mestres i car si o

s'haDiiita la despasa necessària par sutvanir les desoeses de

lloguar de pisos i D^l^os i les obres de condicionar-ient necessàries

Ben avi^t es fa évident que la creaciv de noves places de

riiestres per absorvir l 'escolarització, es f s extraordinàriament

fei uga oels Ajuntaments ja que han de dotar de local, material i

cases pels mestres, Per ai; 0 1 'Ajuntament da Tarragona sol, licita un

ajut del ministeri que sigui proporcionat a la carrega que

representa per 1 ' Ajuntament la solució del problema escolar de la

ciutat ja que no es únicament d' "insuficiencia d'esroles- i

deficiencias d'organí tzaciO sino tarnte csi-encia gairabe absoluta de

locals" ( 27 ' , A la ciutat només e ister, un edifici bastit

e pressaient cel se"'-ai educatiu rnertre que els oi t res "no son

aptes, 3i ni fins i tot perjudicials per a la salut dels nois i

obstc-iculitradors per à l'ensenyament". Les propostes que per a la

resolució del problema escolar a Tarragona suggérai l'Ajuntament

consister en en agrupar les escoles disperses, en funció da la

densitat i la distribució de la prolacio, en yn total da sis grues

que haurien da proveir 75 aules i ai i "allotjarien cOmoaan.ent 3,000
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3ÍU"in55; t=-i-"be caldria aruoiiär l'unie centra e istent, 1'sacóla

Sa="-edra", Pe-.- tôt a:;¿ 1'Ajuptrf-snt sol, licit:- la subvene U por

edificacions en una cinquens part ja qua es calcula que el cost

seria de 2'5 r,.il ions < 2£ •,

L'Aj un tardent de Feus, a l'agost de 1S31 aprova confegir el

projecte per bastir un nou grup escolar i sol .lícita'- el

corresponent préstec a la Cai^a, Els mestres reusencs mes

progressistes hi donen el mos aosolut suport ja que consideren, en

un article periodístic, que la Republicà que ha esclatat joiosament,

"vol fer de l'educaciC i de la cultura la base del progrés i oei

benestar del poble",

Altres pobles del Camp orientaren t anca els seus escorços per

tal d'assolir la infraestructura escolar necessària i rnoderna. Ai i

l'Ajuntan.ent de Vandellòs, al juliol de V331 . sol, lícita al

Ministeri la creació definitiva de dues escoles unitàries

provisionals, Però al costat d'armí i co-n a e emole significatiu del

valor que les élites republicanes locals conferei en ai tenia

educatiu, decideï en el lloguer d'una casa per instal, la.'-hi les

noves escoles, la designació del Consell Local i la necessitat de

proveir-se de material per a les escoles, 'Z ' aprova que si sorgei-en

a ces5iv25 difi:ultats per a l'adquisicii de solar per l'eoificaci..

i que si no s'aconseguei sn locals s'nabilita,-ia el saló de sessions

o l'escorxador, També a Vailnoll s'acorda construir un edifici per

quatre aules d:1?'1, Al fsbrer de 1932, 1? preocupació de l'Ajuntawent

de Vandèllis, un cop creades definitivament les escoles i r.unir.iament

dotades de naterial, es "tabicar dos vantalanes que e isten en las
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escullís de niftcs, y colocar «r. Iss r.usmas vidrieras DSP a cua puedan

,-scibi- n-as luz dichos locales" «SO 1.

A Is ciutat de Tarragora segons un cens escolar spec imst de

5,7OC infants, 2,07E estafen escolaritzats en els onze coi,legis de

religiosos, 1,900 n:> feien 3 l'escola publica i 1,725, segons

calculs de !_£> CRUZ, rasta^en sense inst.-ucció elemental i 31 ' la qual

cosa plantejava un greu handicap -finances'1 a 1 ' Ajuntament, agreujat

si es volií aplicar la subs", i tue: i- de l'ensenyament religiós, Era,

per¿, una situacii sirular at-reu ja qua corn afirmava el goNsrnsdor

"La monarquía se distinguió por no hacer nada en este respecto, V se

nota un verdadero afán en los pueblos para desterrar 1? incultura,

empezando oor la construcción de escuelas, para esto confiarlos en

Marcelino Dor-ango" f 32 '.

L'Ajuntament de Valls inventaria els equipaments escolars i

conclou que si hi ha un cens de 800 alumnes entre els 31 s i dotze

anys caldria dotar la vila de cinc noves escoles ja que d'altra

nepers es martindrí la tendència absent ist a d'uns 500 nois i noies,

?er ai" í, per la confiança en el nou regim que "encarna un noviment

de digníxocic ciutadana i d'asoscifica significació renovadora"

degana 13 creació de neves escoles i inicialr.ient per la construcció

ü'un g.-u3 sscc^ar "n»: des t perí espaies, ruoda.-n i dctat di les

ccndicions higier-iques i pedagògiques' que navia de figurar entre

"les necessitats r-iès peremptòries de la nostra ciutat" (33*,

A Reus un intent de dignificar la qualitat de l'educació

puDlica ho sers 1:< i'esta del lliD^e que se celebra a l'obviï que

afecte a '3fO alun-nés, en la festa hi participen membres de

1 'Associaciv de mestres, Arios Ruiz de l'Insíitut da Tarragona i 5!



conseller de cultura Martí Bages < 34 > , Foc desprès el ratai"

Ajuntament SB proposarà la caieb^acic de classes de "cjltura física"

al estadi del Reus Esportiu r 3 E * , altres acords n.umcípals per

millorar l'escola s..>n la retolaci:- dels grtDa escolars, la

col,locaciC de persianes, estudiar la' ir-plantacii- as calefaccK i

instal.lar un servei de dutxes '36!.

Un cop endegat el Consell provincial d'ensenyament, fava les

tasques d 1 assessor arnant als Ajuntament 3 pel que fa a Is seva

voluntat de resoldre la infraestructura escolar local, Ai i, al r,.arç

de 1932, es publiquen diverses circulars relacionades amb la

construcció dels edificis escolars «ï7;.

Dissortadament, com en tants altres asoectes per la

reconstrucció històrica de la IIa. Republicà, topem amb les

dificultats que es deriven d'una conservació parcial de les fons

documentáis, es ai-i en el cas de l'Estadística endegada pel Govern

Civil i 38} i de la qual no hem pogut trobar rastre,

CENS ESCOLA^ PüELIC DE REUS 1932 (í"1

EDAT

3 - 6

6 - 8

8 - 10

10 - 12

+ 12

TOTAL

POBLACIÓ ESCOLAR H ATRI CULADA

937

93 S

965

725

562

4 , 1 24

742

905

835

635

402

3,519

DEIFEPÊNCIA y

195

EO

1 30

90

1 60

605

20 ' 8

J ' J

13'5

!2'4

25 ' 5

14'7

A,C,R, "Cultura". Estadística escolar, novembre 1932.
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CENE. ESCOLA PR I VAT DE REUS 1S 32

NOM /LLOC

Pavai Robuster
Colegio Just
Colegio C r os
Centra Catòlic
Escola Ms t as
Colegio Peusensa
Li eso He de r no
2 escoles nova plant?
Acaeemia Saludes
3ant Pau
Colegio Ibérico
N. S. Providencia
Hnas. Carmelitas
Mä Inr«a culada
Altres Particular

TOTAL

fl.C.R. "Cultura", Estadística

MATRíCU!_A

1?£
140
145
60
71

1 00
1 08
255
35

161
-, -,

58
1 1 0
31

£98

<~i i ti¿r
i- , í 3D

escol ar , novemore

ASSITeNCIA

_

101
-
¿2
-71
79
r¿

213
30

139
-
40
85
29
n Q -i
-'_ j_

1 .319

1932,

La ciutat de Pfieus al 1932 escolaritzava 3,519 infants a

l'escola publica i 2,136 a Is prisada. Mentre que 1'assistència

na tisana a la primera era de 3.045 infants, o siguí el 88'S/', a la

segona se situava en el 62'*, Es disDosava de 29 escoles unitàries de

la ai" a estatal i 21 establiments de carácter privat. El problema

escolar segons LES CIRCUMSTANCIE3 no era oe r.ianc- de places sino

"d'acreditar sensiblement l'escola publica per a poder contrarestar

d'una manera eficaç la competència de l'escola privada" perquè

disortadan-ent l'escola publica lluita ar>b una tradició de descrèdit

lamentable" i que afecta des de les instal,lacions a la capacitació

del professorat,
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Totas les setas de les cassions muni ciDa Is que -¡em trobat

trader, d'un? -.añera sovintejada, temes educs-.ius, Fet significatiu

¿a 1? -'oluntat pe lítica de 1s nova ¿lita loe si rejuz.li c SOB, per tal

d€¿í svorir 'JOB eaucació millor, balui-tvt Q£ Is Republics, Molts

pobias as plantajargn assolir un edifici escolar digne i suficient

d'una vegada c-ev totes, per- tal d'alleugerar-se les desceses

permanents de lloguers, pels avantatges que, malgrat l'ssfcr? que

significa les condicions de subvene K amb l'estat, reporta a la

llarga i per la significació denocratica i republicana que conte

l'escola publica, Ai i la Pobla de Msfumet es proposa fer nova

escola i per a:xO demana el consequent credit, o el oressupost

eNtraordinari que apropa 1 'Ajuntspisnt de la Sslvs del Car»p per a les

despeses d'haculitaciò de locals i materials per les dues escoles de

nova, creació, o IB posició decidida ce 1 'Ajuntarnent de Figuerola, ?1

juliol de 1932, eue désister cel orejéete de construcció de noves

aseóles perqué 3 'estat actual dels locals si be es deplorable i

ant i'nigianic "no resol/ena tampoc D en el provenir accnónuco de esta

Municipio" t 39^, La situacii es fa mol*, gravosa per aquests

Ajuntaments més petits, per le= despeses de locals per escoles i

cases pels mestres que ir.iporísn la major part de la consignació del

p'SssuDost d'Instrucció Publica essent una despesa fi 1a anual, una

"ca^raga perpetua" diran, par =xi •: tots e= proposen, sigui ço-,

sigui, procedir a 1'adquisició de solar i edifici per escoles,

Reus, que vol construir un nou grup escolar també manifesta

interès per l'escolarització dels pàrvuls, procédai a fer millores

3 ampliaci«: del Grup Pr = t de la Fiba el setembre de v??2, per

encBPiv-hi les tres escoles de nova creació, i en ei marc de la nova



preocupació per is SE: lut i is higiene, ID ir.stal, lacio de serveis

higiènics al çi-uo "Pcínpeu Fraoi-a" -'10',

La cDniissií de cultura de l'Ajuntament de Tarragons fars uns

ti-sca da planificació escolar e ampiar, c:>nïegint una memòria

escolar (¿I1, en la qual es proposa organitzar de bell nou

l'ensenyament a nivell material i pedagògic, esforç lloable de

planif¿cacic educativa. Conclou que cal construir edificis i donar

suport a la tasca dels mestres, En conversa amb el regidov Brunet el

DIARI DE TARRAGONA reproduer els neguits i les expectatives

municipals en valse li al problema escolar, L'Ajuntamem es ratifica

en la necessitat de construir sis gruos escolars que estarien

ubicats, dos a la part bar a en la zona de la Plaça Prim/Serrai lo,

zona densament poblada; 1'altre propera a la fabrica de tabacs; un

altre a la Plaça Corsini, zona d'ei ampla; un altre a la matera

escola Ssavedra, construint-hi un pis nou i un pavelló per

parvulari; a Is part alta es proposa emprar les antigues

instal, lacions militars en desús, '> la Caserna del Carro i, el

darrer, preo ae l'escola normal, ? la carretera de Barcelona, Tot

ai ò nies oues escoles unitàries nu tes pels nois que viuen a les

afores, "alià on s'han començat ja veritables Darriades" prop de

l'estació de classificació nord-fsorica d'aglomerats i l'altra a la

Platja de la Racassada, "la poclació obrera de la barriada i la

població pesquera i menesterosa de la segona, podrien nodrir

suficientment aquestes escoles",

Als nous edificis per tal d'atendre totes les necessitats

infantils "materials com en l'ordre moral" s'hi mstal,lar ien

dut<es, servei mèdic, camode joc, gimnàs, perquè segons Brunet



"-o= = 11 ras he<ï> ce perseguir en l ' r.b'-a da cuitur* uns finalitat

C5tr:vt:c3 cue ne ens permet reç l ig i r res", "3 r-be s'introduiran la

i-a.-.o^acií pedagógica, les practiques manual s ¡de fusteria,

electricitat, ser'-s Her is i cuina, till i puericultura per les

noies ' i al t'-as enserv-'sn.ents artístics Der "l 'enerve importancia que

representa l'educació estètics an l'educaci í r->on=-l de 1 ' indi ,-idu"

-ya ensenyaments musicals, dibui i pintura "que a^ui només astan 5

i'abast ae poques faralies i que ne s'nsuren de regatejar a ningú"

•<42's, Aduest ampli pr:>grema que es aprovat, i publicat, suposa a

nivell de construccions uns despesa de 2'5 milions de pessetes, el

28" del qual navia d'ésser aportació estatal, Però preveient les

dificultats previsibles per abordar-lo; i s'afirma que

",,, si fins ara l'escola publica ha hagut d'asser totalment
gratuïta, perquè no hi acudien r.,es que els fills de les
famílies necessitades que no oodien costejar la seva educació
en un Col.lagi particular, els sacrifies que faci l'Aj un t ar-ent
hauran de se^viv per garantir a tots una educació completa i
eficient, si be caldrà niantenir la gratuit-rt total per a les
f arm lies necessitades, sena una befa que aquesta gratuïtat
beneficiés ? aquells que poden i deuen ajudar la nostra obra",
í i •? •>> 4 j ,

A Valls 3 ' a^anç a l^nta-iiant en la nu Hora de les instal , lacions

educatives, s'acordo fer obres en si loc=l habilitat de Picamci -ons

i 3 ' int anta 'à accelerar In construcció dei grup escolar, Aquest tema

polaritzarà les posicions de l'cpinic local, especialment entre el

diari JOVENTUT i TPESALL. Pel setmanari socialista sers un tema

reivindicatiu constant durant el període republicà, reconstruei la

trajectòria del projecte (44» que s' inicia amo la constitució de

1 ' f'ssrc iació de parer- de r"ar,ulia de les escoles nacionals amb

">•'• "• _" j-' — '



l'aî'anv d'aconseguir l'adifici ci-n 3 e ciment d'obi'3 culturel i

baña f iciosa per 3 la salut infantil. L'Associació aconsegue;, el

su^o^t de to4, s ela sindicats de treballadors i nowes mancava ai

d'un; "entitat er-inen t men t burgess" que 53 is Un K bremial; la

Cambra de Cornerç i el Centre da Lac cura ja s'm havien adnerit,

""otes aquestes entitats i la 'Eocietat Agrícola, i'Afonía Val lane a,

uní: de Pabassaires, Sindicat da T r eDa.il ador s Industrials. Sindicat

de Treballadors dal Camp, signen un manifest i convoquen una

assemblea pro-grup escolar que fou "un rotund i formidable 'mentís1

als rumors que havien circulat an i'elacio a la negativa del Banc de

Valls pel préstec de les oores", L'assemblea aplega mes de sis-

centes persones perc segons TREBALL, hi faltaven les forces vives ja

que "tot era élèvent treballador",

Els diversos oradors rararquen la importancia dal grup escolar

que es per Casaprima, president Je 1'Associació de Paras, un tema

que necessita de tota la col,isboraciü ciutadana, o altres que diuen

qua "ais locals on Valls s'hi fa escola, L.n pages n:< es dignaría

tenir-hi els porcs" o també que els infants "no podien esc riure per

falta material de lloc" que "oer pissarra tenien un pany de paret

pintat de negre". Els sindicats tambe e pressen ei seu suport per

tal de resoldrà un problema de cultura i que servir? "oer aniinorar

el problema obsessionant de l'atu»' forçós", Finalment, ei regidor

Sanroma planteja que "ei poble oiater , els nat ai os treballadors",

en demanaran dos grups més, Ja que, segons explica, Valls disposa

d'onze mestres i en necessita quaranta, Finalment, el secretari de

i'Associació de Pares, Mateu, e posa el mcdel d'escola laica i

enfrontant-se amb la realitat del bienni negre diu que no ni h?



diners par construir edificis per ur ensenyament cue la Constitució

n= di_fi"it co'.. 5 "Isie, gratuit i obligator!", Dsr tot ar<:< es

justifica qua 1 ' A; unt3rna.it, emprengui 1'obra da construcció i que

s'aculli 3 13 subvene] <!- del Ministeri. Fscl3112 si sujort de tots ja

qua "31 els obrers volen tindran escolas tal ccru ha d'esser -laïques

i gratuites- pec sis seus fills".

L ' Ajuntament de Valls es mostrà actiu er. erorendre la

construe*: lí del nou grup escolar i s'entrevista amb Harcel.li

Domingo, Al n.sig de 1932 ni h?ugê un spisçsriant ralsciorst amb

I'emprèstit de -00 milions qua contreia la P'epublic? per Is

construcció d'escolas i tar.ibe en funció de les competències que

l'estatut atorgaria 5 Catalunya. A l'agost es decidirà construir-ho

directsuent "er la urgènci? que rapresanta "un probler»a. ae cabdal

importància per a Valls" que ha estat "negligit a la nostra ciutat

en termes incraioles", Aouest sistema encaria la seva realització a

càrrec de 1'Ajuntan.ent, duplicant ei préstec sol.licitat Der a

f mancar-le, La minoria tradicionalista hi estava en contra ja que

"l'obra cultural de la Republicà va directament a fomentar el sentit

laic la qual cosa cblijsra eis catòlics a haver de construir les

seves aseóles", El terna caldrà ajornar-ho nennen t parque la Caí'a

ta susoasa j.a tr=n.itsciO da prestáis t'ns que s'apropi la liai

rüunicici-l catalana, ¿s per ai •: que s1 intentara rssur.ir el

finançament d'acord amb el Banc de Valls (¿5). £3 evident qua

l'Ajuntament republics- de Valls voira canviar ai tractament

tradicional a l'educacK local;;

"A les Escuelas Uacionales nomes hi assistia la pocaroba, Feia
anys que les havien encabides, a l'entarn del claustre de l'a -
convent dal Carme < , , , 1 , Las saves aules respiraven cec.-asa,
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ries dels pupitres, aïs ¡-.¡aoes i sis posters, sue airierü ara,
d'r-ixsti'i-ia n;.tural, r.iig estripats, f 3 <os 5 1s parât, =>
1'enrajolat rústic, ple de taques i d'humtat, tí31 cao
Ajuntament nr se n'ocupe, Csleíocc;.;? 'Ei = igu IVisgues o^etesa
l'a ige.icia haura sar.iblat la facècia d'un bromista, Els filis
l'els regidors eran snsanvâts sis "col.legis" de pago, Aquells
pares ja tenien el problems r&äolt" f J6 » .

L'Ajurtarnsnt de Reus sol, licitara un orestec de r,,ig miiio psv-

afrontar un nressuocst e- t rac-rdinari. entra les projectes del qual

hi ha cbre's a la Casa de la vils, construir un dip>'3it c'siguas i

c chorar terre;T/s per er.iplacar-hi t-n nou gruo escolar, ai <: ar.ib una

Drevisií» de ¿5.000 pessetes, Els plànols de Grup escolar ría^cei. li

Oerungo seran e posats al Ceñiré de Lectura ' A"71, Ar.ib aquesta

edificació Feus comptaria snib el quart grup escolar, ja que ei Rubit-

Ors, f ou construit al 1312 i al Pomps'j FaDr? al 1923 sriòdís per

iniciativa o finançacií ivunicipal i el Prat de la Riba, ai 1915 amb

una aoortaci'y de l'estat, En aquest darrer s'hi îat-en obres al 1932

per sncsbrir-hi tres aules novas ¡4S1,

1-3 "Diada d' infants" al ntaig de 1932 comotara amb sessions de

cms, fastisai de natacií, cursa de bicicletes al velòdrom de 3.5

Casa dû 1 Pibla i fast'.val gimnàstic ai Peus Deportiu, i inauguració

d'una seccii de nistarnitst a l'Hospital (¿S1, Al juny es orogran.en

eres sessions de :ineri'a instructiu pels escalar», cotí un assaig i

d'tcord ar> c el F i a de "ecrganitzsciC' de i ' ensenyarusnt y-tpras per

Donunqo que ss proposa la in:rodu:ci!> del cinema a l'escola pel seu

gran valor instructiu i docurnental íSO"1,

El Hinisteri d1 í.istrucci-: Publica crea al "¡332 deu escoles a

Tarragona la aual cosa "assegurarà, de n.or.isnt, lloc a gairaba la

totalitat de la població infantil que a,-ui no pot concórrer a les
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escoles particulars", !_'¿juntament ho aprofita per recordar sis

piaras que cal que s'ocuoin d'escjlaritrra-" els fills 5; be reconei

que »¡oïts ne hsurar, pogut c i: t aní r plaça :- escoles oubliçuas par

-•anca de capacitat, es un teros, doncs, d oferta escolar mes que de

desinterès de les espès populars en relscic 5 1'instrucció <51 >

L'any 1333 comença a plantejar-se la urgència d'unes

construccions escolars que per molt esperades no acaben de començar,

la paciència, el marge de confiança s'acaba i ta'-ibè las dificultats

financeres internes dels Ajuntaments s'aguditzen, calen

construccions, cal habilitar les noves places es mestres que es van

creant, En aquesta línia l'Ajuntament de Tarragona haurà de suportar

les critiques radicalitzades de l'EPC local, a 1'oposició, i haurà

de donar sortida a les seves propostes de soiucit natjançant

aplicació de iiesures laicistas; "Quin grandiós Grup Escolar es

podria fer anit* el convent de Santa Clara" < 52 '.

!_' Ajüntan>ent de Valls recull la petició de pares d'alumnes de

¡es escoles publiques oer tal de facilitar-lis l'adquisició de

llibres i material escolar < 53 > ¡-„antre que es denegada una subvenció

a l'escola dominical de Valls que vetlla "per donar una formació

verament cristiana" ai»b 1'oposició dels regidors carlins i d'acord

amb l'article 2B de la Const i-.ucii que orohibei ajuts a

institucions confessionals ! E4!, A l'agost de 19£'3 es constitusr a

Valls una escola en forma de societat Mercantil "per benemèrits

patricis que es proposen la creació aels centres necessaris perquè

llurs fills i els fills dels ciutadans val lenes no es trobin amb el

buit que la liai de Congregacions religioses voldria innosar-los"
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(55*, Es tracts de les Mutuas escolars, d' inic i at iva privais oer tal

dB mantenir una educació c at-" lie a ¡Govern Ci ' - i l -

L1 Aj un tardent de Reus facilita ai cans d'estaDliments

d'ensenyança si Mnustan d'Instruccii Puoiica, l'unie dal que

disposefi, al juny oe 1933, L'enquesta ens permet co~>ei" ar la

dimensió ds i'oferta escolar 5 la capital del Bsi Camp, Peus cor-ipla

ar>ii: sis escolas unitàries, els Gry^s escolars PoMpeu "abra, Prat ae

la Riba, PUOIO i Crs i l'escola inernat p.umcípal i segons que

afuTiia l'ojuntaniant hi ha en general la caoacitat necessària, sones

condicions higièniques, corrects estat de la construcció i

insuficiència en els llocs d'esbargirnent e capze als grups escolars,

D'altra banria, l'oferta educativa privada es a càrrec del Col, legi

C ros, Col.lagi Just, Colegio Reusense, Acadernia Escolar, Escoles

Evangèliques, Col,iegi de 1er, Ensenyament, Col.lagi Cortina,

Acac!er,ua COLS, Col.legi de la Presentació, Assil de Sant Josep i

Centre de Lectura (56).

A Tarragona per tal d'afrontar el problema escolar es aprovat

un Pla d'edif icacions escolars, al feorer de 193^, que es

conseqüència de la Mamona el. laborada per la Comissió de Cultura,

Ultra el valor de compra s'hi afegei les obres de construcció i

conaiciopar-iant que suposen unes despeses de 212,032 pessetes i es

preveu una subvenció estatal ce 156,000 pessetes. Una segona solució

serà l'adquisició de l'edifici de l'e -fab'-ica de gas per un cost de

35,000 pessetes, Una altra és i ' ar.ipliacio de les escoles Saavedra

per un valor de 225,000 pessetes, assumides (93,000 per

1'Ajuntament> i al resta per subvene it estatal, Una darrera

iniciativa es basa en lej millores a l'escola normal. L'operació



puja 788.000 pessetes assumint i ' Ajuntament, nitjançant crèdit SP>D

la Caí a ca Pensions 2sr ? la ^ellessa i 1 ' EstaU'i 500,000 pessetes

f 57 J ,

La importància que pels rengles socialismes vaiianrs te el tema

educatiu es fa palesa en les nombrcses referències i c:>ment a r is

editorials que dedica al terna escola," el setmanari TREBALL pel que

fa 3! ritme que avança el g>-up escolar, Is oreocucacií per la

qualitat de l'ensenyament ai sol. licitar la g r a cu a c i-' de les escales

unitàries, i en cementar "l'sctuscí-: '.¡uniciDal aus contrasts amb

l'abandi vergonyes en oua tenia l'ensenyament la ^afssta monarquia"

IBS'1. En una línia ideològica diferent el setmanari JOVENTUT es fa

res3-> dels avenços en 1'escolaritr:acn> que nan fet incvar»ent3r la

matricula a l'escola publica de 215 infants al 1931 que passa a 424

al 19D4, tot i que constata que "el material ez bo per cremar, les

aules són dolentes i sis professors te, pe>-<: no ressonen a les

nécessitais i orientacions modernes". Per aniplia»" la cobertura

escolar s'acorda sol,licitar a l'estat la creació de dues escoles de

nois, dues de noies i una de pàrvuls, L'esforç al ni-'ell del

parvulai·i äs paies, ai gener de 1S35 s'obre la n.atricula per a nens

entre els 3 i 5 anys (59 J ,

To'EEALL fa un balanç entusiasta de l'ocra escolar reoublicana ?

Vl·llls, ja que han estat c^eaoes dues escoles de ¡-.ans i una de

pàrvuls, de tal manera que s'ha doblat la '»atricula escolar, ai o i

la cura quotidiana per millorar l'escola "contrasta amb l'abandó

vergonyós en que tenia l'ensenyament la nefasta monarquia" íGu.),

La ciutat de Tarragona comptava pels curs 1934-193E amb 33

mestres nacionals, Les principals mancances de les escoles publiques



an les v'u:t escolen u-iitanes ce nans eran da mobiliari escolar

í penjarroces, rent :-v ans, pissarres, taules, ser.eis higiènics'

sipiilsrf.-ent succeïa en les tres escoles da Darvuls i les set escales

de r.er.s. Amb l'objectiu de oal.liar aquestes necessitats i aoo^dar

noves construccions 1 ' Ajuntanent sprs1. ? un orestec de 500,000

pessetes en l'e ercici de 133¿ mentre aus el Kinisteri envia dues

".¡equines d 1 escriu.)-e i un aparali da desinfecció» ' - f a 1 1 ,

El di3i"i esquer'-s FQrlENT afirnia "sota el signe de l'Autonomia i

de la Republicà, Reus va cap ai seu resorgiment ", en motiu

d'sprovar-se el pressüocst e traordinari da 2,̂ 00,000 pessetes un

aO"í del qual destinat s inversil· en equipament escalar, Les cores

previstes eren el Grup escolar ¡1a>"C5l, li Domingo, la construcció de

parvularis i pavelló de Mar, l'Escola de Comerç i cases pels

mestres, Tot plegat perquè "confien 3 la cultura dels ciutadans com

a ne e de llur alliberació" f 62>.

Els pobles del Camp mantenen viva llur preocupació osr la

n.illora de l'ensenyament, Ai i 1 'A;unt3f,<ent de Vandalios cor.ipra

solars per edificacions escolars, ei de Montr^ig acorda instal.lar

la conducció de l'aigua i arrenjament cel mobiliari "r.ientre no 53

c'."em les escoles que foren demanades pel Consell Local", Les Borges

del CaniD vol iniciar la construcció d'un grup escolvr, l'Ajuntaren1:

d'Alrover demana la conversió en escoles gvsauades. O l'Ajuntament

de Figuerola que acorda sol,licitar un préstec a la C a i - a per la

construcció d'un grup escolar coS"1.

El Butlletí dels destres f 641 informa de la inauguració, el dia

13 de gener de !?35, del grup escolar vallene, Inauguració

conflictiva i polémica que sera cualificada de "succés'1 ,j:> que
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l'autor*tat n.unicipal Tj'-ema* iva CL-e s srcei G=S dels feta

d':>:t_-D"e procédai a clausurar i r·.ultav· 1s 'Eonetat Agncjl» per

les coaccions nue =5 feren sis musics cue intervingueren en la

inauguració >.^'í, L'erar f?u encara ¡vss greu ja que la öireccii dal

6>"UD, d'ideari socialists, e^a contraéis "als sentin.ents bs-sics de

la nostra societat en la se'-a organitzacic tradicional" ' 65 > que

représenta per Is p^eaiss conseï vsdora, ocrtr^eu de la gestora

gubernativa, "un perill per la garantía de la modalitat i solvencia

que deu tenir una esccla" ¡5"', L'esquerra critica la inauguració ja

que l'ediîici es inacabat, hi manquen els llibres a la biblioteca,

el mobilia*1!, sales per treballs r^anuals, s'ha fet una inauguració

oportunista "per obra i gracia de la barreja de carlins i CEDA que

desgovernen el nostre poble". Es dolen que fos l'esquerra qui porta

la iniciativa de la construcció, símbol de la Republicà a Valls, i

que sigui el conseller de cultura qui com a "bon cariï es enenac de

l'escola nacional", que hagi usurpat unes coses tot i que "els fills

dels obrers que essistei en a l'escola nacional tenen dret a tot

al Lo que l'esta4- concedeï a l'ensenvament amb i'ajut del fi.unicipi"

<S'8\

La gestora reusenca coiv.inuara la tradicii de celebrar la festa

de l':nf,-int que consistia en un "festival de cultura física" ar"b els

alumnes que concorren a les classes de gimnàs" que se celebrara al

Peus Deportiu, Tarnte es repartiren 1,430 vals entre els escolars ar<ib

dret 5 una coca arno cireres (53', El Consell Local de 1er,

ensenyament de Reus, aconsella a l'alcalde que sol.liciti la c reac K

de sis escoles untaries de nens, dos de pàrvuls : dos unitàries de

nenes t 70 > ,



La gasto-3 gu\e··"i=ti·./5 de Tarragona ac:>rda la creació de dos

aseóles unitàries de nens 3 dues de oar\uls si- i cení la compra de

divers material pe." eques-.es escoles; b-^st República, esferas i

car tâtons, maoes de Catalunya, d'Esoanva, d'Assia. Hieras de

contes, cartells murals d'aritmética, abecedaris i numerosos

vontessor i, terne metres, t'" u: ules i capses o e r1 l'educació de la

vista, l'Dida, el tacte, les longituds i els voiur.s, cua segons

sembla ara la dotació habitual a las escoles unitsriss,

Al ésser reposatn els Ajuntan.ents populars, desprès da las

eleccions de febrer de 1936, es reemprendas l'esforç per aconseguir

las dotacions minimes in-presciridióles per a la tasca educativa, AIM

1'Ajuntament d'-lco\er sol.lícita una nova construcció facilitant al

solar i comprometent-se a l'aportació corresponent; el de Vandellòs

recapta contribucions e traordinaries per l'escola de pàrvuls. A i v i

n¡atei" es subhasten ob^as escolans a Perafort, o ai de Riudecols que

sol.lícita préstec a la Car-a per l'aportació municipal en la

construcció da les escolas a termini de aotzs anys, Cabra del Camp

aorova projecte de construcció de dues escoles unitarias i

parvulari. La ciutat de Tarragona tarnte raarcpven les gestions (71».

La poleniica que s'encets a^b la inauguració del grup vsllenc

continua quan l'Ajuntanent inaugura da nou ei grup i decider dona^-

ii el nom da "Rafael da Campaians", cosa que critica la premsa

conservadora perquè "no iä res a veure amo 1?> nostra ciutat, Però

era socialista, amb ai í ja n'hi ha preu" (72»,

L'Ajuntament de Paus acorda sol,licitar la creació de dau

escoles i es comoromet, com es preceptiu, a satisfer les
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gratif i c3:ion3 als mestres en conc sois da casa-habitacií (73«. t n

acuesta línia, de recuperació del temos perdut, el portareu del

partit republicà d'Esquerra de Peus EL CONSEQUENT per tal de miller

Is qualitat de l'ensenyament reivindica no superar els ¿O alumnes

per aules quan ara passen de 50 i 70, i aue manquen llocs escolars

cuDiïcs, Per tot ai- o demana la construcció d'un grup escolar a la

tanda sudoest de la ciutat, la urbanització del qual seria també un

DOP aj ut pels treballadors en atur,

L'Ajuntament de Reus reforçaré decididament l'acció educatr-'a

despeas de l'abril de 1936 amb la sol, licitud de creació de deu

escoles, Repstei la festa de l'infant i tan.be celebra la tercera

Diada del llibre al Teatre Bartrina amb repartiment de llibres i

sassic de cinema. Els dos-cents llibres són escollits pels mestres i

n'hi ha de gramàtica i literatura catalanes, història de Catalunya i

traduccions de contes <74), Els do3 grans projectes ds construccions

escolars són el Grup Ignasi Iglesias de do= aules i el grup

Ïlarcel.li Domingo de dotze seccions, Preveien dotació de cantina

"evitant-=e ari l'inconvenient que es trobaven moltes famílies de

tenir-los a casa o portar-los a una institució de caràcter

confessional", Tots els grups municipals r.iostran la seva satisfacció

en la sessió d'aprovació del projecte ja que segons Recasens,

socialista, es resolt el "greu problems de trobar-se molts infants

que no podien rebre instrucció per no tenir escola on encabir-los",

La nominació vol ser an homenatge a Marcel,li Domingo que publicà el

decret de bilingüisme a les escoles <75 ', Aquest projecte, estroncat

per l'esclat de la guerra, havia de fer possible millorar la

qualitat de l'escolarització, disminuint la ratio que es trobava
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entva EO-70 infants rer .»sst.-e i a*a'orint Is olena escolarització

i ""6 ', L 5 const rucci í c'ed:fi::s ers. un element imprescindible per

: ne recentar 1'escolarització í7"* > , Cjri> havia escrit Marcel,i i

Dcr.¡:'-,go les novas escoles lasier; da ser ;

",,, no un lugar de suplicio, sine un hogar; no un edificio
fétido, triste obscuro, angosto, sino un espacio alegre, claro,
aira.-do, con filies, con sellos lienzos que fueron regalo y
enseñanza para los ojcs; no una cereal por la severidad de is
disciplina, sino una ce. lunidad identificad? por la unidac de
trabajo; no uns isla oeraida en el pusclo, sino el centro de
cultura, que influyendo en la vida civil y apartada de la
colectividad le c al, cur.clisra Dleramente su funcitn social".
i 73 » .

CENS ESCOLAR »uSLIC A TARRAGONA

!?32

133S

FONTS;

POBLACIÓ
NENS

l.5¿7

-

ANUARIO ES

• ESCOLAR
NENES

2,555

-

PDiSTICO

3/14 ANY5
TOTAL

4,133

-

NEIS

1,125

1,015

HATRíCULA
NENES TOTAL

i. 076 2,203

858 1,353

A
NENí

81 8

832

SSISTÊNCIA
*ENES

717

715

rlITJA
TOTSL

1,535

1.597

1934, CATAUNIA, 22-!'H3]5,

L'evoiuci-> de l'escolarització a ia ciutat de Tarragona, con

'»eiem en el quaere es clarament estética entre 19D2 i 19-S, ND

s'aconseguei . malqrat els estoicos en olaniíicacií» de construicions

que no superen l'estadi de projecte, que s'increment i

substancialment i'oferta de llocs escolaos de carácter public, Un

altre fet significatiu es que normes s'assolei1- el 53'3">. de ."1.31 r a. cul a

a 1'escola publica del cens de nens i nenes entre eis 3 i 14 anys,

Tanmater la si tua c K es nés negativ:, en el cas de les noies ja que



representa el J.i'S,", del total, La qusstic asiera rues critics si

ctservem 1'assistència mitja cus fs cue '-ior.¡es il 70,'. dais älu-mies

ratriculats assistai-in regularment =• classa durant al curs 1931-33,

fet aquest -qua csiv, la radicalment al cu= ISSS-Z-S ¿a qua s'assolai

jna assistència mitja del 84'S'. En auaisevoi ce-s observen* com

1'evolució de la matricula a l'escola publica, segons las dades del

Consell Local d'Ensenyament, és clarament negativa, amb un saldo da

320 a lutines menys entre un l'al t re curs,

CANTINES I COLOMIES ESCOLARS

Marcel, li Doming:?, el primer ministre en Instrucció Púdica que

tindrà la Republicà, advoca perquè l'escola complei; i un amplia

funcii, social, que l'educació estigui en contacte permanent amb la

realitat i considera que

"Esa función social de la escuela encuentra auira su mejor
e>ponente en las cantinas escolaras,
Aunque en España a isten ya muertas Escuelas cua cuentan con sus
comedores escolares, urge organizar las cosas de modo tal, qua
todas las Escuelas puedan ofrecer a los niños instituciones de
esta naturaleza" (73'',

Las cantinas, doncs, tal i com les imaginava ai ministre, eren

enccmarades ais Ajuntar-ients i consells escolars, l'astat oferia una

subvencí^ econòmica, Aquest és l'esperit del decret i que serà la

notivacio perquè algunes experiències de menjadors escolars inicien

el canu ,

Els Ajuntaments de Tarragona (SO1 i Peus, en col,laboracii amb

els consells locals endegaran aquesta practica que te una orientació
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33si3tenciàl ja que es cras pels asedaos en situació familiar i

econòmica precaria, L'Ajuntament de Tarragona acrova Is c>-eacic is

1? cantina el 20 de gener de 1S?2 t:>t i que el novembre da 1931 ja

havia rebut la corresponent subvenció del Ministeri, per ir-.ocrt de

6,000 pessetes, Aquests primers cent ins oferia menjador gratuït a

l'hora de dinar a vint-i-cinc nens i vint-i-cinc nenes, Al 1932 sers

ja una partida en el prsssuDost mumripal ¡S 1- 1, Es oosavan en mar a

els treballs pes- confegir el reglament de la cantina que funciona ?

1'edit ici da 1 escola Nori-al de n ast rasas i que era regida

anteriorment pel consell provincial de l'Ensenvar.ça, El reglament

aprovat per l'Ajuntament espedí ficava qua la cantina funcionava sota

la inspecció i protecció de l'Ajuntament ; ela menus serian

al.1 abocats « 4 > per una comissió encarregada; funcionaria des de l'l

d'octubre al 30 de juny tots els dies de classe, els infants

seleccionats gaudirien d'aquest servei gratuïtament i com a mesura

sanitària seria anotat el pes, talla i malalties oer estudiar

l'évolue li sanitària mensual dels infants. Les condicions per

accedir a la cantina eren aue fossin alumnes de les escolés

nacional, que tinguessin una assistència regular i puntual a

l'escola i que fossin majors de sis sn> = . Tindrien pi-eferencia els

•".ens de famílies incloses en el oadró de peores o que justifiquessin

n.anca de recursos, igualment els or'es o fills de fsmlies ano

toltes carregues familiars, La petició s'ereituaria al setembre per

Part dels pares o mestres i era seleccionat per la comissió especial

ae cantines. Hi havia la possibilitat de f rar r accions de pagament

''eduit a 50 o 75 cèntims. La cantina era suoervisaaa per la comissió

1 feia la feina la cuinera que "cal que roner i l'afizi i coservi
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cena conducta", di aria r. en t adquiría els ausviu,-es al larca*, i

5itr.i5noln.snt rerdia coretes s l'interventor municipal i SI: j.

L'Ajunta-..ent de Tarragona es planteja aquesta activitat co'-i a

coriolen-ent de la tasca desenvolupada per la Junta de lluita centra

la tuberculosi in"" anuí, ja que amb bona aliment a:ií s'elimina una

de les c£uses d'aquesta palaitia,

DIAñ'I DE TARPAbüMA, arrenglerat amb les posicions de la najovia

de 1 'Ajunt a-r..ent, descriu l'interès et'acuesta obra en una ecito>ni3l,

afirma que si-n "un véritable restaurant en niniatura", rnsnifesta que

es neta i accllidora i que no présenta un "flaire hospitales.:, de

veils hospitals de fa uns anyus, ni casernari de les classiques

casernes dels t snips monarquies"; i ens den.ana si "No justifica,

però, totes les despeses imaginables, l'obra de protecció- a la

salut, a la vida dels infants fills dels nostres treballadors7'",

acaba afirmant en un lligam estrat entre educació i assistència

social que "Aquesta és la veritable ob^a de la caritat predicada per

Crist, i no l'obra de l'almoina humiliant al pobre, Que insister ,

sov;nt, en entregar-li un plat an<b les sobres repulsives dels àpats

dels poderosos", Concretament es tracta, segons afirma l'alcalde en

la peticiv de subvenció, de facilita-' el menjar als nens "cuvos

padres atraviesan difj.c.11. situación eccnòmira conio consecuencia de

la crisis de trabajo" ¡E'?),

Aquesta primera cantina, iniciada oel Consell Provincial, serà

assumida oer l'Ajuntament ja que "atenent el caràcter social

d'aquesta obi-g l'Ajuntament no pot inhibir-se" niés "quan el municioi

es disposa a donar satisfactòria soluciv si problema escolar", oer

ar ò a proposta de la Connssi<> de Cultura s'habilitarà menjador i
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cuina a l'antic ad IT 1:1 de l'Ajuntament i adquirir un? cuina

Dortabls capaç per 3 sei ante r:<ccions, Tot i cue la propcsta es

f = :a al gener de 1932 el primer dinar no s'efectua fins l'abril as

1334 í S'l'!, El retard es degut a problemes de f ins n; 3 n. em, oer a: ¿

l'alcalde demana al Ministeri d'Hisenda una subvenció de 10,000

pessetes ja que amb la consignació antiga es fa difícil mantenir el

servei i no es pot ampliar el nomore, En aquest foment "ss ofrece

abundante, sano y sanaco menu" a un centenar da nens i nenes ('35 <,

Les cantines n.uniiipaïs milloren en la se^a infraestructura al

instsi, Isr-sa en el carrer major, (86 i, En la cesura que continúen

arribant ajuts del Ministen SB procosa.; "> ,- Anç-liar a cent el

nor.ibre de nens i nenes que gaudiran d'aquest servei, seleccionant

les peticions per rigur->s torn de oeticiò, 2,- Habilitar un nou

menjador als Iccals de l'escola normal ubicada al carrer major, num,

E"3, 3,- Llogar una cuinera i dos ajudants ar-ib setmanes de vint-i-

cinc i quinze pessetes, respecti varient < 87 » ,

L'objectiu preventiu de la tuberculosi i ce les malalties

infantils que es pretén aconseguir resta palès quan 1'alcalde-gestor

der-.ana als n>etges de l'oficina medico escolar de Tarragona que

visitin els nens "accllits ais beneficis de la cantina escolar

-„unicipal, comunicant a aquesta ?l:aldia el resultat de

l'observació" (SS'J,

El reglament de la cantina establia, per tal de premiar

l'assistència, que per faltes injustificades els nens serien privats

del servei de menjador durant una setmana i també que qui falti a

l'escola se'l orivara del dinar del dia, ai x corn que el cessament

definitiu seria per faltes grsjs de comportament, faltes
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d1assistència repetides i injustificades a 1'escola o sis f:>ltc;s

d'aquest tipus a la cantina, L¿ dire:ci>*, encomanada als mestres,

havia de cuidar de cornprar els articles alimentaris, custodiar els

articles en dipòsit, vigilar la distribució de les raccions, cuidar

ce l'ordre del menjador i procurar que els nens "adquirei in durant

el dinar hàbits de neteja i polidesa" si L com proposar ai regidor

de cultura efectuar les millores i reforn.es necessàries ( 8? •.

Cuvant l'etapa del bienni negre, oel que sembla, les cantines

no funcionaren al ritme que feia possible el finançament previst en

els pressupostos, que era de 3,000 pessetes i l'ajut estatal de

3,000, per ai ò el president del Consell Local d'Ensenyament

s'adreça a 1'alralde-gestor amb aquesta queipa; "cantidad que si no

funcionan las cantinas, habí-s de reintegrarse al Estado, cuando hay

tantos niños mal alimentados, hijos de padres cobres que asisten a

las escuelas nacionals, para quienes el al unento que en ellas

podrían recibir seria quiza la corara que impidiera que la

tuberculosis prendiera en ellos", per ai, ¿ demana que funcionin oen

aviat "en el bien de la n iriez necesitada y para el prest igui de

nuestra quería Tarragona" ¡SO'),

Al 1936 tíesores de les eleccions generals hi haurà una nova

represa d'aquest servei, intentant aconseguir r„es i nous recursos

per llur manteniment, ai i els estudiants de la normal do mestres

organitzen un festival al Teatre Principal O]) al temps que 5'obre

una subscripció propular pel manteniment de les cantines f 32 > ,

Sembla que h: ha una opinió ciutadana favorable, però l'Ajuntament

topara amb dificultats pressupostaries per a IM} LA CRUZ endegarà una
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"campanya" reclamant-ne ia necessitat perquè augmenten els infanta

qua no tañan "la nutrició que als pertoca' ¡'53',

A Peus també s 1iniciarà uns experiència relacionada amp les

cantinas escolars, tavbe suovencionada pal Ministeri d'Instrucció

Publica t 94«,

La importància da la quest i v esdevindrà tema de confrontació en

el si dels crups republicans ja qua la Casa del Poble, poc desprès

de reposat l'Ajuntament s'adraça a l'alcalde i der.iana, entra altres

dotze punts, "Creació de dues cantines escolars o escoles cantines

des del primer de novembre de 1936, establint-las una al nord i

altra a l'est, de la ciutat, orevia incautado dels edificis

necessaris" <95 » , es al punt dotzè,

En la mater-a línia es pronuncia FOMENT, interrelacionant les

conseqüències de la crisi econòmica, que Reus es ciutat capdavantera

en assistència social i que ha aconseguit eliminar la mendicitat, i

oua en aquest c amo només resta eliminar de la gestió a le=

comuniiats religioses (96 ).

El Municipi de Tarragona tindrà espacial perocupació per

endegar les colònies cor» a iniciativa médico-escolar a Is ciutat.

5i be no hi ha consignació fins ei pressupost de 193-1 < 3T > , Es

tractava de canviar el signe de les colimes realitzades fins

aleshores, d ençà 1927, que portava a terme el patronat

Anti tuberculós amb subvenció del Ministeri, Brunet, conseller

d'ensenyament, pretén que el Consell Local s'ocupi d'ampliar el

nombre s'assistents i la Millora en la qualitat del servei (38).

D'aquesta manera s'organitzen conjuntament fAjuntament-Junta
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Pro-, 3 nci?l-Liuita AnT.itLoercu!o=r - les colonies de 1332 en les cusís

~: pav4-ic loen tO escr-ia^s '99', Tot seguit s'iniciar?'.! campanyes per

r;i-;-.£!-5r uns GDinií/ publica en pro de les colonies pels alumnes de

les escales nacionals. iniciat.i-'3 del Conseil Local que al no tenir

ingresses necessita de la col,laboracio dels coders oublies i as les

entitats i Dsrt :. c u 13 v s (ICO 1, Els ritmes oolitics s'hi faran notar,

= 1 1935 I? Generalitat no concedeï- subvene ií> cel manteniívent de les

col'nies,

A Feus, es pl¿ntajs fer una. escola d'estiu al teatre p.umcípal

al juliol de 1S?2 oer tal de resoldre ei aue per moltes i'snaliss

treballadores es un proülema "no poder atendre als infants", ai--:- fa

que restin pels carrers "ocasionant al veïnat les molèsties que es

deriven de llurs jocs i d'un caotanir.'snt sense control" U01 ',

El tema del dèficit econòmic de les cclonies serà constant, oi

1932 1'ajuntament da Tarragona assumia el deficit, el fracas d'un

concert benèfic al Mecol si 1933 provoca una. situacii sin.ilar M02',

Es sin.ul taneja la col-nia de r,.untanya a Montblanc ar.ib la de ia

platja o "Esccla de mar" pels "infants que per la. seva salut

necessiten de tractament de platja" segons proposta de la Comissió

municipal aa Cultura t 103), Les colomes de 1934 f oven

subvencionades pel Ministevi j'Instruccii^ Publica, Hi participen £0

nens i 40 nenes,

Al retamar de íes colònies els tècnics sanitaris municipals

procedeixen a fer el talar.ç de resultats que ai 1932 sCn de pèrdua

de pes dels escolars assistents tot i "que no vol dir desmillovan-ent

de l'estat sanitari general", es valora que cal continuar amo ies

colomes de n.untanya a ¡'¡ontolanc pels resultats satisfactoris per la
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salut dels infants "necessitats d'un cli-ia de mitjana altitud"

¡lOJ.'·', Per ai •: es gestionara la petició al Ministeri cor-iorometent-

se 1'ajuntament 3 "cuidar los locales y éntreselas desinfectados

antes a e curso" < 1 0 5 » , Tots els nois i noies que assister-en a les

colonias són proposats pels metges de 1'oficina médico-escolar

< t OS».

°ar la premsa local podem constatar que hi ha molts mestres

interessats en acompanyar els nens a les colònies, tampe interès en

l'arribada dels escolars davant el Palau Municipal i les visites de

l'alcalde a les colònies que reparten tortells i sequillos, vi

ranci i vampany als assistents ¡K*?1. L'interès per les colònies des

del punt de vista escolar-medic fa que 1'associació de la premsa de

Tarragona també es proposi costejar una colònia ''a la qual hi

tindran dret els fills dels periodistes i dels obrers ocupats en la

confecció dels periòdics" (108',

L'ajuntament de Tarragona tindrà permanent cura en vetllar les

subvencions ministerials per colònies ja aue la despesa era

important MOS1, La situació de dèficit de les colònies s'arrossega

d'un any a 1'altre, les subvencions no arriben, els festivals que

s'organitzen "han constituït un fracàs econòmic" péri malgrat ar-ò,

que encara resten pagaments de cases proveïdores, l'alcalde e pressa

el "desig vehement de que els infants tarragonins puguin gaudi-" dels

beneficis que reporta 5 la seva salut precïria 1'estada a colònies"

t 110 J . Les de 1935 seran niés reduïdes en objectius ja eue es limiten

a senii-colònies escolars marítimes a la Platja de "La Rabassada" per

un total de 60 nens i 40 nenes de les escoles nacionals,

seleccionats corn sempre cer 1'oficina médico-escolar municipal,

302



cü^Dcsada par U.T odontòleg, dos metges internistes, un oftalmòleg i

ur, otzrn, Feien uns estada da 3C cie= ' ' i l l - , traslladats en autoous

";:ara evitar el ransar.cio de los escolares1',

El 1?36 les colonies tornen ai 'Esnstori .lantim ¡ del 15 de ¿un/

al 15 de seter.cre' M12"', Ta-flba s1 iniciaven les organitzades per Is

General 11 ai com a inici d'un pis gérerai a Catslunys, toms mensuels

de î'CO alumnes que pretenien contribuir a u.is íormacic infantil

ccr,plet3 fi-uint de IB culture, l'esplai i l'art i "tôt el oue SUDOSI

IJP contacte i :or»penetr=>ci > a.r.,b el pai==3tge" ( 1 1 3 > capgirant, ara,

el carácter prof i lac tic de les colonies rnumciosls crganitzades fins

aleshores,

L'Aj'jnta^ent de Valls consigna per primera vegada una partida

per colonies en el pressupcst de 191.3. Si be LLUITA havia reclamat

la seva realització l'estiu da ISZ'2 perqué "Aquesta es una de les

obres dels ajuntaments populars; el cuidar-se dels futurs ciutadans,

ei fer-los forts físicament, per tal que també ho siguin moralpent"

M K', Els infants en règim de senu-coiCnies concorren ? les platges

de Tarragona ( 1 1 5 > . L'any següent es fa l'e periencia de les

col-ínies de muntanya per primera vegada, hi assister en una vintena

de nens i nenes a Poblet durant un mes "a concentrar salut i energia

per al curs vinent", la sèleccii s'e'ectua segons 1'"están celicat

de salut i la pobresa", sin nens oue viuen en "habitatges cobres i

insans i llur família no pot alimantar-los degudament".

Simultàniament es fan les semi-colonies de mar a Tarragona, en cinc

torns de 60 nens cada un , 2 de nens, 2 ce nenes i un n.i1 te,

acompanyats de mestres i viatge en autobús < 1 1 5 > , Les colònies de



l ?35 3 V3ÜS tindran un carácter conflictiu cue 55 deriva da la nov-a

córteos i c i-: i filiació de i ' rjuntsr.-ent cover n« í: lu, ja qu

"Inf :>"na*3 sis que a 1-3 íovposen> la cDrporacii municipal d'un
a3De>"it da justicia qua no sapigueran tenir sis anterior
ajuntaments esquerrans, es proposa far particípente dais
beneficis de les tais semi-colonies escolars 3l major ncn.ore
possible d'infinta de familias proletaries, encara qua las
escoles a on concorrin no siguin nacionals" ills ' " ,

Acuesta no'-a concepció dels ber-ef i c i a"i s de les ço 1 ¿n íes < 1 1 8 1

topers ¿>mb MG11S3 dificultats per si seu funcion^r.ent ja que c?ldra

ajornar-r*o i s'acceptaran nens de far-ulies benestants pvevi

acon,5f',ant del cost calculat. A finals de juliol la inscripció, 5e>na

torpedajada pels sectors esquerrans per la picabaralla d'escola

públics i particular quan, segons la dreta no es pretén altra cosa

sin! "atendre la necessitat que tenen els infants hupuls de sortir

d'aícursií, banyar-se i proporciona.r-se ai* i un esplai agrsdOs i

saludable" i sense tenir en compta a quin tipus d'escola van, ja que

a Is publica n'hi van de cases benestants MIS', La situació prendrà

un to de confrontació política Icral i es ai;-i qua l'alcalde gestor,

Lluïs Clols, farà public un ban M20"».

Les colònies començaran tard i ntalament ja que una activitat

qua premia la puntualitat i 1'aplicació escolar, diu EL TEHP5,

esdevindrà "festa de rarcunia i ae desamor' per decisió de

]'ajuntament cedista d'an.pliar les colònies als alumnes ae les

escoles privades. I mentre la praiisa conservadora denuncia ía

campanya esquerrana en contra da les colònies, des del setmanari

TFEE'ALL s'afirma que l'srror fonamental as haver volgut transformar

"l'obra de les colònies escolars en una obra de caritat", El tems



sen.pre debatut del laïcisme suva.-i tavbs ja eue la creta considere

que eu noj çruo escolar re incrementat i'ensenya-iient la ¿c » 1 2 1 ' .

Malgrat ai >í ei e.alanç es oositiu i es derideï Millorar el sistema

^e H2Í2CCK per tal -'"ïf5%orir els pebres, a-i son ¿joie aspecte,

econov.ic i físic", per ni .; 53 decieai que la selecció 1? fassin

fi.stges i fs,- pcssibla que els nens to"nin, GesDrès aa 3 o ß setr.'änes

.3 la platja o a la iiuntsnya "ar.ii: sos DS'.itá CD==OB en^obustiTs"

¡'22).

L'activitat esquerrana d'entoroimant 3 les colonies eue encega

1 ' Ajun tardent gestor fars oue la participació bai i espac t seul argent

ja que segens TPEE^LL, setnianan republicà, socialista i vindicatiu

dels postulats laicistas, r.ortòs hi participaren una vintena

d'infants ai torn de 1935 mantra que anys anteriors eren r̂ es de 300

escolars que es distribuïen en 5 torns <123,'. Tar.'be valora el destí

de la subvenció del Ministeri de c : ne-nu 1 pessetes que es per a

nenes d'escoles publiques,

L'interés per l'obra cultural de les colimes per les élites

.iiumcípals r.o palesa l'e-oluci-: de la quantitat destinada per

1'ajuntament de Reus que passa d'una consignació de 10,000 otes ai

1931 a 17,000 en 1936 '12¿!, Les colo-mes a Reus eren tradicionals

oer-í foren in'errur,,pudes a partir de 1923 ja cue aquells consistoris

eren "insensibles a les ànsies populars", c'aqui que al 1931, en

col, laboraciò amb la Junta Autonorua de Cultura Física, es fessin

colomes a Salou durant els dos mesos d'estiu on es feia gimnàstics,

banys i dinar i ceranar a càrrec de l'ajuntament, els toms eren de

dies alterns per nens i nenes '125'. -questes col-Miies i les

activitats d'estiu al Reus Daport :u de 12 a 13 hores els dies



íetners havien ds fev possible, segóos el ucctor Fríes, la -.alloua

ce la salut infantil "qua pe"' n.ancs de ¡Mitjans economics i per les

•••alca condiciona higièniques de llurs habitacions as crien anér.ucs i

=..-„;•: deficient ccet'icia.-.t de robust53=-, el cue fa que molts d'ails

esdevinguin candidata a la tüDerculasi" i12S\ Les actr-atats s-:n

descrites mitjançant el diari que el. laboren els infants i que es

publicat =• la 3"er»=:- Iccal >127!, L'edino de 1932 tornara a esse*1

en forma de sarni-coli-nies ja que no es disposa dels pavellons

necessaris per a 1 'allotj3>ï>ent-, S'amplia la \ií>a de 56 de l'any

anterior a 120 en dos torns que s^n seleccionats per la inspecció

.-Médico-escolar, Fel= nens oe la Casa de la Caritat la coloms es fa

a "El Llatze"et" oferta per un particular, A l'any següent els nens

de la beneficència aniran junts a^b els altres. L'oferta infantil

d'estiu &5 triple; les colomes escolars al Teatre Municipal,

l'assistència a la piscina del '̂eus Deporciu i les sen¡i-col¿nies a.

Salou, els resultats s-Mi molt positius ja que en l'informe del pes

de la reamada es detecta un increr^ent d'un l ilo en 53 infants, Es

coniptarí 3-iib un 'mancament de la cinquens part del cost per part

del Ministeri d' In=t'."jcci.- Publica U231 La importància que

1'ajuntan-ent de Reus dina a les colonies es evident en el pressupost

a traordmari de 2,700,000 otes ei, laborat abans dels fets

d'octubre, que incl:>u una partida per a la construcció d'un pa\elii

de mar per les colimas (129». Al 193-1 un grup de mestres reclamara

els beneficis d'una colima de r.vjntanya i s'endega una subscripció

"Fro-col^ma de munts IT, 3" en la qual hi col, laboren dones

iïiaj or i tär isment < 1 ?0 '.



Ei diari FONtNi, d'tPC, covants, a--1, un anoii -apcrtatge grsfic

cels 100 nens participants, qua "ha calgut qua el poble elegís sis

governants perquè aquests es preocupessin seriosament de 1;- salut

moral i n-aterial 3'aquest poble cel der, s'1 ¡ T E 1 ! , NI 193.1 hi anidan

ICC nens i lOü nenss, entre el 16 de juliol i el 15 de sete'.'ore, la

majoria augn.entén ent^e 1 i 2 ~grs, en pes MÎ2;, Al 1935 hi

assistiren 66 nenes i 7̂  rens, el ¿̂.-¡u, 3 2 pies ara servit per un

industriad de Salou i tots els nens augn.entsrsn lleugeran.ent de pes

' 1 3 3 » ,

ESCOLES DE FORMACIa PFOFESSIGNAL

L'educïcií professional obrera ssi-s un si t re dels ten.es de

preocupació dels dirigents nvjnicipals, Pretendran fer possible la

na Hora en les seves insta!, iacicns ai^ i cor,¡ afsvonran una estreta

realci-:: d'aquestes amb el medi social, rulturai i ciutadà, En aquest

sentit s'organitraran conferencies ^'I3¿)¡ e pcsicions (135), festa

del llibre <!36\ un concurs de fotografies > ' 37 > , concurs de

planeaadors <133 •,

L'Escola de Treball de Valls es crea al 1303 COM a escola

sler.ental d'indústria i al 1924 assoli el caràcter d'escola

professional iniciant un gran creí er¡,ent, Fou aquesta enmara

pror.iociO qui funds- l'Associació d'Alumnes i e -alumnes que promogué

l'edició de CULTURA <133 ', Durant Is lla Republicà els municipis

subvencionaran viatges (140,' pels alur.mas a Barcelona, Valencià,

Costa Brava, Castalla, Madrid, Fiï- , Vilanova i Sitges, Terrassa,

Les millores en la inf raestructu'-a de l'escclas sí n acordades pe1.1



i ' A junt ardent en í;.rn¡a continuada ts siguí al sublim st ra^ent

elèctric ¡14l 1 o la reform? dels locals,

Les ina'_¡gu":-ci:>ns jal curs esdevenien un acta ciutadà <1-C', En

Is inauguració del 1932 hi assistí el President Hacia que destacs

l'acció educativa del Sovern da IB Generalitat per dotar de Ritjans

i orientacions pedagògiques modernes IB cultura del poble n43»,

Algunas entitats ciutadanes col.l-ücren amb l'Escola, cor.i el

"Fo'r.anto Obrero Vállense'1 que li cédai 1= seva Dilioteca il4 4 > ,

La importancia de l'ascDls 3 tots els nr-ells per las noves

elites locals queda palesa quan la cor.iissic qe cultura de Ualls

considera, en facilitar la cooperació oar la creacií d'un centre de

batxillerat, que l'escola del treball es "garantia d'un esplèndid

pervindre" i que ha de fer una "benefa:tora influència en la nostra

futura cultura social" <145 1, Els nu li tant s socialistes s-a3 lenes,

ara regidors es proposen canviar el rt-.tD del Patronat de l'Escola

j i 1er i1 ' -H-'-' ,

L'Escola de Valls serà la seu de la Federació Provincial

d'Associacions d'Alumnes i e^ -alumnes t i 4 7 f . Tenia un arnbit cor<>arca.l

(1481 i oferia estudis de fadrí i rnastï-a industrial, cor,>erç,

agricultura i "ensenyaments adequats a la cultura de la dona" f 145»,

El Patronat prega als patrons industrials i coroerciants que

facilitin I'assistenuia a les classes nocturnes dels seus dependents

ja que "fora un gran b* oer a la cultura dels nastres obrers", Per

ai 6 demana que els pe>'f"atin plegar una ho p s adequada perquè puguin

assistir puntualment a las classes" < 150 ',
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L'Escola ds Treball de Reus oferís ensenyaments per 3 oficis de

fuste,", sbanistE, paleta, oaqés, tiocgraf, mecànica, serrailer,

fovjado\ ferrer, íudidor, motorista, fontar.er, electricista,

maquinista, cont ̂ arnest r a ¿2 filats i tei its, L 3 matricula ccstava

eine pessetes el curs i cinc lliures per assignatura t 1 5 1 » , Altres

ensenyan.ents agregats a l'esccia eren de macancgrafia, tacuigrafis,

teneduría, tail i confecció de r:oa olanca i vestits, dicuï i

r.'Usiea 'solfeig, pianc i \icli'. Peu creada al 1SI'? (152' i topa snu

•••oi tes dificultats d'ubicació pa*1 ruanca de locals propis, Al

novarubi-e de 19Z. Z. es feu el projecte per bastir un edifici en

terrenys cedits per i 'Ajuntar.ient parí ano la fallida de "La Fabril

Algodonera" es decidí ubicar-la en acuestes instal,lacions, El

Ministeri aprovà un ajut per al condicionament de la factoría ce

50.000 pessetes per l'any 1SZ4. També s'obtingué un ajut de 110,OoO

pessetes de la Junta nacional contra l'atur pero calía alliberar

l'escriptura de cori.pra d'una hipoteca a favor del Banc d Valls de

155,000 pessetes i de I1,000 pessetes a favor del venedor, En aquest

sentit es convoca una reunió ce les entitats econòmiques i cb.-erès

reusenques per demanar a 1'alcalde el lliuranient d'una lletra per

160,000 pessetes contra el Patronat i a favor d'una entitat bancària

i=r facilitar l'oDeraci.í de ccnsolic!?ci£ ce l'escola, 4i o ho

sol.lícita Bonaventura Ferran, president cel Patronat local de Rsuc

a l'alcalde ai maig de 191'4 <153 ' , Al juny de 193S s'organitza una

S'-sn tómbola a benèfic: de l'escola a partir de donatius de

particulars, la relació dels quals es publica a ia prenisa amb la

crida de "Les obres patriòtiques triomfen per l'esforç de tots,

Ajudeu l'Escola del Treball, otra m3 irna del patriotisme reusenc",



El resulcat f DU força 1-21 it i en les fastas de final da curs hi

p3-ticIDE- si Präsident del P^rlanent de Catalunya < 154 '.

L-'Escol? professional de Tar^agjna inicia les se^as tasques al

l'?r.7 sots s! Dï-'-'oc mi d un patronat que endegs Ran>on Barbât Hiracle

: an-b el supert de la Federació üDrera Local < 1 5 5 > , Tenia carácter

coMSi-cal f 156 !, L'Associació d'Alumnes inicià Is publicacK de

TÈCNICA V TRABAJO, pester orinant catalanitzat. al i?30 < 157 - .

L'Associacií comptava ar>¡b seccions d'estalvi, dramàtica, aviació i

esportiva i la biblioteca que ren els fons de l'Associació

Protectora Ce l'Ensenyança Catalana, de la Biblioteca Obrers i de

particulars, comotava al 1933, amb £00 llibres pel servei de préstec

MSc',1. Les dificultats en tenir un emplaçament digne feren decidir

al Patronat per basti-- un edifici, reivindicació present a la

manifestació -nal primer de maig de ISol, ari cor» iniciar una

subscripció per obtenir finançament i millora la qualitat de

l'ensenvament !153 •.

Les obres del nou edifici, pressupostades en 40,000 pessetes,

s 1iniciaran, en terrenys cedits per l'Ajuntament, ai juliol de 19¿1,

mentre s'nabilitan les aules provisionals (160), Al 13?5, al quart

aniversari de la col.locació de la p>nir--era pedra, es constata un

i.ipasse en el seu finançament ( 1 5 1 1 .

LA VEU DE TARRAGONA, diari vinculat a la Lliga Catalana, tindrà

especial interès per l'Escola, Voldrà fer ^ tens:u el mèrit del nou

edifici de la "universitat obrera" a mes del diputat socialista Ru^z

Lecina als inciadors del Patronat, Per aquest òrgan conservador la

tasca de l'escola és "eraoresa cultural i social que enorgullei-

Tarragona, es palast de qjal simpatits fais> es1 c orno lerne n t en i
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s'ajuden mútuament le« classas socials; Rics i pobres,

intsl, iectuals i trafcallacors machines, patrons i obrers, passan

diàriament tres horas plegats, peocurant cor.ér er-sa i estimar-se i

afavorir aquells qui poden 3 aquells que he necessiten" t 162',

En la natai a lima que es manifestava la Cambra de Comerç quan

pretenia que l'escola ofens "los medios para ascender con sus

pvrpios elementos y elevar su categoría evitando que gañeren en su

espíritu sentimientos fatalistas e ideologías subversivas" '163)

Al gener de 1332 tingué 11 DC a Barcelona el Congrés d'Obrers

estudiants de Catalunya, era organitzat par la Federacií Obrera

Cultural (.FOC * i pretenia aprofitar la proclamació de la República

per a fe»' efectives les seves reivindicacions demostrant "que el

proletariat d'aquesta terra no &s indiferent als afers d'ordre

espiritual i cultural" (1S41, Hi participà l'Escola de Tarragona,

Una altra iniciativa fou el Congrés d'Alumnes i s"-Alumnes de les

escoles professionals obreres de Catalunya, en el que hi

participaren seivanta-vuit. centres (165», Al 1333 s'intentara fes-

una fedaraciC catalana d'alumnes, ei pruner pas de la qual havia

estat si congrés de la FOC, Es prooosava unificar els plans

d'estudi, afavorir el raconeï ement da títols i "actuar efectivament

per tal d'alçar mas i més la cultura i la moral de l'obrer de totes

les contrades de Catalunya" (166^, La federació orovincisl de

Tarragona, creada al juliol de 1932, n'era el primer precedent

d 67 ',

L'evolució de la. consignacions municipals par a les escoles del

Treball mostra l'interès per digni ficar-les i també una important



ai T" i cul t a c en el finançaient o>"dina»-i i deis neus edificis i

instal , lacions fl6S¡,

La matricula, 5 1 'aseóla de Tarragona, limitada per la capacitat

del local, fins aua no s'ocuoa ai nou edifici, TOU de 2.55 alumnes si

curs 1330-31 i 131 ei següent ¡1S9\ S'r.i feien, ultra els estudis

específics, classes de català.,

Unes incipients associacions de paves d'infants de les escoles

publiques, ai- i com el no1. in>ent de diestras progressistes intentaran

col.lrDorar amb els municipis en aquesta, tasca de renovació de les

condicions materials de l'escola, D'altra banda es mantindrà una

%-ar^a, vinculada a sectors catMics, que defensaran les posicions

contraries a 1 ' ir.ipl antacid del laicisr.ie a l'escola,

El 8 de juliol de 1931 e-istei a Tarragona 1 ' Associaci^n

Tarraconense de padres de Família que pertany al consell local de

l er , d ' ensenyan.ent ,

A Valls ai març de 1332 as crea una comissió c^ganitradora de

i 'Associació de pares i mares dels alumnes da l'escola nacional

¡170! que havia d' "assenyalar les deïiciéncies i irregularitats" de

les escoles i que al desembre del nic-tei- any celeora as sen í: lea a i a

'Eocietat Agrícola,

La Confederación de Padres de Família de Reus ad.-eça un

manifest a tots els ¡raras catòlics des de les planas del SEMANARIO

CiVTúLICO DE FEUS davant l 'aprovació de la Llei de Confessions i
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Congregacions religioses i a favor de la lliDertat d'ensenyament

i 172 >.

El sec rat ari de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya,

Coll i lias, manifesta, an una conferencia al Car·tre Republics

d'AcciO Catalana de Reus, que "els pares han d'actuar en els

partits, perquè aquests des de les corporacions oubliqu^s curin del

ben regis.%2 de l'escola" M731,

L'Associació de Pares de Família de Tarragona, vinculada 3

Accii Popular Catíiica obre matricula gratuïta per classes ds

pàrvuls í 173' ai\i ccm fomenta l'afiliació a l'esn-entada entitat

sota una perspectiva catastrof ista de l'sstat de l'ensenyament

públic que fonient a la manca d1instrucció religiosa a les escoles tot

i "sin haberse consumado al loco designio de suprimir la enseñanza

de las Ordenes religiosas" al mai g de 1934. En aquest sentit

l'esmentada associació na endegat classes per a cinquanta nens i

pàrvuls gratuïtament i demana col,laboracio als afiliats per a

sostenir-les fent ur.a crida a la consciència cristiana i

conservadora; "por la solida formación de los niños de-hov que nan

de ser los homares de mañana, per la paz publica, tan perturbada y

en tan gran peligro de estarlo mucho mas, cor la justicia social

ultrajada, poi- el buen nombre de nuestra ciudad incompatible cor- si

espectáculo de sus calles pobladas de rapazuelos Haraposos e

inciviles, por la caridad para con tu prójimo" <174),

L'AssociaciO de Pares d"Alumnes de les Escoles Nacionals de

Valls es constituer en Conseil de Protecció del Grup Escolar, tenia

del que en fa bandera l'esquerra socialista local, i promou sessions

setmanals de cinema i "vetllarà pels interessos morals i materials"
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de l'escola (1751. 'ï irai arment succeirà a ^eus af-b l'objectiu de

prestar l'sjut moral i 'V^terial a les ir.st itucions publiques

d'ensenyament constituint-se l'Associació de c'ares dels Infants de

les Escoles Nacionals t 176', que co^ota sr>b un roter ascolar i

bizliateca circulant gratuïta, publica als seus estatuts al 1?35 en

sis quals hi figura que pretén aplegar els pares i afavorir la

Millor Sir pedagògica de l'escola tI76',

EL MOVIMENT DE MEETRES

En proel anar-se la Repuoliza existia a Tarragona i'Associació

de Mestres dal Partit Judicial que tindrà continuïtat, Participa en

l'estructura dels Consells Escolars,

El Butlletí dels Mestres reprèn la seva activitat a partir de

l'abril de 1931 desprès de set anys d'interrupció i espera esdevenir

"el refle* rues fidel de la nostra actualitat pedagògica", Manuel

Gales, professor a la Normal de Tarragona, pertany al cos de

redaccií de la revista, defensarà "bons mestres a les noves escoles

( 173 ̂ ,

Tan,Dè l'Associació provincial de Catalunya del rtagisteri

primari rependrâ 1? seva tasca amb la convocatòria d'una assembles a

celebrar a Reus al seiejvbre de 1931 an>b l'oDje:tiu de "reorganitzar

la Federacií de Mestres de Catalunya que la dictadura va desfer i

d'assenyalar els principis que han de servir de base per a

l'estructuració del que ha d'ésser la llei d'instrucció primària 3

Catalunya ei dia, no llunya, que el nostre estatut tingui vigència"

!17S>. El president provincial es Picard Ballester, A nivell local
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a i si ei l'Associa ci i del Magisteri de n'eus que s'adreça a

1 ' Hjuntar-ient reivindicant mil lores materials de les escoles,

Alguns (»estrés tenían presencia en la. '-ids publica, cow ara

Josep Coll i ^as que intervé en un acte d'A. C, R, o Ran.on Grau Sola

de Reus que publica a LES CIRCUMSTANCIES « l 801 entorn de les

necessitats educatives de la ciutat i afirfna que l'Estat no hi te

establertes ni la tercera part d'escoles necessàries, Tar>.be Josep

Iglesies Blasi, president de l'Associació dsl degisten oficial de

Reus <181'1 que es lamenta de las malas condicions de les escoles

publiques mancades de pati, i que tenen moltes deficiències en els

edificis,A Reus exister ta-f>be 1'Associació Reusense del Magisterio

Particular que endega una campanya d'afiliació al juliol de 1931. es

d'àmbit català : els delegats del Camp son, al juliol de 1332, Josep

Blay a Tarragona; Francesc Balsells a Peus i Joan Batalla a Valls

H 52 ï.

Al febrer de V33J. s'iniciava la constitució de l'Agrupació

Provincial de "abajadores de la enseñanza, adherida a la UST, En

aquest sentit LA CRUZ, adverteix als mestres catòlics que als

objectius de la nova associació "no son precisamente la de defender

la clase sino la de captar adeptos a las filas del socialismo y del

ccmunismo libertario" ''c11) a jutjar pel lloc de les reunions i els

firmant s dai manifest, A l'octubre de 1335 tenir, noticia de

1'organitzacJO de 1'agrupació de la PETE-UGT que, entre altees

ten-es, tracta l'es t abluían t d'una secció per ajut en casos de

malaltia i tan.bè l'ajut als companys empressonats en motiu dels fets

d'octubre per la qual cosa s'endega, arreu de l'estat on hi na 265

mestres empresonats, una crida humanitaria per a contribuir amb una
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pesseta mensual a la campanya "oro famílies dels nostres companys

presos" ( 18J-.

Jordi Mones considera que SB sacralitza el mestre des de

posicions republicanes ja que havien d'ésser "portaveus de IB moral

laica, republicana" (1851 i també per part de pensament conservador,

en aquesta línia aounten moltes editorials de la premsa comarcal

dedicades a 1'ensenyament. A tall d'exemple AVANÇADA, portaveu de

l'ERC, critica mols n.estres que "nan convertit el sacerdoci de la

seva carrera en un repugnant mercadeig" i per ai ò comercien amb la

consciència dels infants ja que nemes Miren "la conveniencia que es

la d'una societat capitalists, burgesa i religiosa" i JOVENTUT,

Organ tradicionalista valienc, quan es lamenta del greu problema

escolar a molts pobles rurals perqué els nous i joves mestres

"pastats i cuits en el forn del comunisme, que estan malmetent en

fornia insospitada per la majoria de la infància dels pobles rurals"

i per ai.-1, diu que "Cal també pensar si es arribada l'hora per als

catòlics de preocupar-nos d'ai%ecar al costat de cada parròquia

rural la nostra escola que servei i de garantia per als ciutadans i

acabi amb el risc avui freqüent d'e% istir en un poble un únic mestre

i aquest d'idees i procediments comunistes" (1S61,

En un altre sentit cal advertir las insuficients retribucions

del professorat que reconec Marcel,!í Domingo per tal que es

lliurin "con estusiasmo a la obra renovadora de la Escuela sabiendo

que su trabajo, en lo que pueda tener de retribuible sers

debidamente atendido" ¡187^, Ai; i com la formació i les practiques

i 158 î ,
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VÏII.2, E_ LAICICE A L'ESCOLA,

Un deis Drir.ers ter.es d'enfrontament antre eis vepuolicans oue

propugnaven principis laicistas 5 l'escola i els estilles que no

volien retrocedir sn les saves posi rions tradicionals TOU

l'ensenyament del cat'acisn.e s les suies MS?1. Segons un decret del

Ministeri d'Instruccií Publica 1'ensenyament es declarat neutra i

sfirn.a que si be ano Is monarquia era obligatori per liai "dei ava

nolt que desitjar i era, an molts casos, me ist·ant". LA CRUZ,

c cirent a l'articulat del decret i demana que es faci us del dret dels

pares a demanar l'ensenyament religiós quan el vestia no ho faci pel

seu colpís i que segons el diari catòlic "sers en gran nombre de

casos, disortadament", per ai,*£ fa reconanscions sis pares i als

rectors M50'. Per contes, el setmanari LLUITA de Valls denunciada

les intromissions de l'arxiprest sobre el ruater teri-a i demana que

1 'Ajuntanient se'n ocupi i I S l J ,

Un altre pugna sorgirà amb 1;< retirada dels sin'bois religiosos

de les escoles, ais i succeeiN B Reus quan un ca>'ro da mä de la

brigada passa a de recollir els crucifi, de les escoles i

trsslladar-los a les golfes municioals; 1 'Ajuntament caman? tar.ibè

neutralitat als nies t r as ''a fin de no violentar la conciencia del

niño" tot sr¿ es criticat per LA CRUZ, portaveu dels catclics,

perquè la llei acceptà un marge de perr«isiv'i tat o tolerància nies

ample f132>,

Un altre element de confrontació serà el calendari escolar, Per

la festa de la Punssinia, a l'Institut de Tarragona, dia feine*1, uns
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çi'Lips es situaren 5 IB corta pa1- evitar que entressin els

bat-il-ers. Ai i n.a^ai succeí sis Serma^s de les aseóles

cristianes, IB quai cesa prosees ciue ei govern civil i-iposes i-ultes,

fat que es denuncia- per la Lliga < 1 ?~ ', Si Da per Corpus es fa-j

fests f 194^,

Una declsraei :> col.lectiva de 1'eDistolat sob;-e i'aorovecio dc¿

la constitueic dons normes als 'icsL s catòlics sobre Is llibertat

d'ensenyament, el üi-at a rebre educscí: religiosa, B l'e^ucaciv de

l'Esçjlesis àdhuc en l'escols puolicr, sobre Is convivència entre les

' ar1 es publiques i privades per tal que "rivalitzin poblament en

1'elevació progressiva de la cultura DODulsr", també e la defensa i

sosternnent de les escoles pròpies per oart dels catòlics i a

combatre l'ensenyament laic i "impedir la pertorbació de la

consciència ce molts". En cas que no hi hagi nies remei que acudir a

l'escola laica cal vigilar els te-tos i doctrines que s'hi ensenyen

i fer ull viu "a la influència dels altres alumnes que els podrien

pervertir" n?5»,

Hi ha una estreta relació, segons la premsa repuolicana

d'esquerra, entre escola religiosa i pervivencia de ideals

monarquies í195'), es dóna la noticia d'una oenyora inposada al

col. leqi de les r»onges del carre" del ,1ar de Tarragon? par

col, locacio d'una bandera monàrquica. ' 137 ', Ai i com una suggerercis

velada de practica d'honio-e-ualitat amb menors a una escola

religiosa de Reus que provoca una ca-noanya ciutadana anticlerical i

moralitzadora, integrada per la Juvantut Republicana Autonomista,

Vanguardia Radical Autónoma i Jeventut Socialista < 1 S 3 > , per a

protestar pels fets.
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Er, l=i setmana 'Eanta de }'33¿ JOVEN i UT es dol deis

ieicistes (199*, ! continuen els articles d1opini & a LA CF-UZ soore

1 'ensenyament laic ¡JOC1 i TREBALL en sentit contrari OOl'. I també

la pclenuca contra els mestres pe>n ésser executors ce la directriu

laicista en ensenyament (202',

El laïcisme a les escoles afectava el calendari escolar t r ant

els dies 1 1 de febrer, 14 d'abril, 1 ce rnaig i 12 d'octubre, els 7

días restants eren optatius de cada Consell Local, ais*i ei de

Tarragona declara dies feiners l'Ascensií, el Corpus i la Punssima

lo qual cosa es considerat per LA CFUI com una ferida als pares i

mestres catílics (20B;,

Un aspecte del conflicte escolar fou la retiraca de les imatges

i símbols religiosos de les escoles coni a Reus que fou ordenada per

l'Alcalde que no provoca cap protesta i si en canvi una intensa

campanya de la prensa conservadora on s'sfirmava que és "un agravio

a nuestro Dios, Jesucristo, que, de lo alto de la Cruz y en lugar

preeminente de nuestros centros de enseñanza primaria, presidia la

formación de la niñe:", D al Morell, on FOMENT denuncia un oestre

que desata la legislació de la República i te a 1'escola imatges

religioses "instigant a que resin els alumnes a bai a veu" i a

Castellvell on una comissió de n.ar-.-s, oer aquest n.ctiu de les

imatges, protesta a l'Ajuntament (204*

A Valls el tema arribara fins 1935 quan al gener s'inaugura el

grup escolar t que segons CRöNICA DE VALLS hi manca una cosa

essencial; que "el DIM Mestre, el présider i" tot i que fou beneit

per I1ar-iprest que fa vots perquè "les escoles siguin oresidides

per la imatge sagrada del Redemptor" <205¡,
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Ei Ministe"! ^a^is fi at uns5 disposicions al r.-aig de 1931 pel

que feia a 1 'er.serAanent de la inel:g_ò a l'esccia en lea quais as

concedía als pares al dreT. a sol, licitar al meatos especial ter ai%-¿

el bisbat de Tar'-agona p^eoara uns impresos pe>n fer PISS f se il

l'e ercici d'aquest dret 1206 • i possibilitar que si els mestres no

ho volguessin fer "se le ccnfiars a ios sacerdotes que -,oluntaria y

gratiutan.ente quieran encargarse de ella er. ho 1-3s fijsqas'1 ccr.t deis

el decret, En aquest sentit I'alcaide de Reus adreça ofici als

mestres de las escolas nacionals recordant-iïs que "en cap cas es

toleraré represalia de cap mena contra els alumnes que no vulguin

cursar dita assignatura" "Cosa que li faig avinent en virtut de

denuncies rebudes en aquesta Alcaidía" (2Q7),

Al juny de 1933 el governador civil, Caieta Frei a, recorda els

preceptes de l'article 43 de la Constitució cel que fâ a

1'ensenyament laic i 1'educació inspirada en idees de solidaritat

humana que ha estat desenvolupant en non.brcsos decrets i oer ai o

"no es tol,lerable que cap mestre nacional pugui e cu=ar-se per

ignorància" i recorda que no hi pot haver a l'escola "cap signe

e tenor de creences o confessions religioses" perquè "l'escola es

un lloc neutre, laic, on els infants han de n.ocelar-se sense cap

coacció dels professors per emmotllar-los les fon-es de cap docti-ina

religiosa, i s ' abstindran els mestres de fer esc. campanya sectària"

i per ai- ò recorda que es prohibit a les escoles ei signar docurnents

de protesta contra lleis de la Republicà, fer actes ö'adhesió a

institucions religioses, obrir subscripcions per adquirir objectes

destinats al culta, Per tot ar í , conclou la circular, es vetllarà

"el fidel coïiplir.ient de les lleis laiques de la Republic? que s'han



dictat cerque sia respectada Is llibertat de consciència dels

infants, i que a 1'arribar a majors juguin, sens s cap oerju-dici,

escollir la fe i ig i-; que els hi dicti la seva r g í o els seus

sent imants" t 208 •,

Tot seguit intentaré'n reproduir la polèmica scb-'s l'escola

laica i la llibertat d'ensenyament que proougnava la premsa de dreta

: d'esouerra puoiicada al Camp, Sob v e l'escala laica ens referí r er-, a

articles publicats a TARRAaONA FEDERAL, LLUITA, AVANÇADA, FOMENT, EL

CONSEQUENT, TREBALL, Una conferència sobre l'escola laica realitzada

al Teatre principal de Valls < 209 ) o els recordatoris de la

legislació laicista a l'escola insistint an que cal dei ar l'infant

"al seu lliure albir si ha de seguir amb l'ensenyança laica o

religiosa" ¡210', Els Medis republicans en feien mite del laïcisme

escolar segons que es desprèn d'aquesta afirmació del CONSEQUENT;

"Els esperits lliures, oberts i generosos, que forjara l'escola

laica s í-n l'esperança n>es positiva del pervindre del nostre poble,

5 ¿n les columnes que han de sostenir la veritable obra de la

Republicà" o que to per finalitat "inculcar als infants 1'estricte

c•:mpliment del deure sense necessitat de coaccions de cap r>ena i

ensenyar-lo a corar d'acord amb el que li diet: la seva consciència"

(211 > .

La premsa conservadora, per contra, qualificada la legislació

laicista en matèria escolar de neutralitat impossible i defensava

que els valors del cristianisme i les practiques pietoses no fa cap

mal als infants ¡212), recorda les norn.es de l'episcopat en motiu de

la Llei de Congregacions i que n.olt resur.udes són les que segué i en;

els pares han de oortar els seua fills uní c arnen t a escoles



catòliques, només en casos especials es pe t autoritzar

l'escolarització a escolés acatí lieues, neutres o M tes parí

inspeccionant els llisres, nstruint-los a fora en la doctrina i Is

practica er ist 15115 i apartant-los ael tracte ce ccr¡>pen>s qua

poguessin posar en perill la seva fs i l'honestet at dels saus

costums i finalment que calia un esfo>-ç ps r sostenir escoles

catòliques per ai- 0, deien els bisbes als pares "hauran d'a erci>n el

seu dret a crgamtrsr-se reivindicant la sesa llibertat docent i la

creació d'escoles homogènies en conformitat arnb las seves creences"

(2131. Escola única i escola laica s ' identxf ique-i per LLU'1 I

VERITAT. Un -í-rgan tradicionalista com as JOVENTUT afirma que la

influencia de l'escola en la Isicitzacic de la societat es

fonamental i que si ai *ò es produei^ "el salvatgisme viurà com en

segles pretèrits entre nosaltres" o "els pares que estimin els seus

filis han d'evitar, per tots els natjans que concorrin a escoles

laiques" '214; la qual cosa es identificada ar.ib la tasca pedagògica

del nou grup escolar vallenç.

LA VEL1 DE TARRAGONA es ta ressò de les conclusions de

l'assemblea nacional de mestres catòlics celebrada a Madrid on es

de-'Vana el restabliment de l'ensenyança religiosa, i'obligació dels

cou'ers publics de n-i.lorar els edificis escolars, el foment de

l'ensenyança privada gratuita ar>,b subven:ions estatals, l'augment de

consignació per a material pedagògic i altres i 215 •.

El to de la premsa conservadora es fa mes punyent desprès del

febrer de 19?€, LA CRUZ afirma que ara ¡s es demana clarament

l'e termini de tota mena d'ensenyament religiós (215) per part de

membres prevzncisls del fUnisten. A i - i rater la secció escolar de



Llizia Catalans rucs t "a la se"ä. alarma al Ministre Dor.iingo per la

substitució de 1 ' ensenvi-nç a religiosa" <2!7' ja oue segons Puig i

Cadafalch "la severa neutralitat que marca la Constitució es

substituida per l'atac a conceptes fonamentals ccm l'e istencia de

Deu o per l'adoctrinament groller a les infelices criatures" i clama

per la superació no psr la persecució ni per la substitució «213>.

Les escoles religioses Carmelites 2 istents ai Ca«,p es trobaven

a ¡Montbrió, Tarragona, Valls i Casori Is segcns que s* plica una

publicació (COMPENDIO CARMELITAS' *"undades totes elles a la segona

meitat cel segle XIX i dedicades s ensenyament i activitats

benèfiques (Hospital Valls1*,

Ja al 1931 en el marc de la polèmica sob re l'article 48 de la

Const i tueií, LA CRUZ descriu la realitat escolar religiosa de la

ciutat "gracias a los sacrificios de los abnegados religiosos y

ejemplares religiosas", Cita el nombre d'escoles religioses que

arriben a 12 institucions i afirma que "Al oedir la disolución de

las órdenes religiosas o el establecimiento oe la tan cacareada

escuela única y echar por consiguiente al traste tantos centros de

instrucción y educación, además de la injusticia y atrepello

inqualipicable que esto supone, aumentarnos, en buena lógina, c:>rno

Mínimo, nuestro presupuesto municipal", Aoorta un seguí t ce calculs

sobre el que es necessita per escolaritzar els 5.700 nens entre els

tres i els catorze anys que hi havia a Tarragona, 2,075 dels quals

anaren a l'escola religiosa i "¡,'500 3 la publica restant sense

escolaritzar la , lira de 1,725 (219;. Per contra EL CONSEQUENT,

portaveu radical, es mostra impacient per la tardança en l'aplicació

de la matera llei (220) .



Al juny de 1531, es publica un décret ¡221' que c »"es comissions

r,.i tes 5 cada .vjnicic: &fs:t3t an-b oa.i-ticip?c:0 de 1s inspecció,

'.estv-es, regidors i cares que havien d'estudiar la realitat

educ£tr-a local; condicions dels locals, organitzacit pedagógica,

conversi£ en escoles graduades, nombre i locals per substituí f

l'ensenyament reiígiís i veure les possibilitats économiques pocent

demanar ÂU- ill sis Ajuntai-eits de carácter economic i moral "en pro

de la c bra de1 5 laïcisme escó 1 a»' emprendida por la República" < 222 > ,

Els cal rula de la con-issiv per al municipi de Tarragona

siginificaven, per un total de 2,057 nois i noies escolaritzades un

total de 41 escoles i 41 nous mestres. L'Ajuntament donara suipovt a

1'acciO sibstitutória pero el concurs per a la provisió de locals es

declama désert, Membres de la comissió proposaren habilitar l'es-

fàbrica de gas, es fa evident que l'Ajuntament no pot afrontar una

despesa tan considerable al novembre de 1933 ja que només la

construcció a la fabrica de 17 aules importaven mes de 130.000

pessetes <223>.

La premsa vinculada a l'EP'C sera la que don a. "à niés difusi! al

tem? ja sigui en articles d'opinió <22¿ ' o informant sobre el

tancament d'algunes escoles com la de les Germanes de la Presentació

a Vila-Eeca al juliol de 1933 c Í3 mar- a de les Dominiques de la

PresidentaciO cap a França quan feia 50 anys que es dedicaven a

1'ensenyament 3 Tarragona, Reus i Vila-Sees <225J, També critica que

"feta la llei, fet? la trampa" ja que segons sembla a Valls un grup

de pares catòlics han constituït una societat mercantil que ha

comprat el material escolar de Sant Gabriel i es proposa obrir



ensenyament ja "qua els fou pri,ada llur ensenyança credilacts"

'226 í, ES Sl C 55 di ÍS5 "U'tUSS.

Durant el bienni negre al« governs radicals i carlistes,

favorables a l'església, duran s tei-n>s un aplrçai.er.t äe facto en la

=L.'b3titucic de l'ensenyament religiós <227 ',

TARRAGONA FEDERAL, en Is línia del repütlicanisme federal

d'esquerra ta-i.pè atona el c e-.ip lisent estricte de !=• legislació j?

que "C sutstituin. ef i cec men t l'ensenyari.ent i-el:gits i afirr.ieni la

Republics indst'-jctitle o desprestigie-p i fem f.-acssssi·' el règim ar>.b

tot sjo'n?»,5nt o frllida" ' 228 •.

Eren els Ajuntaments qui havien de fer-=e càrrec de les

despeses de lloguer i instel.lacio de les roves escoles

substi tutories de les religioses, L'Ajuntarnsnt de Valls en

cofïiplitiient cels treballs ce la corn3510 mi ta aorova, l'sgcst de

1553, cedir, a partir del gener as 1334, "els locals de la Casa de

Caritat i hospital, actualn-ent destinats 5 escoles religioses i el

ois desocupat de Sant Poc perquè puguin nstal,lar-s'ni les escoles

nacionals que substituiran 1'ensenyament confessional" i

posteriorment, al'octupre de 1933, acorda sol,licitar a l'estat, la

creació de cinc escoles de nenes, tres de nens i ti-es de oérvuls per

a susstitjir 1 ' ensen/anient religiós ' 229l. També a Ts^^sgona

3'acorda, 3 efectes del pressupost de 1S?¿, al 1 logue f de l';.ntiga

fabrica de gas del c ai-r er Rafael de Casanova oer a instal, la'.--hi

quatre escoles i dui- 3 terme les obres d'hsbilxtacii de les aules i

pavellí sanitari per un import de 26,000 pessetes 1230»,
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""¡entre a: -¿ succaei- a ^'alls i tarragons a Car.,bril= s'endaga,

al ganar da 1 S3? una canics^ya a favor da l'ensenyament dels

religiosos que afectaba 500 infants (.231 > ,

L1Ajuntament de Vallmoll realitza la substitue it pero les

aseólas restaren tancades al curs i933-?¿ (232>, la -viatricula era de

61 a les religioses i 163 a les publiques. A la Selva del Can.o

s'havien d'habí litar cinc noves escolas, no es trcbaren locals te*, i

l'anunci par prego a tota la potlacic, per ai ó s'habilita l'e -

caserna al ooder fer us del convent, Durant el bienni negre es

produeixen els tràmits administratius per a l'obertura de col.lagis

privats que havien de substituir els estaoliMents religiosos

constituint-se entitats com ''La Cultural Societat Limitada" a Reus,

la "Instrucción Popular" que havia de far la tasca dels Germans de

la Doctrina Cristiana a Cambrils i Tarragona (23?',

Fins desprès de les eleccions del febrer de 1936 no es tornarà

a parlar del terna, és si-í que EL CONSEQUENT planteja la quest ií,

que de resoldrà's satisfactòriament, SBVIS d'equipar correctament

Feus ¡23J1. A valls, segons Casas Mercadé, al T3Z6 seguien

funcionant les escoles religioses del col.lagi 'Eant Gabriel, i per a

nenes les religioses del Cor .je icaria, Germanas Carmelites de la

Caritat i les de la Sagrada Família, i afirma que "en arribar al

1935, quasi no se n'havia sucstituit cap" (235*,

Desprès de les eleccions del febrer de 1936 as reprendra la

substitució de l'ensenyament religiós, es ai i que els religiosos

han de dei ar l'ensenyament en un termini breu a partir del maig. En

aquesta línia es produïren aldarulls a Torredembarra si bé amb menor

violència í 236'. Al Pla de Cabra 1'alcalde commina a les reverendes



comuniques a abandonar la casa ron^s.it i e= prjduei*- una protesta

enèrgics O??., Mentre qua i ' A.-untr^ent da n'eus sol.liiit:- edificis

de titulavitat publica, per ser l'uni: muja per procedir rapidar-ent

? Is substitució da 1'ensen/anca religiosa ¡ZSc''.

A Constantí si 15 de juliol de l'Pí'S es produí un judiri cont r?

sat veins pels aldarulls que provocaren la intervene ií< de IB força

publics i la irstrucci-" d'un subían, I ' l l de n.aig, dis de la

substitució de l'snsenyar.ient religiis, La sentència conder.ma 3 005

.vesos i un dis d'arrest- i Z'OO pessetes de multa i pagaient de costos

! 2 : S ',

Al marc de 1336 torna el conflicte an avançar la suostituciò de

l 'ensenyament religiös, LA CROZ sfirma que s'irnprovitraran oestres,

es crearan escoles "y se hará tocos los posibles pars producir en el

pueblo el efecto deslumbrador y engañoso que se pretende" i conclou

que "ni se debe ni se puede ser sustituida la enseñanza religiosa

por oponerse s ello el deseo de las familias y las disponibilidades

del presupuesto" i2¿0 •,

A l'Alt Camp es produeixen clausures d'escoles catòliques a Pla

de Cabra, Vilabella i Vi lar rodona que as qualificat pel conservador

EL TENFS "D'atropall inqualificable i un atentat a la llibertat

d'ensenyament reconeguda per tots ela pooles que van al devant de la

civilització". Sembla que al Pia las dones, unínimament, faran

constar la seva protesta t2¿1 ',
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1 ,- ESCGöA, "C; la dic^oLTa a l? República", p. 73,

2,- GENERALITÄT, "L'obra de Cultura", ps, 42-46.
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i.- LLUITA, K-X-1931.
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F n E E.Sl;DCSTOS .'1L'N IC l r'ALS

PüS.E

ALEíïAR
ALWER
BOREES DEL CMP
CASÏEÜ VEL1

LA CüSQNJA
CONSTANTÍ
CCNTROIü
EL fQF,ELL
LA FiSLA .IfiFU.
1ENAU
RI'JCECQLS
SIÜD0.1S
Lo SEC'JITA
LA SELVA C,
VÍLA?LAk.A
VILASECA
VINYOLS

T3ÏAL
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15,500
3! ,655 '4
15.165*9
37.500
75. OH 'S
50,519-3
23,475'8
¡3,1S7'6
4,537

23,194-7
80, 207 '3
27.312-3
84,247'3
15,054-2
92,097-2
20. 039 '3

-931
EQUACIÓ

S33'6
324

2.2S2
1,41.5-2
1.Í73-3
2,925'8
1,500
2,-22'5

370
105
440

1.550
822 'í

1.290

904 '5
5.325

170

TOTAL

26.072-3
15,500

-
16,574'9
í1, 900
77,514 'S
52,775-3
52,502'S
13. 87?' i
4,700

28, 879 '7
-

27,312-3
75,130
15. 200 'S
89.393-3
25. 723-5

1923 1335
EDUCACIÓ TOTA^ ED'JCPCIa

78?'b
324 15,500 964

23 5S2 '2 2,230'5
!. 345'7 20,015'3 l ,639 '3
2,061 'S
2,814'8
2.601
5 220 '9
Ú28-2

305
2.350

82,532-4 2,500
3,190-7

2.050
l ,U4 '6
5 ,117 -5

170 23,713-5 1,170

18,- CASAS MEPCAQe, "Valls; La Guerra Civil" p. 297, "L'ajuntament
feu el que pogué, Cal observar que els d'abans de 1931 amb prou
feines gastaren un cèntim de cara 1'ensenyament, Els de la
Pepública se'n començaren a preocupar. El darrer pressupost,
vigent el 1936, ja consignava un 11'6 per cent destinat als
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Ple 2Ç-X-1331, 2 i 16-XI-1931.
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27,- A,H.M.T, "Instrucció Publica 1931-193?". Petició formulada per
l'Ajuntan.ert el 1 4-M-l 931 ,

29,- A.H,M,T, Uegeu Actes municipals, 14-^11-1931. L'Alcalde Lloret
desprès de la =av3 visita a las escoles habilitades es mostrs
"i-»p r as si ona t per 1 ' soand-: qua en higiene i mat ari al es
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subvenció del Ministeri as aprovat per unanuntat.

29,- B,O,P, E-tracte d'acords de l'Ajuntament de Vandellòs al juliol
da 1931. Vegeu També B.ü,P, 20-111-1032 en que es resseguei. en
acords sobre escolas, blanqueig de les aulss, lloguers, petició
al Ministeri de Material. B.Q.P. 24-11-1932 i 21-III-1932
creades definitr-sment les escoles es procédai 3 Is subhasta
per adquisició de material, GAVALDÀ, A. "El llibre de
Va]In oli", p,127.

30.- B.O.P, 2>vn-".332, E. tracte acovjs Ajuntanient de Vandellòs,
28-II-19E2.

31,- LA CRUZ, 10-IX-1931.

32,- DIARI DE TARRAGONA, 13-V--931. En aquest serr.it l'Ajuntavent de
Tarragona agraei - la remesa de material i r,,obilia^i de l'estat,
i una màquina de cosir. A,H,M,T, "Instrucció Publica 1931-
1933". Ai'i con, las projeccions cin¿n.£tografiques a l'Escola
Saavedra els caps de setmana, DIARI DE TARPA6QUA, 13-XII-1931.
DIARI DE TARRAGONA, IS-'-'IlI-l 9Z4, reprodueix uns entrevista del
Conseller d'Ensenyament, fadaral, en la que afirma que abans
del 14 d'abril a Tarragona funcionaran 32 aules d'oferta
publica qua escolaritzaven 1.290 infants. Situació radicalment
insuficient quan al cans escolar s'evaluava al voltant dels
5,000 nens i nenes, Ar.ib les noves construccions projectades per
1'Ajuntament s'havia da far possible la instrucció de 3.500
nens en total,
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,- iJ'./'JTAr-ENT DE <,ALLS Actes Fie '1-V-19S1, IC-VIII-l 931 ,

3.1.- A, fi, S, "Cult-jrs Varios :??0-'9M".

SE,- A. K 3, "Cultura Varios 1 9 ?0- 1 S i'A " . En coi , labors: i : a¡?.b la
Junt? Autínonta de Culture Física, Es proposa ''actuar orcp de la
poblac:ó escolar amb el o^opcsií £s guan-j, ar-ia s les pract iquc-s
sistemàtiques da cultura física i l'amor ? l'aire i al soi, corn
5 suport del seu r-illorament físic i per a enfortir les
defensas de la seva salut",

FCrENT, 1 Z-'-'I-l Sol , "L 'Ajuntament, con, una derivacií mes de Is
seva tutela d 1 assistència social, suolar i l'a:ci^ de la
fsr-aiia : oferei- i aquells mitjans necessaris per s que
l'higiane sigui practicada i frj-.ianti ja, sobretot en els
infants, con. un habit codent" "Seria injust atribuir aquesta
falta a negligencia del , liberada , Cal només tenir en compte que
la població escolar que acude i a les escoles publiques esta
f DiT.ada pels fills qe la classe treballadora, sovint mancada
dels mitjans de vida n-ès elementals, en general allotjada en
cases insanes, pel qual l' higiene l'ha de considerar més que
una i-scessitat , un lu e" "Si l 'economia de la família obrera es
insuficient per a cobrir les necessitats mes aprenuants, con,
gosaner-i der,ianar-li unes practiques d'higiene que solament sí>n
possibles quan s'ha obtingut un nivell de vida del qual els
nostres cbrers estan encara molts distants?" A.tf.R, "Cultura
Varios 1330-34". "1.- Cal vetllar perquè es con.pler i la llei
relativa a l 'ensenyanent pnn.ari obligatori, ;,- A Seus manquen
r.iè s de trenta escoles nacionals, 3 , - L ' A j un í amè n t genu i
representant del poble, cal; la matricula i distribució dels
nens a l'Ajuntament perquè cada infant assistai -i a escola de
barriada "a fi d'evitar el papalloneig" ; les Comissions de
Cultura de l'Ajuntament ha de constituir un Patronat escolar
que atengui, la creació de noves escoles fins un ¡-¡unin de ¿0;
els grups escolars de nova creacií han de constar de 2 seccions
d'~ pàrvuls, S graus per nens i £ per nenes; creació borses
d'estudi o beques per sucernorrnals; graduació de totes les
escoles e isíents; millorament de les condicions pedagògiques i
higièniques les locals escolars," "Contribuir al millorament
economic del mestre si es vel estimular-lo i e igir-1: fies
•- and i mení ." "E evcir el crmtrol necessari perquè l'escola del
pobie sigui, a l'hora que alegre i s-n:-, un centre eminentment
educatiu i patriotic." "QrientsriC escolar; 1 , El Mestre;
criteris per ?1 professorat; vocaco per l'ensenyament,
possessió del català, amor a Reus, coneï «ments pedagògics
moderns, coneï ement de les ciències sorna tiques i morals per
estudiar l'infant; L'obra de l'escola; preporar una generació
forta i ôgil, de cervells clars i lliures per a pensar per
ccn.pta propi; que del respecte ? la consciència, als drets i a
la propietat de 1 'altre en faci una religió; que l'e ercici de
la ciutadania siguj un hàbit; que tingui el treoall per la més
digna i honrosa deies ocupacions; que est 3 na com a cosa sagrada
la família i la pàtria; que gusti de les Belles Arts; que se



senti corpresa datant 1? maravellosa obra del Creado--." LES
C IRC'JMSTANC ÍES, 19-V-l 9?1 ,

37,- Circula1." Consell Provincial c viver ensenyament de 3-III-1932,
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l'estat i en aquest ca= sis Ajuntaments havien da fer ce=s'.<>
del sol?!* per l'edifici i ccntrirruir ar»c el 15« del oressupost
d'oores, Si la construcciC es feta directament per 1'Ajuntament
l'estat acorta per cada escola, unitària o nu ta 9,000 ptes,
Finalr-ient s'establien solucions en cas de que 1 ' Ajuntament no
peces -"er l'aportació del solar,

18,- B,G.F, V,-III-1S32. Circular dal Govern C i v i l , A. H, r", T,
"Instru:ciL Puolica 1931-1933", s'hi troben els impresos de
1'estadística però no hi h3 ni les dades locals,

59.-B.O.P.. 27-ÏV-1932, 5-VIÍÍ-1932 i e tracte d'aco-ds de
1'Ajuntament de Figuerola de ri-IX-1932.

40,- E'.O,F'., Acord de 1'Ajuntament de Reus de desembre de 1931 i del
seten.ore de 1932.20-XI-1932, 20-IV-1933 i l-H-1933,

41,- "Problema escolar a Tarragona", Paral.lelament a la tasca de
plsruf 1C3C1Ò escolar cal f"er front, a Tarragona, s la creació
definitiva ds les deu noves escolas, que segons l'ordre del
Ministeri pretén "corregir amb la major urgència possible, la
manca d'escoles en funcionament", El total de les deu escoles
tenien una cabuda per quatre-cents infants, ai'i "s'assegurarà,
de moment lloc a gairabe la totalitat de la població infanti.
que avui no pot concórrer a les escoles particulars' ,

42,- DIP*I DE TARRAGONA, 28-1-1932, Les noves edificiacions que
havien de millorar les arcaiques i velles instal,lacicns ja que
segons la mem^i-ia l'antic Ajuntament es vella, la del carner
Major fou construïda al 18?0, ia de la Pl;;a Frim -:•! 191:5 i
1'edit ici de Saavedra al 1911, ta.'.bê as e traorciinariament
vella, la dels Ast il lers del Setge, A, H, il, T, "Instruire ü t
Publica 1931-15:0", Estadístiques escolars per al Consell de
Cultura de Îa Generalitat, 1332,

¿j.- DIARI DE TARRAGONA, 28-1-1932, Parai,lalament = la tasca de
plsnificscii escolar cal fer *"ront, a Tarragona, a la cresc^c.
definitiva de les deu noves escoles, que segons l'ordre del
Ministeri pretén "corregir amb la major urgència possible, la
manca d'escoles en funcionament", el total de les deu escoles
tenin uns caDuda per quatre-cents infants, ai i "s'assegurarà,
de moment, lloc a gairebé la totalitat- de la població infantil,
que avui no pe t concórrer s les escoles particulars". DIARI DE
TARRAGONA, 29-1-1932,

44,- B,O,P,, 5-VI-1932, acord Ajuntament de 19-X-1931, "L'Assemolea
convocada per les entitats que sotasignen i reunida en Is sala
d'actes de la 'focietat agrícola ha convingut unan i mení en ia



necessitat ineludible que sigui construit a 1? nostra ciutat un
Grup Escolar, ja que als actuals scificis qua servei an
d'Escoles Nacionals ser, corolatament indeguts cer llur estât
deporable, tant per la save 'Man::, d'higiene com os r Is carencia
aosoluí? da tots co,--dic:L> padagógica. A mes són insuficients i
no ooden encc-tir la Dcblacií ascolar, hon? part de 1> quäl
cueda crfa 3' inst -ucc'.í primacía,

Squasla ce?ician;ia, cua pe" 51 s-: l s faria inajcrnablss Í5
construcci :- d'un gc-up ascolar .-. odern, hisieni:, i capaç, asta
complement-qa psl problema de 1'stur forcis qua quedaría
sensiolement, sinó totrur.-ent, rematat par una tona tanoorads si
ss oorta a. IB orsctica ia refands cons4.ru::io.

*s par ai-c cua l'A^ser-iblaa scores car s-cianiacii present a«--
3 í 'E»Cfl, Ajunt = nisnt les sc-guarts conclusions;
oc?'"!EFh: Cavar.ai-1 5 1'A: untare,it qua f ant-sa eco ce les

arpjracions populars, por li 5 CSG las gast IOTS
racessânas per tal qua siguí un fat la construcció
dal projectat gruo escolar,

•;îE6CN!At: Qua no planyi sis esforços : asvpri tots els mitjans al
seu sbast, perquè aquest? construccií sigui fata en el
brau termini que e :çar en els angci-osos problemes da
la r,i5nca de locsls escolars i de l'atur forces.

LE3¿£Bal Dernanar a l'E^CM. Ajuntament que en la primera sessi^
que celebri, tracti aquest assumpte per considarar-lo
d1urgencia",

Conclussions emeses a Valls, 5 de febrer de 1933, Signades
per 1'Associació de Pares d'Alumnes de les Escoles Nacional, la
'Eociatat Agrícola, l'Al roma Vallanca, Unió da Rabassaires,
Sindicat de Treballadors dei Can-D i Sindicat da Treballadors
industrials, Acord 2-^1-1932, B,O,P, 2-VÏÏ--1932, 20-X-1332,
acord de 3-V-TP32. TREBALL, ll-;i-19?3. "Acta pro grup
escolar", "Valls es nicbiliir:a pa," tal d'obtanir al grup
asedar, Les "forces vivas" fan si mort, L'assalt r-1 Banc de
Valls, Que en farem de tants mestres7, I-ncortants conclusions",

45.- Ajuntament de Vsils, Actas P3s 21-111-1932, 2-V-1932, S-VIII-
1932, "La insuficiència d'a^colas, La n-anca de locals i les
deficiencias dais actuals constituai en un afront qua oar
dignitat i estimació pròpia i en CE de 1:< Cultura dais futurs
ciutC'aans i de la prosperitat de Valls fiam de procurar
treura'ns del damunt". Acta ZO-I í-l?32. Tárate Actes K-XIÍ-
1932 19~XII-19Z2,

¿5,- CASAS MEPCADÊ. "Valls; Lo Guerra Civil", p, 296. Desores
d'aquesta mobilizatció en pro del grup escolar es constituei a
1'Ajuntament de Valls una comissió da regidors per tal
d'accelerar l'obra al ma tsi- temps que se succeeixen als
oroblaiiss d'haoil i tac ió de Ioc3ls per les noves escoles
creadas, TREBALL, 11-11-19:.?, adiüorial "El grup ascolar",
TREBALL, 23-^11-1933, as raierai . a la petició del Consell
Local d'ensenyament que dsmana 1'habilitació d'un pis de Sant
Roc per uoicar 1'aseóla de pàrvuls, ai-i com el notarial
necessari,



4/,- LES CIRCUMSTANCIES, 3-V-1532, "vespon a la conreocií de iss
modernes adif ica;i;..is destinaeies 3 aseóla; consta cía vuit
sulis, ar.iD sals. da conferencies, cabinets d'higiene, galeries i
scoretot resolt el prc-lama da 1s llu-n i la \antilacii,
essencial an aqüestes construzcions",

48,- A,M,R. "Cultura Vacíos 19?0-1934", Acta Ple, 15-IX-1932,

49.- A.M,R. "Cultura Varios 1930-1934",

50,- A,M,R, "Cultura Varios 1930-1934".

51.- DIARI DE TARRAGONA, 29-I-1S32.

52,- AVANÇADA, 7-1 i 18-1II-1,333, La ciutat de Tärr3g3n3 3i setembre
da 1933 cor.-.ctava arnb tres escolas graouadas publiques
«Saavedra, Caput .ins, Plaça Astillsps del S i t i » , vuit escolas
uniísries de nous, csto^re unitarias de noies i cinc de
pàrvuls, Plantejar-nos un estudi localitzat a partir
d'estadístiques co-n aquesta es í 5 difícil ja qua notós tempi
referencias de caràcter i abast provincial, ANUARIO 1934.
Biblioteca Pigueras.

FROViWC IA DE TARRAGONA

GRADUADES SECCIONS MIXTES/UNITÀRIES TOTAL
nens 15 15 55 62 20 20 251 252 298 299
nenes 11 1 1 34 36 45 46 266 267 346 345
nenes pavvuIs to-al 23 en íes duas dates igualment,
TOTAL GENERAL ós de 544 a l ' l d'octubre de 1932 i £45 a l ' l de
setembre de 1933,

5?,- AJUNTAMENT DE VALLS. Acte 15-1-1933. Acorda aprovar un ajut de
1.000 ptes, per aquesta finalitat. E,O,6,C, 23-V-1933,

54.- AJUNTAMENT DE VALLS. Acta }7-'-'n-i 933.

55.- LES CIRCUMSTANCIES, 24-VÏ11-1933,

56.- A,M,R, "Cultura Varios 1930-1934",

57,- Fàbrica que té un solar de 2,025 m2, A,H,M,T, Cultura 1934,
Aquesta opera;i.> resultara fallida perquè el r-linistanrebutja
l'esmentat ecníici per a destí cultural per la qual cosa
1 'Ajuntari.ent al posarà en venda, A.h.M.T, Secció del 3-ÍI-1936.
Vegeu CAïALoNIA, 6-11-1936. A.H.M.T, Actes Ple 1934-1937. Dato
!7-Iï~1934, que contempla les seguent-s accions en una primera
etapa que poeten consolidar l'estructura de quatre grups
escolars; compra de l'edifici de l'e,-fabrica Ribas per un
valor de 220,106 ptes,

5S',- TREBALL, 23-11-1934, "Actuació de la Ccr.ussii de Cultura",
E'posicií de la situscií- cultural local par Francesc Olla,
regidor de Cullura per U,S,C, que e= pronuncia per la
necessitat de construir un parvulari que serviria per



1 euga v i r l'stur forces' ai i ::.-., "ajyderia af icieriiriiant 3
::r,solid3f 1s Isoor cc-i.encads en la const ruc ci i da classes ce
£ irruís, a TI ¿s eons'" est 3Di lits* = l'escala nacional", La
construcció c z-1 par'-'uirr. sa'-s ao^ovada pel Fla ¿5 ¿-Di-19¿4,
Vegeu B, O, G. C , , 4-£ v _i o ?û,

59.- JO'-'EWUT, 7-III-líi¿, C'îaMC« CE '-'É.L.L'E, ! 9-1-1934,

60,- TREBALL, 14-VÏÏ-1934, ¡_es Millones en l'escoía publics
p^ov jquan la intoleranciB ¿e 3 es r.iong=s "Sobretot d'ença qus
l'Es:cl=- racional els pren -oerque servei-. Millor i
grstujtsnent- les nanes, estsn, poorss doras, que treuen foc
pela cuei-3í3 i insulten als gosats pares de fsnulis que no
volen que las filias continuïn pendant al ter.ps en aquelles,
digua'i'-ne Escoles" ,

61,- A,H,r'-..7, Pressupost 1?3¿. "Culturs ISZ'A",

•52, ~ FCMENT, 3-V1-1934.

63.- B, C. Q, C. , 3- II-19 34, B. O, G, C . 2E-V-19 34. Acords A j uní an,snt de
fbntroic! de març íe 1934, JOVE, J. "Guia de las Borges del
Camp", p, 79, B,Q.G,C., 1C-VII-1934,

64,- BUTLLETÍ DELS DESTRES, 1935, c, 31.

£5.- JOVENTUT, 30-1-1935, "Dels passats successos" i 13-11-1935,
Repercusions insuguracií Grup escolar,

St.- JOVEMTUT, 28-VIU-1935, "Un mal que cal corregir".

67,- Ibidern,

53,- TREBALL, 28-1^-1935, "Del grup escolar", datat a la pres* de
Tarragona,

69,- A,r-;.R, Cultura,

70,- A.H,R, Registro Con.unicaciores, 4-VI-,'935,

71 ,- 5.0, G, C, , 5-V1-1936, Ajuntament d'Alforja, acords i J.-V-193Ç ,
3.0,G,C,, 2"T-VI-1936, Edic-.e Ajuntament d'Alforja; adquisició
solars i crèdit a C,P,V,E, oer 80,000 ptas, B,O,P,, 17-VJ-1935,
Acord Ajuntament de Vandellòs, 3-V-1936, S.O.G.G., 29-VI-1936,
B,O,G,C,, 7-VII-1936, Ajuntan.ant de Riudecols, acord 30-V-1936,
Oferai - com a garantia del pres-.ec els "arbitres sobre pesos i
masures i el de carns fresques i salades", B,Q,G,C., 13-^11-
1935. CATALuMIA, 24-ï T I-1936,

72,- CRÒNICA DE VALLS, H-IV-1936, "tal com es",

73,- 3,O.G.C,, 7-VIÏ-V?::S. Aco"ds Ajuntariien: de Reus, 20-IÍÍ-1936,

- 335 -



-J,- A , r < ï , h , Cultura. L'evolució ¿a I? Diada del llibre 55 la
sajjart, düi-ri-t els anys ??33, i 934 i 1935, snc ur,5
c"e55UC":sto= d= 1.4^0'3, 1,780 i 5 i t ' 5 pessetes
respect ivament,

^5..- A . M , R . Artà 9-17-191:5.

76,- EL CONSEQUENT, ¡4 : 23-III-193S.

7-*.- CENTRE D'ESTUDIS D 1 A'_C OVER. "L'Ensenyament ", p. 1 1 1 .

7e.',- DOMINGO, M,, "La escuela an Is Republicà", p, 12 .íONeS, J,
"El pensarien" ,,,". p, lt-3, "els darrers esmerçats a ÏS-D.- de
l'sducsciv del poble foren insuticisnts par a absorbir al
déficit i la demands c re rent d'escDlaritracií, 1 ' a.ugntent̂ jjg,
la del·s.'.·'.da. ara una, consequ'anci?. del nou, clir^a social creat
•rals f^atei. .0= n.anis gcvernaniert als" ,

79,- DOMINGO, M., "La escuela en la Republicà", p, 58,

30.- Uegeu Fli'JERES, TEIXIDÓ. Cantines . .., t'ol. II Comunicacions
C D 1.1 oqu i F epub 11 c a Ta r '•" a gor a, ps, 218-219,

81,- AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Pressupost editat, p. E2, Consignació
de 3.326'5 pessetes, al corresponent al 1931 no hi havia
partida per cantines.

82.- A.H.f1, T, Cultura 19?4, KEiMuS PER A LA CANTINA ESCOLAR;
PRIMERA SETMANA:

DILLUNS; patates àrab bacallà, fruteando» de vella, galetes,
Dn"AFTS; escudella i carn d'ooa amb pilota, codonyat,
DIMECRES; potatge de cigrons, anyell a la crasa arnb
fiaionesa, fruita,
DIJOUS; arr-l= amb oei i costella de oorc, lluç rebossat,
ensiai·ii, galetes,
DIVENDRES; escudella de pagès, mandonguillas amb patates,
codonyat,
DISSABTE; Mongetes guisadas, vedella rebossada, ensiam,
galetes,

SEGONA SETMANA ;
DILLUNS; arròs a la milanesa, bacallà, a la oiscaina,
galetes.
DMARTS; escudella i carn d'olla amb pilota, codonyat.
DIMECRES; llenties guisadas, estofat de vedella, fruits,
DIJOUS; macarrons a la italiana, \edella rostida amb
patates, galetes,
DIVENDRES; mongetes guisadas, liuç reüossat, ens i am,
galetes,
DISSABTE; escudella de pagès, bistec amb tomàquet,
codonyat.

S H1.- DIARI DE TARRAGONA, 23-V-19:4, AhMT, Cultura 1934,



S-i,- A,h,M,!, C-j 11 L-r13 i?í¿, Cantina insta!, lads si cadrer tfajc-v,
nur, , 39,

85,- Cultura 1??J., liniste'-i d'Hiser.aa. csr'-escondencia, "Un
aspect:- interesante de IB enserian:::? or imán a es la creación da
cantinas escolares, en doñee los r.iios sean atendidcs en ia
ñora Je la cor.-iaa del ri>e>;i:.csi3, sin necesidad as recorrer
largas distancias, Tar.ibien tiende la creación de estas
beneí iciosss instituciones el facultar corrida a l:.s niños
pebres cuyos oadres atraviesan una cificil situación
£ccncr.iica, coruo consecuencia de la crisis de trabajo",

36,- Adzsuisiri ::< ce dues do:zenes de plats de pedra, un Dorta-
totallolss. cinquanta portr-tovailons, una dotzena os gots
d'aigus, un cul lar-:, un fogí, uns t fin adora, un colador,
A,H,n,T, Cultura ISïE, Despeses de cenlir.es durant novembre i
desepib"s oe 'SBB,

37,- Ajut estatal de 3,000'- pessetes, A,H,M,T, Cultura 19Î5,
Propcsta del 25 de febrer de 1S?E, perquè, e's va posar en
practica, en el matei lligall hi constan dues reiscions dels
dos ftenjadjrs arnb cinquanta-~uatre nens l'un i cinauanta-tres
1'alt^e.

83,- A, H,;-1, T, Cultura IS'35,

89,- A.H.M.T, Cantina escola^ municipal. Cultura 1935. Oípia
parcial mecanògraflada i parcial del te t del reglament,

90,- A.H.rt.T. Cultura 1935, Quan es liquida la sutvenci-:- del
Ministeri nonias hi consten trent:--quatre rens i trente-quatre
nenes en el période corresponent al lu d'afcril i T"ins el ?0 de
juny, Caldria seure l'crd-e ministerial .e 21 de qener de
1935,

91.- Dí AR1 DE TARRAGONA, 23-V-19 35.

92,- Ibieeni, 23-V-193S. "Festival Artistic".

9Î',- LA CRUZ, H-VI-T??6, "Les cantines escolars",

94,- Actes A, M, R, ; ?0-;-î 1-193?, Subven; i-: sr.io destí a cantina,
3.000'- oessetes, A.M.P. "Col-inies escolars l9;C-133a", £L
POELE, lî-yi-19?6,

95.- EL POELE, l l-Vl L -19 36.

96,- FONENT, 13-V1-1936, "Ten.es locals",

97,- A,h,il,T, Pressupostos Ajuntament de Tarragona, 1931-1934, La
consignació pel 1934 es de 3,OuO ptes, Vegeu tamba FIGUERES,
TEÎXiDo "Camines, colònies", ps. 220-222,

98.- A,H,M.T, Actes 30-XI-!931 . Lligall "Ensenyar.ient 1331-1S3:",



93,- El cost total es de 3.18-1,73 ptes finançat en 750 per
l 'ajuntar..ant , 150 IB Junta, l' Ests t 4,000 otes i un déficit us
1,934, Tí otas .-us es assumit per 1 ' r-juntanent , AHHT, Lligall
Inst rucc i* pubi ics l 93'. -1 532" ,

¡00,- LA CPUZ, 13-V-1932, "°er 3 uns colima asedar". Per tot ari-,
en la matei 5 Imia es fa un fasti\=>l 5 bsrsf::i de la coloms
= 1 Ealc ^G3ern, LA CPUI 22-1^-1932 que sar* repetit si 1533 a
i'Qrfec Canongi, DÎAPïQ DE ÏA.̂ 'AGQNA 23-T-/-153?,

101 .- A.f.R. "Culture, Varios 193'.-1934" ,

'C2,- A.H.r.T. Lligall "Cultura 1934", Les eclomes d'estiu a Poblet
suposen unes despeses de 3. 697, SO otes, i ocnsionen un déficit
de ',197 ptes ja qus C3r,.pten e-clussi'-'ament ar,i& l'

l que es de 2,500,

103,- A, H, H. T. "Instruccii ^uolica I?31-ï9ï;" Inst?! , lacii de
1 'Escola de Par a la =1l3Tj3 del 'liracle en col , l3boraci¿ amb
la Junta Antituberculosa i 1 'Associació d'Amics de la Plutja
que cedien els pavellons per instal , lar-ni els vestuaris i las
aules, "Culture 1935", £1 pressupost 53 de 1.000 otes que
=iDorta la Generalitat, 5,000 l'Estat i 12,511,5 1 ' ajuntament ,

104,- A, H, M, T. Cultura 1934,

¡05,- A, H, i"!, T, Cultura 1934, Sol .licitud al Ministeri que gestiona
el diputat Ruiz Lee ma,

106,- A, H, N, T, Cultura 1934. Hi participen, al 1934, 60 nens i 39
nenes,

107,- A, H, M, T, Cultura 1334,

105,- BUTLLETÍ DELS MESTRES, Maig T.? 34, p. 143, El balanç és n.oit
possitiu, l 'estadística es d'un incrar-iant del pss mig d' 1,5
hgs, els nens i 2,230 tgs, les nenes, lles a]t que ¡934 en que
1 ' increment ev;> d1 1,01 5 nens i 1,89 les nenes, per ai ï es
cualifica de "falaguer resultat de les sen.i-col ímes escolars
municipals d 'enguany", A, H, M, T, Cultura 1 335, A, M, H, T, Cultura
1934, Ei menu del dia d 1 inauguració es macarrons, lluç af-.b
solsa rnsionesa, pollastre rcstit i p=st 1 =

109,- A, H, M, T, Cultura 1935, Carta del gestor L, de Cereceda al
Ministre tot redan, ant lo subvenció, Símil arment success a
Reus, Les colonies de 1932 ano un cost de 14,110,7 ptss
reber an una SUCA ene ió da 4,000 pta=, les de 1933, 3,000 ptss
per un cost de 15,500 i les de 1934 la mateixa quantitat oeró
les despeses eren de 25,254,9 otes, A, M, R, "Colimes escolars
1932-19154.". La Generalitat subvenciona al 1934, vía Patronat
d' Assistència Scciol, canaliírat per la Comissió de Protecció
de Menors : repressió de la mencicitst , l'aportació de 3,000
ptes. Les de 15:5 tindran un cost ae 14, 747, S-1! ptas, subvenció
de l'esG-jt 3,945, l'ajuntament 3.COO, ajut Valls par



n.a.11 en i men t S"76 escolars c=r 2,20 p tes'un = 2,OU,80 i déficit
5.755,11.

¡10,- A.H.1.T, CulTjra i'?35, El deuta de las colonies de ¡93-1 ara de
7.000 otes ¿s due 1 estada 3 Montolanc importava T7,009,^5
p t e 5 i i ci c o n H ,

l l ï .- ¿».H.M.T. Cultura 1935.

112,- A.H.M.T. Cultura 1335, Informe en peticid de subvinei-> al
Ministeri. LA C F 1C, 10-V-193S, DIARI DE TAR^GOK'n, 11-III-
19?€.,

H 3.- DIARI DE TARRAGCWA, 1S-VI-1936.

1U,- AJi.V.'TAMEK'T DE VALL:, Acts 22-*íï-1932. LLUITA, 20-VII 1-1932,

i;S.- A.H.M.T. Instrjccio Publica 1931-1934. Petició 3 IB
Generalitat per "tractament de curs de fills dais obrers sense
•faina". Qi ici de l'alcalde ds Valls agraint les atencions
refcudes, ES interessant aportar una carta que casualment
trobaren a l'Arxiu de la Diputsci^ de Barcelona als lligalls
de Agricultura i Panadería, ligall 3761, en qué s'hi trooa una
carta de Sendra, a Joan Colorera en la que sol,licita
subvene i<> de Z',000 ptes per a les colonies v a llanque 5 "davant
la situació política de la ciutat i ae l'ascendent que havem
conquerit en la tasca escolar d'ença que tsni'.i aquest
departament a les nostres mans es necessari que aouest any
pogué-'« pc'-tar endavant awb nsjor impuls les colonies que tenim
projectades",

us,- TFEBALL, u-vn i 4-vin-is3¿.

117,- CRÓNICA DE VALUE, 6-VIÏ-1935.

118.- AJUNTAMENT DE TARRAGONA, "Instruccions al professorat de les
col unies escolav = ",

113,- CRÓNICA DE VALL3, 6 i 20-VH-1935, EL TEMPS, 20 i 27-VII-I935,
JOVENTUT, 24-V ï !-19 3=.

'20.- Publicat a EL TEM--:, 3-VII1-1335. "A 1'actitud ine plicable de
la fpajoria d'alumnes de les escoles nacionals rebutjant el
benefici de les senii-coldnies que l'actual Ajuntament ha
organitzat per a enguany, seguei^ una actituj de groller atac
contra els alumnes que hi concorren, ja per mitjà de crits,
lulets i fins alguna pedrada, cosa que ós aternptatória al

dret de gents, al respecte mutu i a la subordinació» deguda que
en bon pla de consciència i cultura deuen tenir, s: cap, r.ies
que ningú, els escolars,

I disposat a no consentir semblant atropell, s'ordena a
tots els veïns que guardin la deguda coivocstura i la facin
guardar als nois concurrents a les escoles nacionals, car
contra el primer que torni a provoca^ el mes petit incident



vigor, e igint per elis als oares 1=.
resoonsabilitat subsidiària en qus hagin i •->•:>: v-regut ",

111.- EL TEMPS, 3-VII1-1935. C-PcNICA DE VAU.5, S-VIII-'SSS. TREBALL.
10-VII1-1'?:,E, JOVENTUT, 7 : U-VÏ11-1935.

112.- JOVENTUT, 28-VIÏÎ-1935, CPuNICA CE l'̂ LLE. 31-VÏII-1??5 que
diu; "la majoria cels oetits escolars d'aquí s'han abstingut
d'anar-hi per na^er estat els pares d'aquests entabanats i
explotats, cor,, sempre, pels que actuen de guiadora seus'1.

'.23.- TPEE'sLL, 3, 10 i iS-VIÏÍ-1935, EL TE/PS, 23-V i 18-VII-T3D5.

i2",- A.H.P.T, Pressupostos ilunicipals Peus l'?3;, 1936,

125,- A.r!,R, Actes Pla 9-VII-1931.

126,- LES CIRCONSTANCIES, 7-VII-1931.

127.- LES CÏPCUMSTAWCIES, 2-^-lSS1 que puüiica "Diari de les
colomes escolars" tarnte en els dies, del n^tei/ cuavi, de 14
de setembre i 2J de setembre signat per Josep Iglesias Eiasi.

128,- A.«.R. Cultura Colomes escolars. A,il,P. Actes Comissió de
Govern de 25 de maig i 9 de juny de 1934,

129,- FOMENT, 3-VI-1934,

130,- FOMENT, 22 i 28-VII-1934.

131,- FOMENT, 17 i 29-VII i 2-X-1934,

132.- A.M.R. Lligall "Cultura", Els ^enus per als nens qe les
colomes de Salou entre ei 16 qe juliol oi 15 de setembre, er
torns, participant-hi un total de 9" nens i 89 nenes incloïa,
per dinar; sopa de caldo, per fregit ; fruta / arrows sec,
carn amb fesols, galetes / sooa de per^, bistec smb Datâtes i
ametlles. I els sopars eren; sopa d'ell ar,,b ous, bacallà i
galetes / verdura, per fregit i fruit,?,

133,- A.«.R. Lligall cultura "Colimes escolars", 1935,

134,- CRÒNICA DE YALL'í, H.-V-1932, Conferencia de Llucieta Canya
"Consideracions set re l'etern femení, Consslls per 3 ésser
feliç en el riiatrinoni" i conferències que professors de
l'escola fan a Brsfir- t "L'Agricultura corn a br-tse de la riquesa
nacional"'1 i a Alcover ¡"L'Escola i la seva missió en li vida
social"*, TREBALL, 5-VI-19Z¿. Conferència d'Oct-oj. Saltor;
"L1Educació col,lectiva i l'acciC individual". SUTLLETt DELS
HESTBES, 1935, p. 320, Conferencia del seu director, Francesc
Ballester, "Pr avanci o dels accidents ael Treball1', EL TEf^PS,
28-XI1-1935, JOVENTUT, 4-XI1-1935,
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Î55.- TÉCNICA I TPEBA_L, Julio: 1933, E sosicK cíe fusteria,
escultura, pintura, dibui-, electricitat, n.eonica,
sevillana, teixits, ronst-ucci :>, TREBALL, 23-VI--1934 i 15-
VI-193E, L'edició de '935 cor.'pta ar<ii: una nosa secció de labors
pròpies de la cona "digns d "ésser conter.plaja per l'acundor,
0 uslasa i elegancia de totes les prendas de vestir que s'hi
exhiber en", EL TEMP?, "f-VI-1935, E posiez que es inaugurada
pel sociòleg i e -ministre, protector de i "Escola si quai se
li fs un heMenatge, Pere Sangro Pes de Qlano, CRôWICA DE
VALLS, lE-VI-1935, ¡-"EVALUÓ REPUBLICANO, 2-VII-1932,

136.- A JUNTA-ISM CE VALLS, 3-'J-1933. A l'avril de 1934 organitzen un
"petit certa.ver. litaran" per obres en cátale sobre "Elegís
adients 3 la ir»p3rtan;ia de la lectura" i "Conte o ronaalia de
rsguts vallenc encaminada a despert 31- l'sficiò a la bor'3
lectura", TREEALL, 17 i 3'-Ilï-193J., CRÓNICA DE VALLS, 27-EV-
1535 amb una audició de sardanes per la Cobla "La Prircipsi de
Valls" con en l'any anterior. A,K,R, Acta, 5-^-1932.

137,- TREBALL, 23-IÎ-1934, Concurs orgsnitrat per la sac c K
E cursionista de l'Escr-la del Treball, EL TEMPS, 1-IÏ-1935,

138,- TÉCNICA Y TRABAJO octubre 1931, TÉCNICA I TREBALL maig 193;,
A,M,T, "Cultura 1934".

l 39,- C ASAS MERCAD*. "Va 11s ; Guer r a Ci\ : l", p , 20,

140,- AJUNTAMENT DE VALLS, Actes, 23-V-1931, 27-VI-1931, 28-XII-
1931, 8-V-1933, 22-V-19 33 l l 2-V1-1333, EL TEMPS, l2-X-1935.
També l'Escola de Reus visita Barcelona ¡l'Escola del Treball,
les Escoles del Grenu de Patrons Pintors, la Generalitat, ei
Parc Zoològic i al Museu d'Art A n t i c » , LES CIRCUMSTANCIES, 25-
V-1932, LA CRUZ, 23-VII-1931. ft.il.T. Cultura 1929-1933.

141.- AJUNTAMENT DE VALLS, Actes, 5->-T331 . TREEALL i EL TEMPS. X<-
VÎ1I-1935, A proposta del Minister] s'inclou una subvene i«; de
50,000 pessetes en un pla per a premiar l'atur forçós en obi-es
a l'Escola, la qual no havia rebut cap subvenció important des
de l'època en què *ou Ministre Sangr,;. Ros, C RON I CA DE VALLE.,
26-I-;935, EL TEMPS, 4-IV-1936, irforno d'una subvene K del
Ministeri de "9,000 pessetes,

142,- Al 1931-32 es inaugurat pel reverend Cases, director, Es fa
jna conferencia sobre "La Escuela del Trabajo en orden a la
agricultura de la comarca", EL TEMPS, 17-V-1931, LLUITA, 15-X-
1932, LES CIRCUMSTANCIES, 4-X-1932,

143,- BUTLLET: DELS MESTRES, No\embre 1932,

144.- ACCIa COMARCAL, 25-1V-1931.

145.- AJUNTAMENT DE VALLS, 11-VII-1932,
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14ô,- Carta de Joan Sendra en ncmensr-lo representant de la
Generalität si Patronat, 29-VI-193¿ "Aauast Patronat 51 i con.
1'Escola del T.-er-sil ara un reducte raacci:.na>ni que poc s DOC
3 rem conquerim, cui actualment hi tenir.i quatre ccTpanys
professors, El ~5t.-or.at encara es:ä un ic encarrarat i la
rcstra presencia allí se'-ï- beneficiosa per la causa", A,D,B,
"Agricultura-0an.a:l£"ia", Lligall 3,761,

'.-7.- LLl'I~A, 14-V-1922,

U.?.- CENTRE C'ESTUDIS D'ALCQVEF, ' L'E'.isenvan-ent ,..", p, 127, Eis
\iatges dels alumnes 3lcG\e-nencs ère.", subvene ionats psi
municipi, L'Aj'jnta-'isnt de E'iancafort rncstra la seva quei a pe1'
la marcs de facilitais a la matncula dels alumnes de la C:>nc5
de Ba.'ser*. 3.0.a., 4-VI-1932, lf-VI-133? al -.latsix AjUntan,ert
aprova la suc'-enciò a l'Er-cola del Treball de Valls, Iquair^ent
el d'Alcover, S,Q,P,, 5-IV-!?33. be sol.linta 1 ' ingras pels
alumnes de Figuerola, b,Q,G.C,, H-VII-T9Í3, El Hinisteri li
coiíerei' jurisdicció sobre els partits judicials de Valls i
Mcntblanc. TREBALL, ¿-VIII-19:4.

149,-- TREE'ALL, 23-II-1P34 i 15-IX-193A, Er- una glosa a la tasca del
regidor d'U,S,C,, Francesc Ollé, 3fi:nr.i= "La satisfacció oer
haver contribuït a l'e pansií de la nostra Escola del Treball,
a l'aprovar subvencions per a Is. creació de l'Institut de 1;
dona que tvecaila", mostra d'un "redreçamant cultural de la
ciutat",

150,- TPEE'ALL i CPoNÍCA DE VALL, ;6-V-i?35.

151,- LES CIFCUr-STANCIES, T5-IX-1931, Al curs 193?-34 s'hi implanten
els estudis de comerç, la matricula als quals es recomanada
pel CADCI, FOMENT, 5-X-1933, La matricula al curs 1930-31 fou
de 501 alumnes i 322 només L I"r9 dones1, Però només acaoaren si
curs 339 slur-nes. CAKE^A OFICIAL ÖE COMERç, Vida Econòmica
1931, o, 37,

152,- A,Pi.R, "Carta -"-j-idacional de la escuela del Trabajo de Peus",
L'Escola es fruit de la recon\ersií> do l'anterior escola
municipal de diboi ",

'5:,- A,M,P, "Cultura varies 1930-193a",

154.- LES CIRCUMSTÀNCIES, 2 i 11-III-1936, 22-IV-193S, 10-V-Í336,
DIARI DE PEUS, 28-IV-1936, EL CONSEQUENT, 6 i 9-VI-193S.

155.- Carta fundacional, VIRGILI, J, "Tsrraqona i la seva prer»sa",
Vol. I, p, 157,

156,- En aquest sentit el Patroac denana al Conseller de Cultura de
la Generalitat Ventura Gasol, al novemore de 1932, que es faci
càrrec de les despesas del transport dels alumnes dels pobles
de la deii.arcaci^ cue fins aleshores na^ia costejat la
Diputanc. A,f1,T, "Distribueix Fublica 1931-1933",
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'S?.- UIStZL!, T. "Tarragona : la seva p'-er,sa", Vol. I. p, '57.

ÍES,- TeCNÍCA I TREBALL 5DÏ-L1 193?,

159,- TÉCNICA Y TRABAJO, jury ¡931, Al mes de f,,sig, saludant la
.irocls-.'iscii da la 5eo'jb í i c a 1'editorial aíirmava aue cal
realitzjr 1'esDeranca de "poner la enseñanza profesional
corara al nivel necesario Da--a qua de su aprovecnamianto
puedan salir alertes obraros técnicos oua buen5 f Hita hacen
para levantar las industrias1',

100, - LA C R'.'Z , 4-V111-1931, DI API DE TARRAGONA, 25-V ï I -1 9 ? i , LA VEU
D£ TfiRRAüONA, T—Vi;-1931. LA C-'UZ, 2£-II-l?32,

Til,- TsCNICA I TPEBALL febrsr '5??,

•02.- LA VEl1 CE TARRA6QPIA, 10-Ï-1932, 14, T7, 2<? i 23-11-19?:,

163,- CÁMARA DE COrEPCIQ "Vid3 Econw-uca" 1929-1932, p. 58.

i5¿,- A.M.T. Cult.j.-;-, 1932-1933. Msnifsst de la Federació Ob,-era
Cultural de Catalunya, Hi tingué una participació destacad?
Rafael C = nips.lans.

165,- TÉCNICA I TPE3ALL agost 1932, LA VEU DE TARRAGONA, 10-1-1932,
El Congrés aprova que "Els treballadors hsn d'intervenir en 1?
direcció de les Escoles de Treball, en les comissions de
Cultura dais niunicipis i en el Consell ae Cultura de la
Generalitat".

156.- TÉCNICA I TPEE'ALL octubre 19?3,

lGnr,- TÈCNICA I T^EEi-iuL juliol 1932.

ley,- TS?l 1932 193? 1934 1935

Tarraqona 8.000 8,000 8,000 S.'-'OO - -
Reus 21,900 - 24,000
Valls - 11,150

Les aseóles eren finançades ar.b els recursos nunicipais,
del minister i t . ,250 pessets tri-iisstrils per a l'Escola de
Valls de 1935' i el Comí 35^1-1 at de la Generalitat que al 19ZS
concedei> 4,632 pessetes a Peus, 3,434 a Tarragona i 2,946 a
VaJls, CATALONIA, 7-II-1S56.

Inicialment els recursos de les Escoles del Treball
procedien d'un arbitri que afectava els emigrants, Aquest
sistema feu fallida al 1931 en minvar 1'emigracii espanyola
transoceánica, MINISTERIO DE TRABAJO "En pro de la Formación
Profesional'1, Al juliol de 19 ¿6 la Generalitat recorda
l'obligació de les corporacions provincials i municipals
d'aponar 0'20 pessetes per personal i ar,y als Patronats Locals
de ForftirCió Professional d'acard amb dsci-et d'l d'agost de
1935,

-i -j -t _
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líS,- TÉCNICA I TREEAL.L juliol ¡532, "ûEMzR; l'e-volució dels nôtres
tancs fânt vertaderament indispensaole pe»- tu una praparació
tecnia que tal vclta no tans,

Si no vals v aura't per seta deis teus coi.panys da treball,
i rites anear-, desoedit del taller o fabrica ont treballes, per
r„anca de conei agents, pensa que l'ESCOLA DEL TRE5ALL obra
novriiient las saves portes a la cultura.

No dubtis ' par tu vatei - l oer els teus i par la Pat»-i?'
MATRICULAT," TREBALL, setembre 1533,

'"O.- LLUITA, 6-ll-:332, 15-ITI-1932, 17-XII-1932.

1̂ ,- •EE.iAMARpj CATÓLICO DE REUE, E.-1-'I-1933, "... La Carta
fundamental del Estado nos iroone el deoer de adúcar a
instruir a los hijos, fías ese nasno Estado, en una ley
cor.iplemantan? de aquel Código, nos impide el lógico y
correlativo derecho, Educa»" a les hijos implica el respeto a
las convicciones que son nuestra alma; implica el deracno a
elegir las escuelas y les educadores que desee nuestra
voluntad, en armonía ademas con la libertad de conciencia / la
libertad de opinión, que la mencionada lay constitucional
sanciona, Y he aquí que esta opresión sectaria de ios que
gobiernan se ejerce sobre el sector mas numeroso del país,

Estas escuelas son nuestras. Las amparamos y sostenemos
nosotros; las queremos, como ciudadanos libres; las costeamos
con nuestro peculio, Quinenes an ellas ejercen su caritativo
ministerio lo hacen por delegación de nuestros derechos
paternos, V es despojo sin nombre, el arrebatarnos estas
escuelas nuestras, para sustituirlas pe»- otras opuestas a
nuestra voluntad y a nuestros sentimientos y obligarnos a
costearlas también como contribuyentes del Erario publico,

Esta violación gravísima del mas elemental concepto de la
justicia distributiu, es e cepción odiosa en el mundo culto y
civilizado, Ningún pats da Europa fuera de Rusia, ninguno da
América, excepto ^ejico, ha consumado un tan ingente atropello
a los derechos docentes de la Far.nlla y de la Iglesia. ' , , , " *
reclamamos da to Je s los padres de familia católicos la
inquebs-antabls voluntad de huir = toda costa de la escuela
laic5 y de contribuir, con un noble y generoso esfuerzo, a la
craacicn de escuelas católicas, al sostani'nianto da coras
pest-escoiares y cii-cuns-escola'-es que faciliten la educación
Cristina , t , , , ">
Reclamamos, en fin, una actividad inaplazable en la propaganda
oral y escrita y en la actuación ciudadana y publica, para que
la ley, que ni la Iglesia ni los católicos podemos aceptar si
se promulga, sea derogada con prontitud y vuelxa también la
paz a los hogares afrentados en este día por la más odiosa da
las tiranías sectarias," AR>IU VIDAL i BARRAQUER, < I I > , ps,
123, 123, 505, 533.

172.- LES CIRCUMSTANCIES, 9-1-19E2
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171.- LA CRUZ, 25-I¡-Vr3¿,

17-,- LA C RUI 5-v1 -1 '3 ?" ,

175.- TREDALL, 4-V-1935, La participació dels diferents sectors de
la ccmuniïaï escola.- sis Consells Locals s'havia de fer sobre
la oase dels següents objectius, aprovats pel Consell Local de
Valls; "].- v^uiar d'instal.lar les escoles en llocs
adequats, condicions higièniques i pedagògiques i material,
I,- Procurar que els mestres tinguin casa nabitació decorosa o
rebin subvenció, 3,- Tenir cura assistència social, 4,-
Estipiular 1'assistència a classe dels adults i col,laboració
an.b els mestves per conferences, 5.- Fomentar la cultura
popular ar,'b superioritat i Consell provincial, 6,- Posar en
coneï ement del Consell provincial de les irregularitats en ei
funcionament de les escoles privades i oficials, 7,- Concedir
permisos als ¡vast res per urgències, 8,- Proposar al Consell
provincial Is incorporació al Consell local de persones
significades per amor a l'ensenyar-ient. Entusiasme de tots,
Esperem iniciatives profitosss", LLUITA, 10-X-1931 .

176,- BUTLLETÍ DELS MESTRES 1935, p. 143, A,M,R, "Cultura 1935", El
pla de treball del Consell Local de Feus proposà les diferents
mesures concretes per la nu llora de l'educacií; "que
s'oi'i-smtzi una «oficina municipal de cultura* que farà el
curs escolar i totes les feines de l'escola; que s'instal.li
un parvulari en el Teatre Municipal, per ai '6 s'han deriianst
dos escoles de nens, per destinar els titulars de les mateixes
al parvulari; prec als alumnes del Internat Municipal, que
vagin a altres centres i les aules lliures es destinarien a
escola per deficients i retraçats; que es faci el necessari
per organitzar escoles d'aire i sol ¡pels nens que ho
necessites el seu estat físic 1; que a vies públiques s'hi
col.loquin cartells de «zona escolar*; aue es consti tuer i a
cada florup Escolar'1 un Censal i de pares d'alumnes que d'acord
amb el professorat respectiu, intervingui en i'orientéei¿
social d'aquells centres d'ensenyament, Tots els consells
integrarien la Federaci<> Local i aquesta nomenaria els seus
representants ai Consell Local de Is Ensenyança, devent cuidar
els 3>ns, Director^ dels s Grups escolars* o mestres de les
escoles, de 1'DrganitraciO d'aquests consells; tambo a cada
g-'jp eonst:t-ur associacions d'alumnes que nomenarien junta i
constituirien la Federació Local Escolar; que s'estableri a
Peus la sessiv única de dues hores i mitja de mati o de tarda
dedicada al estudi intel.làctual i les altres dues hores i
mitja a jocs i e^erciris pedagògics, a realitzar en LB forma
que proposa el Consell Local," A,M,R., Acta Pie, 9-II-1933,

177.- A,M,R, "Associació de pares dels infants de les escoles
nacionals de RÜUS, Estatuts", Reus, Imo, Foment, 1935,
"I .-Reunir en llur si als pares i mares dels infants que
assistai en a les Escoles Nacionals d'aquests ciutat,
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". l. -2esDle:pv totes las activitats c e f cbtenir las r.iliores
oedagceiques i higièniques necessaries en ororit dels mestres
i infants.
III.-La tasca 5 desenvolupaf per l'hssDciaci«. sera;
La pudiese;«:: d'un ÖLT. llet i escolar, instil, iacií de cantinas
escolars, perllDnga:!::' d'roves d'escola, roters, biblioteques,
colonias, e rursions, visites instructives, peres d'escarj:»,
etcètera i tot quan pugui reportar un tenefiii s
1'ensenysnsnt. També deurà organitzar conferencies culturals
per a cares i mestres, concerts, * estes escolars, etc,
IV,-Per abolir aquest p^cocsit s'er.o^aran els mitjans mes
adeauats a les realitats i a les neressiíats de l'Escola,
1J,- Aquesta Associació pedra adherí r-se a totes aquelles
associacians a í ins,
A-'T, 2,n,- L'Acció cue en t;>tas 'ormes realitzi l'Associació
tindrà sen-pre caràcter d'c-'ut i ce i, leb: rac i<! 'i s'efecturS
sense pertorbar la mar 3 non>=-l de les tasques escolars,
ART. ï,r.- L'Associació restarí al r.,a'.n.~e de tota. ni=ruf estació
política i sectaris,
ART, 4.rt,- L'Associació podré adquirir, i vendre tens,
contreure obligacions i e ercir tota -vena d'accions civils i
administratives," Sinularvent es crea, a l'octuore de 1335,
l'Associació de representants legals i simpatitzants dels
alur,.ne.=; de les escoles publiques que te per missió "vetllar
Pols nostres infants i per llur cultura en tots els seus
graus". A,M,R, "Cultura",

173.- BUTLLETÍ DELS MESTRES 1332, oales publica un article "Eons
n estrès a les noves escoles" en el qual reivindica el caràcter
popular, democràtic i repuolica de les escoles graduades
cub li cues corn a instància d'e ercir de la sobirania popular,
per ai-ò convé, en el marc de l'esforç de l'escola publica, la
formació dels rastres, afirn:-, EUTLLETí DELS MESTRES, 1932.,
z, l.E'-T?, Afirna " , , , Quan horn procla-oa que el poder résider
en si poble, la conseqüència oblig-da es preocuoa'r-se del seu
ensenyament, per tal que pugui fer ton us de la seva
sobirania, Avui, aquest postular logic, és ja un sentiment
encarnat en les nostres democràcies, Viles i llogarrets r»aiden
per s millorar l'escola oopulM*. Llurs esforços comencen
93;rebé sempre par bastir uns edificis adequats que vinguin a
substituir els renecs, 3nti-i~|ige"i:5 i gens decents que encara
avui forven la najovia cels estatges de l'Escola cubiicà.
' . . . *
Quan tenen les Escoles noves, anoles, il, 1 urn i nades, rialleres,
se n'anoden n'és que mai de la tasca dels Mestres i dels seus
resultats, L'atencii desvetllada ¿is torna mes curosos o r.ès
justan.ent e igents, es a dir, que quan tenen Escoles, volen
Mestres, ¡ , , , »
Fa pena, quan s'entra a una Escola acabada de bastir per
l'esforç rptinusta d'un poble i es tooa amb un destre que no
concorda ar.ib ei neu ambient, < , , , •
ï aleshores, no havent-hi una acció tutelar de l'Estat, dotada
de Is fis ibilitat o plasticitat suficient per e recolzar a.ub
intai,ligenciH i prudència l'a^hal de sslut pooular, scrgsi
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T'etalaient ai conflicts, i ja tan IM si ess dissorts*, de: ¡"lastra
cent '"5 el poble, capaç, per si sol, d'esterilitzar tots sis
intents de treoall , < . , . '
En cefinitiva( vull dir que s'na de troDsr Is millor rusnara de
lliurar 5 un cobla de Is corderons. ~ue li c s v dan.unt si té la-
dissolt de quaé, per ments de 1 ' autor.istisn.e d'un Escalafó
segr-at, li toqui un tfsst -s que oe tal no^es en tingui el ncr-i i
el títol, Totes les Escoles, i les noves awD mes rai,
e; igei s -i esse" dirigides es ï* Mestres que f sein de i 'ofici,

.- LES CI^'CUÏIETANCÏES. 1, r:- , S, 8, 10-1 -í- 193!. LA C PIC, 30-VIÎI-
1 r 32 , C I AR ï DE TARRAGONA , --•>' 1 1 ï - 1 ? 3 1 . MONeS , p , 1 70 , 3 f i r '-3
"que trobava canó adcbst per 3 co^olir un progrsMs -2 a rafD'ni»ia
i ce c^tàlsniízaciv de l 'escola publica" impulsant, si i i per
pnr.iera ^agsda, la reno /ací.' pecagígics a l'escola estatal Der
i'sccic de la

ISO.- LES CI^CUMSTÀ.CIES, 3-XI-1931. "Veus d'uns ciutadans, '..estv̂
d 'escó? a", signat per -Josep Iglèsies Blasi, president de
l'Associacií del Hagi s tari oficial -de Peus,

191.- LES CIRCUMSTANCIES, 5, 23, 2¿~V-1 931 , 3-'* 1-1931 , En el n,; re de
13 col , labor aciço de la Conussii de Cul tur? de l'Ajuntament de
Reus amb l'Associscií local de Magisteri s'acorda la
instai , lacit» de serveis de dut -es i banyeres en els grups
escolars per raons coni sen la n.anca d'higiene de Is poblacií
escDlar ja que "s«: n fills de la classe treballadora, mancada
de mitjans de vida, allotjada en cases insanes" on 1 'higiene
&5 un lu-- e. Per ai ó \ 'Ajunt anant , co.a 3 derivació de Is seva
tutela en assistència soci:-l supler i l'accic de Is far.ulia en
el roment de les condicions de l'escola i acorda instal.lar
dut es 3f'ib calendators en relació ai cens de cada grup
escolar, A, n, R, PLE ll-VI-133!, FOMENT, 8-I-1932.

1 í 2 , - LES CIRC UI1STANC ï ES , 1 7- V i I - 1 S 3 1 , HERALDO PEPUE'L I C ANO , 30- V 1 1 -
1?32,

- LA CRUZ, 6-II-1S3J..

184,- DIARI DE TARRAGONA, T?-IX. I-X, 24-XII-l935.

185.- MONES, J,, o, 31S-30?.

18.-!,,- AVANÇADA, 22-V í i-1 933. JOVENTUT, 21-IIÍ-1?3¿,

1£7,- DOMINGO, M, "La Escuela en Is Republicà", p, S3

l.E'3,- FUELLE?, p, 231 ,



1'E9.- LA CRUZ, 29-V-19?l : "Estimeu als vc st'-es fills7 voleu cue eus
us respectin7' Penseu que son als hones de dei.á" Peu v-aldre el
vostre dret i e igm sense demora que a 1 escola s'ensenyi als
vostres fills la Doctrina Cristiana, La Doctrina Cristiana
il.luri.ina la vida, La Doctrina Cristiana crea ciutadans
dignes, La Doctrina Cristiana orienta l'esoent ve>ns
l'eternitat, Pares de familia,' feu vostra consigna; Voler» que
s'ensenyi la religió a i'escola, Perquè soni cristians defensen
la nostra fe, Perquè sor» cristians es igini els nostres drest",

'50.- A,M.P, Acta, '2-'x 1-1931 . "El dret d'inspeccionar les escoles,
que fins ara els donava ei concordat vigent, ne s1 e ercita1, a
pels rectors a-,ib massa zel, tal vegada refiats del catolicisme
de3s mestres. Però d'ara en endavant cal que els rectors mirin
c Dm un deure sagrat l'e;ercici d'aquest ch-et que els hi
reconeï' el Decret esmentat", I afirma que si els catòlics no
ho eviten, a IB majoria d'escoles "l'Ensenyament del catecisme
fugirs sense que ningú se n'adoni, i ens trobarem ben aviat,
de fet, enfront d'unes escoles laiques nacionals en le gran
majoria de cc-sos",

191,-LLUITA, 19-XI-1931. AJUNTAMENT DE VALLS, 20-IX-1931, TREBALL,
?-!11-1934. Al febrer de 1934 hi ha un advertiment a
l'Ajuntament de Valls a la orimera pàgina del setmanari;
"L1 advert imant als rectors de les parròquies es una mesura de
bon govern, I ho es mes, perquè quan vingué l'advertiment ja
s'havia celebrat una mena de míting contra l'Escola laica a
l'Església de Sant Joan. Bo sera que els rectors atenguin la
correcta indicació que se'ls fa, perquè nosaltres -i
l'Ajuntament també- som del parer -naturalment contrari als
clericals- que l'Autoritat gubernativa te el dret i
1'obligació de vetllar perquè a 1'Església nenies s'hi faci
religió, Estaríem ben apanyats si haguessin de der ar que
1'Església es convertís en un local de fer mítings, El clergat
no pot fer o ins d'ella el que li plagui i menys ara que els
edificis destinats al culte son de l'Estat, Aquest els cedeï^
en usdefruit a 1'Església catòlica mentre no li convingui
destinar-los a altre us, I els ho ceder perqué puguin
celebrar les seves cerimònies no pas perçue els convertei in
en escenaris de bai; politira, &s prou clar7",

192,- BUSQUETS I KQLE'E, E, "L'Anlicrist a les escoles", LA CRUZ, U-
X-1931, Sosté sobre la retirada dels sants-cnsís de les
escoles de Reus que el decret afirma que "no hay inconveniente
en que el símbolo de la religion cristiana continue en la
escuela sien.pre y cuando la totalidad de los alumnos y el
maestro lo deseen, Pero si esto ultimo no ocurriera, habrá de
ser retirado de la presidencia",

Un fet similar succeí a Tarragona davant la insistencia
del regidor socialista Floresvi sobre 1 ensenyament religiös a
les escoles i diu que hi ha mestres que tracten de coaccionar
als peres en aquest sentit, oerquè se'n f = c i ,



l?3.- t-A 'JE'.1 DE TAPFvtOKA, 10-,*IT-1931 , Que es considera refuel:c ans
i autonom!s4 s, adserssri nocla de l'setus 1 gcsarn i no per
5i -j que hagi d'ésser t-actada err.! enemics de l» República,

19-i,- LA CRUZ, 26-V-1932,

'S:,- Declaració col, iecti-.a üe l'episcorat, p, 15,

19€,- EL CONSEQUENT, 19-vIII-l93?, "Las congregat iens religiöses
havien introduit an l'esperit dels nens ei temor de Dau cue 55
al taf.ior cals clergues que tenen l's elusiva de Is confiança
divina, havien en.-.ctlia" al seu gust les cosiun>s, els gustos,
les rs*le ions eels infants, Aquests infants d'ahir sin el
poble d'avui, Culpeu a 1'eduesciv rebuda en els convents dels
manar.ients republicanisme que poden retreure sis ciutadans
actuals, Culpeu, sobretot, a les confidències i ccnsaiis de
c o»-, í ess i ors r i de 16act:tut ant i-republicana da moltes donas,
< ,,. ' Ensenya religiosa vol div ent"egar les anirues infantils
a que les decori el mestre ce la superstició i no solament les
anifi'ens asís nens, =ino tota la vida de la liar i d'un poble.
Perquè fet gran el nan, l'asglasis no abandona el poder
acquirit damunt d'all i penetra en la lia»-, Fins a l'hora de
la r,.ort no dei el creient i an 3 a darrera confessió troba el
darrer parany per e piotar-lo i -uclar les seves riqueses. Si
la Republicà ne hagués prohibit l'ensenyança a les
congregacions religioses totes les seves innovacions, a la
llarga, haurien resultat inútils, tota la seva obra hauria
estat edificada damunt de fang tou. L'església hauria trobat
manera per n.avilitzar la seva força enorris de superstició i
nuca a nuca, siligiosament, sense fer soroll, hauria minat les
institucions i el nou regim, Cao altra ordenació ha estat tant
saludable c Dm la que haven vingut cementant. La llei de
defensa de la Reoublica és temporal i d'aplicació esporàdics
rient re que la de congregacions religioses es persistent i de
defensa del präsent i de toi ei nostre pervmdre, L3 Republicà
¡"a r necessitat de salva: 10 i conserva: ió, ha tancat les
escoles ralicoses. Closes aqueles, no peguen caure ja els
nans en les grapes clericals, a la llarga, als confessionaris
que sin el perill que resta al nou regim, també hauran de
tancar, < . . , ' "

197,- TAPñAGCNA FEDERAL, 11-VI-1 ? 32,

198,- LES CIBCUMSTAiNCIES. 21 i 27-X-193Z,

199,- JOVENTUT, 23-111-1934; "Els irfants sense el pa de Oust. De
les escoles han foratgitat sa Imatge. Els hi es vedat
pronunciar el seu ner,, els hi nan tapst els ulls perquè no -al
coneguin, els hi han esqmnzat el lli:>re del catecisme, com si
ses lletres fossin enverinades, i sense el p? de Crist, surten
farnoiancs de les escoles",

- LA CRUZ, 13-5; 1-193-1; Crítics 1:- constitució per "no atrevir-
se a anar da dret a la descristianitració de la família, volen
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f o." n-3," les ganarse ions ignorants de Deu, perquè oespi-es formin
un Dcble sense Deu",

201.- L'n article de Francesc Ollé, regidor socialista vallenc a
TREBALL, al 29-v:-193¿, s'c-íirma q«e els catzçolics tenen
ca'-antits ai respecte a llurs creences a l'escola laica, I es
ocsiciona contra el S.-. Bonet, cariï, membre del Consell local
d'Ensenyament., i a firma que vol enfonsa-.- l'escola laica
perquè ell només accepta l'escola de religiosos i que pretén
destruir "is nost.-a obra cultural d'enlairament de
l'ensenyança oficial i gratuïts",

202,- CATA'_irJi4; 2S-III-193É, diu oisculpanc-se ja que la critica
als mestres nacionals n:> afecta tots que n'hi ha que "amb
esperit sectari i rancuni>s rebassen els límits del laïcisme
pe>n fer propaganda, dins l'escola, d'idees dissolvents i
antirreligiosas",

- CENTRE D'ESTUDIS D'ALCOVER, A Alcover s'acorda respectar el
caràcter tradicional i per ai f. es mantingueren les festes
religioses, "una. altra pro'-a de que a l'ensenyarem alco^erenc
no s'apl:ca estrictament el Isacisn-e estatal" p, 122,
ftJ'JWTAnENT QE VALLS, ?le 10-IV : 23-ÎV-1933,També passa aiM a
Valls, amb els alumnes de la Casa de la Caritat com denuncia
el regidor 01 le "no se'ls hagi sotmas al regim laic de
vacances, i per contrari, ahileráis, ho hagin estat al de
practiques religioses en contra de les lleis vigents",
L'alcalde es compromet a esbrinar-ho i fa avinent que fou "el
seguiment d'una practica de les germanes religioses de la
casa, a les quals lis hi recomena esmena en l'avenir", LA
CFUZ, 20-V-1936.

:ü¿,- LE'E CIRCUMSTANCIES. 7-XI-1931. SEHAnAPIO CATÓLICO DE REUS, 13-
ÍI-1S32, Q a Tan-agona en la matera línia TARRAGONA FEDERAL,
6-II-1'r'32, quan i"-ïnic?'.ient F, Canagueral escriu que; ''Sin
menoscabo para el Crucifijo nosotros aseguraríamos que el niñD
entre un Crucifijo y una pelota de foot-ball elegiría esta",
FOMENT, 10 i 12-111-1932, AVANÇADA, 7-1-1933, en la sec ci* de
"Joan del Pobla demana" afirma que; "Tenim mclts mestres que
en lloc d'ensenyar ciutacania als nostres fills, van encara
carrega's de ' sanscr istos ' i sin criats del rector del poble
convertint moltes vegades l'escola en una sucursal de la

205.- CRÒNICA DE VALLS, 19-1-1935.

206,- E'UTLLET: OFICIAL DE L ' ARQUIBI-LBAT DE TARRAÖONA, 376, DOMINGO,
M, "La Escuela en la Republicà", p, 50-61,

207,- A,r1,R, "Cultura varios T3ÍO-D4" mentre SEHANARIQ CAToLICO DE
PEUS, Î9-IX-1931, '-acordava als pares que scl, licitessin als
mestres l'ensenyança da la raligic, A Tarragona, segons DIARI
DE TARRAGONA (8-X-1931', el Consell Local "acord* hacer
constar que los maestros han observado escrupulosamente los
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preceptos legales sin cue e ist? al r.ienor in-niciD da que se
haya ejercicio ninguna coacción".

208,- E'. O, =' , n-vi-1933, En contra da ID circular del governador
civil as registren fats a Riudecanyes on es clausurara
1'esc Día "par haver reçut denuncias de qu5 as faia en la
matai a obra d'cbstruccii -spuol icara''. Q a Alcover on as
r»amfastä l'enfrontament ja que tona part dels Piastras
continuaran ensenyant ^eligió, cosa qua I'Ajuntarrant va
permet "e i només intervé una vegada cer arionestar una mest.-a
que havia organitzat a l'escola unas col,lactes per
l'adquisició d'objectes de cuixa, O una altra qua llegia el
Llibre d'f-'istcria sagrada n en*, re les nenas feien laoors.
C E,A,, p. 120,

209.- LLUITA, 5-IIÍ-1932. Al 2''-1-1934 TREBALL publica la resanya
d'una altra conferencia score el r.iater tema organitzada oel
Consell Local d'Ensenyament de '-'alls,

210,- AJUNTAMENT DE VALLS, 1-1V-19?? il7-VI-1933. TARRAGONA FEDERAL,
24-y ï -19 "3 3 i l-VII-1933, on l'editorial afirn-a que el que
s'intenta es "que les escoles no siguin mas qua llocs de
cultura, no ce cataquitració", i que "en suprimir
1'ensenyament de la religió católica cap altre la
substituai^ ni tan sols cap sistema filosòfic. Es caí-a lliure
l'alumne parqua a un altre lloc, que no deu ésser precisament
l'escola aprengui aquelles doctrines a que la seva consciència
i els seus sentiments I 1inclinin".

211,- EL CONSEQUENT, 22-VJI-I933 i 19-VIí1-1933, FOMENT, 25-V-1934.

212.- SEMANARIO C AToL ICO DE PEU1? , 44-V11 -19 31 ,

213.- LLUM I DEPITAT, 28-V-1933.

214.- LL'JM I VERITAT, 2S-V-19?3, on Herrera Oris, a—conseller
d'Instrucció Publica afirma que "vuelve al ataque contra las
escuelas católicas, contra los maestros católicos oficiales y
privados" "La escueta única es la e=cuel? conumsla, La
escuela única es la escuela impuesta por la masonería". En
Espafla la escuela única significa "el cierre de todas las
ascuelr-3 católicas, la sL-D^esiln de los escuelas privadas, que
educan n.as o e un millón de niños, es la suoresión del
Catecismo y dal Crucifijo an todas las escuelas dal Estació".
JOVENTUT, 22-VIII-1934, 3-X-1934, 12-Ix-l9D¿, 19-T-:~1934 i 26-
IX-1934,

215,- LA VEU DE TARRAGONA, T-I-]'335,

216,- LA CRUZ, 12-IV-1936,

217.- LA CRUZ, 21-1^-19:6,

218,- C ATALÒNIA, S-1 ! I -1 '? 16,
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21?,- LA Ĉ '.C, lù-I--:??1 ,

220,- EL CG^E<ÎL-E:4T, 2¿-VI-l?3-,

221,-S,Q,P,, 15-VÏ-1933, 8-VÏI-1S33,

222.- B.Q.P., lE-yi-1???, La liai de Confessions i Congregacions
afirma.-., a que;

"An, 2'3.- Las Iglesias pocrân funds r y dirigí.'
establecimientos destinados 3 la enseñanza de sus resoectivHs
doctrinas y 2 la -"ornarían de sus rin··nst·i'z·s, La ivsGaccion del
Estado garantizará- que .ren t r o de los -isr, :.s no se ansehen
doctrinas 3T.e,itsto-IBS ? la segur ida:! zs IB Rerutrlica

Art, 30,- Las C r "Jenes s> ccnçrecacir-'-es religiosas no
podra,! dedicarse al e:e>':i:io de IB enseñanza, No se
entenderán cor-ipre.-.didcs er esta ori-rubiciCn las enseñanzas que
organizan para la forjar K n de sus propios mier-'Dros,

La inspección del Estado cuidaré que las ordenes y
congragaciones religioses no pueda-i crear o sostener colegios
de enseñanza orivada, ni direct^r.iante, ni vallándose de
personas seglares interpuestas " L'Ajuntarnent de Peus designa,
el3 regidors r-iembrss de la comissií substitutoría,el 15 de
juny, una setmana desprès de publics?—se el decket, El de
Valls el 12 de juny, el 23 de juny a Mon t roí g, A Tgri'sgona es
O'ea al I"7 de juny i al juliol es convoca concurs per a
lloguer dels locals,

223,- FOMENT, 24 i 30-VIII-1933, A.M.T. instrucció Publica, 1'?31-
1S33,

22-i,- AVANÇADA, 4-VIII-TÍO3, "ha arrioat l'hora solmne d'acaoar i
enfrontar per mediae 16 de la justícia republicana els fets i
les accions que desenrotllaren la geni de les congregacions i
confessions religioses, durant els anys que cogueren marcar i
confec:lonar le-~ intel, ligencias tendres del.-; seus alumnes
anot llaní-los a les *orr.iss que caracte-'itzaven els seus
riietc.des", Alerta del Denll que "fent si i,p lament un caní de
rètols i de non.s, i establint un sens fi d'escoles lluïres
que, inscrites a nom d'altres persones, funcicnir, directament
sola el guiatge i oatrccini de les Juntas de padres de alunnos
cíclicos", L'adrainistraciv na Je garantir el sisteniivent de
les noves escoles laiques i tan.tè amb "I'ajut de Í5 n>ajoria
del C'ODie aus, cansat de les car-.es, sabrà cooperar c o'u cal a
l'espargiment d'aquests núvols que intenten perturbar l'obra
de l:i Republicà",

225.- FOMENT, 21-VI I-1 S33, 19-V1I1-133?,

220.- A, 6, C. T, "Asociaciones", El U de febrer de l'í'32 es legalitza
la Associació Mútua de Pares de Farm lia de Tarragona;
"Articulo Prin>ero; Be constituye dentro del regimen legal y
vigente una Asociación Mutua de padres de familia, con el
objeto de proporcionar a los hijos, parientes y puoilos de los
asociados, en los puntos de Catalura que estime conveniente Ja



y cultura -¡aces?." las, ¡-'cd̂ a ouas
cor.'preadav tcdos los grados de enseñanza intelectual y
ed^cc-ci l>-< ,-,0'̂ al v física si-, = repciv-n y utilizara los n>è toaos
/ sistemas pedagógicos que datadme 1s Junta da gobierno o
por su delagaciin los profesores / miradoras técnicos da la
Asociaciín, ' . . . • La Asocircicn sa dano-Minara "MUTU¿. ESCOLAR
CATALANA JULI AMA riOPELL" í . ,\ Articulo Te-cero; Los n.edios
para realizar 3U ~in, se'* an; L; crescicn y organización da uno
o vanos establee mantos de cultura, aducjcion y enseñanza,
con el personal y profesorado que estin.e adecuado a sus
P'"opc Eifis y en los lugares, íor.ve y ar.plitud que se
consideren orcoios p¿^5 ¡'¡e;c>f ccnsecu:,' dic^-o n^coísito; al
personal de closes, -laestrr-s y der"=-s ele.-'entos necesarios oa.-a
al íuncionarii.^nto serán noruorsdcs por la Junts de gobierno;
los gastos que ocaSiO'--e la -asliraci-Mi del fin social, se
sufragarán con los niedios qua se in̂ '.can en el titulo
siguiente; ( . . , " > , Articulo DSCITO; Los socios fui-dadores y los
de nùriiâi"o tendrán el derecho ce ulxlizsr las instituciones
socialss, pai-3 educar en ella a sus hijos, parientes v
pupilos, No podran no obstante, i^g^esar an Is escuela míos
ce diversas familias Datrocinadas DOI- un solo soc 13 de numero.
Tendrán los socios fundadores y de nuriero el derecho de voz y
voto en las Asambleas y Juntas sociales, Les socios fundadores
tendrán ademas ios derechos aue se determinan en los artículos
siguientes,

Queda, entendido que los hijos, car lentes o puoilos de los
socios deberán observar en cuanto les concierna, los
reglamentos de las Instituciones utilizadas y en caso de
infracción reiterada de Mal? conducta escolar o disciplinaria,
de enfermedad contagiosa o siar.iore eue a jucicio ae la
Dirección sea su pe~r»anencia nociv= a los de'nas nistriculados,
podro ser dado de b:<ja con devolución de la matricula an curso
si este no hubiese llegado a la ni;tad y en otro caso sin
dere:ho alguno, <'...'''

227,- RAMÍREZ, H, "Las reformas , , , " , D, 53. EL CLWEEQuE^Ï, 2¿-VL-
103?, "han sigut necessaris dos anys oer aprov;>r la I leí de
Congregacions Religioses, ^aui-ern cuants seran necessaris per
aplicar-la,

Mentrestant, v.aiern encara en r lena activitat aquests
consents de Religiosos, on no as fa altra ceso que enervar els
espants, debilitar les energies, '.lasteçar les voluntats,
c;.rrofnpre les costums, Convents on no s'enienva res, col.legis
on es fan als tontos, •> arlatins; als integres, venals; on ai
que es generis i optimista sa li trenquen les il.lusions i
s'el cobrsi d'una crosta de ressinisme que arrossegarà tota
la seva vida, f , , , "i

^osalt"es esperem i copiem en la Republic?. Estem
convençuts que el Govern d'aquesta apliCira ràpidament la llei
de Congregacions, que ens lliurarà d'aquests falssos
educadors,

No dubteu' sa^ore que aquest govern, seguirà cons t "u in ï ar,,b
mes delit que rea, les escoles que ans fan fsi ta, Escoles qua
a la vegada que constituai an l3 i.ajo^ glòria del nostre
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rag i'M, couplai in l? missió que eis religioses no han ssbut
ccnciir, "

,- TARRA6GMA FEDERAL, 9-K-l?33,

.-AJUNTAMENT WALLS, Actes Pis, îZ-VI-'SBB, 2¿-VÍI-}55?, ^-VIII-
v??3, 9-x-!9i3 i 23-*-l:?;>·3i A i'Ajuntament de Vslls 2! tan-? es
tracts en cine ciens entre el 12 de juny d s 1933 i el 19
d'oc tut-"e, fiar t¿ Cat =-12 considers que el ta^s ¿3
"t'"ascendent? 1 i d1 importancia en quan afecta s les cases de
oeneficencia i séria de doldrer que en sortissin perjudicades,
csv es sabut que una as les fcnts d' ingressos es el producte
de 1 ' ensenyança", S'intenta una solució que compagini el
servei sctusi per tal "que tot i d-:-=-r comolisent 5 les lleis
laïques de la República, es causin el r,unim de molèsties i
perjudicis als serveis de Beneficencia", Ei tems provoca un
vot particular del regidor socialista Ollé que proposa la
dzsoLució de les juntes benèfiques de l'hospital i Casa de
Beneficència i que els serveis els gestioni 1 ' Ajuntari.ent
perquè, diu Olió; "el régini actual vingui a canvisr l'espe^jt
que dü"iin3\.'a abans d'orientació confessional, tothom ha de
contribuir a que imperi una consciència adaptada a les noves
normes polítiques perquè aquestes ho ha recollit en les lleis
promulgades d'e c lus i C de llicar.is i actuacions religioses",
per si- ò han de dasaparèi %er les entitats religioses que ho
sdr.'i rustren, Martí Cátala, en contra, manifests que cal
"sostens r les coses amb la prodencis que les circumstancies
aconsellen", Cavío es manifests absolutar.ient en contra de la
Llei de substitució. El vot particular es reoutjat per 7 en
contra i 1 a favor,

A l'octuore de 1933 es deDat el car.>a quan cal afrontar
despeses per 1'habilitació de les noves aules, Martí Català ho
defensa ja que la concurrència a iss escoles nscionsia "est5
arrebassant la p»noporci¿ pcssible" f.ientve que Cavis,
tradicionalista sosté que "no es precepte de cao llei haver de
portar all nois a les escoles oficials, poguent per 33
voluntat dels pares conc-irrer ~ les "riuades si aquestes estan
autoritzades" Ei tema po>'t?rí con'lie'.es ano la Junts de
1'Hospital que oDstaculiíra el Das a escoles, tema que
s'arrcssega^H i ms 3 firal d'sny,

- A.I-'.T, Cji:uva 1929-1932, í £"31-1'3"J3, Inst .-uccic PUP li: a,

211,-LA CRUZ, 3i-I-1S33, 5-II-1S33,

232,- GAVALDÀ. "El llibre ce Vallmoll", o. 130.

23:,- FOMENT, 7-X-13??.

- "Si els grups escolars actuals no tenen capacitat per engolir
la poolacií escolar reusencs que avui hi assister , cor.i podran
engolir els altres ifantj que, forçosament han de cercar
d1 ingresssr-hi, uns vegsds es conc3ei i i'articulsr de is
Constitució i de Is llei de Confessions i Congregacions
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ran Diosas, qua prohiDiei - ta at r- ar.ia.it d'e er c i - l'ensenyança
sis convents7, '.,.' El ess-1 deis ''psd-ss" pot fa,- un
a cel, lent servei al municipi i i*.<~ = pot astal-'iâr, de mement
la construcci.: d'un altre s ruó escolar, 3pai- dal ce
l'urbanitza:: j. r Quer que craier- inorasci idi&la.

E'i ur cas =er,bl = nt 3l de l'edit'ici dels ''padres", ens
tï-roem ano altres due ofe-ei an igualr.enc condicions
aiequadissimes, tais cor» el da les monjes f i-aneas-s del
CapcsvaiL cal carra- de Car-'antas i al de tots els altres
consents fen.anins qua, en nc',,r--e í t^aordin; ri , ni 'na
esca,npat3 per las quatre parts de la cutat. Baria necessari
utilitzar, pe; 1 s fins da ]' er.3ön> arnant public gr^tu^î, f-clts
d'3d'---33ts edificis, Creía-,, suc er ab 1 as las dir icultets que es
oraserti " per 13 incautaci-!: dels matai os, si hi ha erterasa i
daci3iu, per part rials r eg ido.-s,"

22E,- CùSAS vERCin£:/ Vai:s, p, 65,

23£,- LA C^I, 13-V-1936,

2~£7.- EL TE'V'-'S 1 6-V-i 93ö,

238.- S.0,G,, 7-VII-193S, Per acovd de l Ajuntament de Reus del 27
da rnaiçj de 1S3S es dema.-.a a 16estat la cessi* de l'edifici de
l'estació unificadors, solars que 1'estai posseai^ en aquest
ternie i edificis en ells construits i que els administra la
Company i? dal Nord, ai i com la casa pur.i. 10 del carra-.- del
Doctor Raguer, propietat de 1s Mitra de Vie, par 13l de
destinar-los a arkficis per a esroles i vies d'accès,

239,- LES CIRCUMSTANCIES, 15 i 1 S-1- : I-' 9?S ,

241 .- CATALúrüH, l ¿-V-19 I'S, EL TEMP'S, 22'-V-l9Z6, D. Q, P,, 4, 7, IS,
20 i 22-Vl?3:, A.il.T. "Cultura ̂ l-l",
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IX, EL CONFLICTE

NOTES ,



1 y , EL CONFLICTE .RELIÇIa1::

El confli:*a an t-a el laïcisme r

da r,¡enor intensitat 5 Catalunya que s Is '-asts ¿5 l'estat (1 > no

obstant ai > hi tindrà una r ape r cusi i- important la qüestió

religiosa, Al llarg d 1 sauest capítol ens trobarem fets i actituds

viscudes als pobles dal CarnD que ai i no posen da manifest,

Fierre Ullar afirma que Is transició d'un Església d'Antic

Règim a un sistema laic era un gran salt, no n'hi havia prou amb una

separació estat-esglèsia, els republicans aplicaren lleis especials

i dissolució de Is Ccfiioanyia de Jesús, ensenyança, , , , j que

er-sce^baren els ànims de IB jerarquia eclesiàstica i ce Is ooblacií

catòlica,

• El que per uns aren victorias coni la secul^ritracii dels

cementiris, la supressió dels crucifrs a les escoles s'assumien com

stemotats pels al t.-as; "La conmoción era grava para un sistema

nuevo, 3Di'u,tiado adaiiiis por otras tareas" '21,

L'ant iclaricalis-i,e es justificava a oartir de 1 ,ót8 per

l'aliança de l'Església amb la burgesia i els oropietans contra les

reivindicacions populars < 3 ) i esdevenia idea força d'un? societat

futura niés justa enfront del obscurantisme reaccionari f ^ » , Les

causes de 1'anticlarj.C9lis.iie, segons Díaz del r-loral es troben en la

manca d'acomodacjO de 1'Església al canvi social, a la seva voluntat
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: e erciri na control ce les consciències individuáis, a la

•" iiTiiíls c i-, del elevat ar'>t el? oodercsos sntine altres vehículada £ö'-

1 :< se.-'3 funció integradors de la icentitat aspan/ola la pastorai,

I ' 3 551 s t encís socis I, cul tur =• 1 i ecu c s tro i les funcions de policia

i o"d>-5 public < 5 ',

El laicis-.te resublica ~ou, doncs, un? --eacció si Mionoooli de

l'Església durent el segle XI* i v* i a fs^oi' de la e'tensió dels

pressuDísits de la îlust'.-acii> i de Is separació de l'Església i

l'Estst.

La voluntat republicana, tradicional durant la Restauració, ara

plasma el sentit Isic aa la vid?, en ooosicii al contingut reliçiis

que inspi-"3v? la vida publira i prisada de la restauració < 5 *, la

separacii Esglèsia-Estat era ja un del= acords programàtics del

Pacte de Sant Sebastià ai i cor.! la llioertat de cultes, La política

religiosa er»pes3 pel govern de la Republicà fou fori>?lr.'ent molt dura

i interi-ur·'puda durant el bienni negre, l'actitud anticlerical es feu

palesa en els primers debats de les Corts Constituents f" 7 1 anò

discusions rues drai.a* iques sobre la i-sligi^ que en relació a la

definició de la Republicà o la de l'estat integral,

'Zegons Garcia Jordan hi ha tres moments en la relació de

1'Església a^b 3a Republicà; un primer ne pcssibiiisne per

aconseguit- nantemr els privilegis combinan t-ho amb n-obili trrscí-: cer

1'ideari reflectit en el te't constitucions]!; un segon, dïspres dol

9 de desembre de 1931, ae constitució del f-ont catòlic en contra de

3a llei de confessions i un tercer, d'accés dels "cat«: lies" al

govern central 'S1,



Pe.- Tuní'p. de Lara Is legislació anticlerical da Is Republics

"traducía el espíritu de elite de i? -¡adoris de Ics gcoernantss

peauefc-rsurguessa, igro.-antes po>- de jar» ie.it o del sentir de ias Piasas

copularas, las quales antepondrán a- las necesidades de Is coyuntura

"lät-i-rica, unos esquemas veníalas heredados de .-evoluciones

burguesas anteriores a las que cespojaban de su base econtmicD-

social ' f 9 !,

£= la Drimera ^egada csue Espanya abandona l'estat teocratic en

p i" o d'uns seculBi-itracií conoleta, La situscí^ s'agreuja despees

dels incendis d'asqlesias si n>aig i el J de jun--- es fa publica la

carta col, lectiva dels bisbes, La reacció r-ies important de

1'Església davant la política Isirista fou la oastoral col,lectiva

del ganar de 1932, La 11-ai de confessions i congregacions es

planteja com a culminació de 1'ideari república laicista, Els

articles 26 i 27 donaven a la Constituí* el ti nas agressivament

laïc de la seva nistvna MO),

MATRIMONI I NAIXEMENTS LAICS,

Gerald Brenan ha aäcrit que piolts anticlericals "resoondian al

fanatisrno de la iglesia Cat', lica con otro fanatismo igualwente

violento" M1 ^ i es ai i con> es plantegen els fets entorn dels

ms trillion: s i entrer rament s civils,

Respecte aïs n?i events catòlics troDem una inscripció d'una

nena, "Antonia" de Vilaseca que esdevingué un gran esdeveniment, el

saló del registre civil estava ple o a Alcover, a 1'octubre de l'??2

dos na r ementa en els quals es precinder de tota c a r in»:-ni a



cavlica, 3 als r'3lia"53O5 3 l'âD-'il de 1933 un nen anoten? t

Llibertat i Independent, .̂ 2 es felicitat per ^VAUçACA ps- "tan

magr-iíic i encertat gest", o el tiien: d'alcalde d'-lrcver, n.ue

iiscriu ur fill =1 juny de T5Z; que ^e per v-.çm Sercinal, Laureüo i

Li5?rd. en un acte c empiétaient laic, i oue =3 felicitat cer

1 ' A j jntsf'ier-i ''per l'actitud d'nora liberal que h3 demostrat en

aquest ?cte ui !=• =sve vids" '-IZ'.A^uast fets =<>r ^srí anecdòtics ja

que les dades oe les parroquias \.3llanqua= sobrs nai étants,

defuncions i mat r idonis entre 1933-19SS no indiquen una ds^allad?

notable en Is celebració catòlics U B 1 ,

Fins que no s'aprovés la llei que reglamentada ei ^atriiioni

civil, les condicions ficades pel nimstsri de Justícia intentaven

disminuir les dificultats existents fins aleshores, es derogava el

Reial Cecrei ds 2S de desen-bre de 1SOO que obligava a una declaració

sobre les creences, El primer r,iat,*inioni civil que ^a celebrí a Reus

fou el 2 de març de !?S?, FOMENT reproduïda íntegrament la llei de

i.iatnmoni civil que havia puoli:at el B.Q.E. el 3 de rulioi de 1932,

i també es reflectei al casan.ent civil esda^ingut c-1 Morell al

seteihbre del mat et" any on es congrega un gros contingent de puolic

a presenciar la desfilada, la prer«sa descriu l'er.iociC dal jutge,

r.o'i.e "conseqüent reou&li:a d'esquerra", desprès es feu un ¿pat, tot

un:* grata impressió rjue espera que aniña d altres, tanibè se'n

succeeixen a Valls i Alcover (14t,

L'Ajuntament de Valls dacideï "per ajudar a ia nailer

soleninitat" dels casaments civils habilitar el local de la Sala

Capitular, hi vota en contra la r>un:>ria tradicionalista, a ai,-¿ i a

l'e* erupció de drets M5 1, Tambó es produei; ei primar casament civil
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a h.1 Cat 1 Is r on 'm c r.ncir ren aestacsts republicans, 3 les oestres

del dinar si oresinent de I'er*"it=>t de la quan n'eran socis e plica

la signif1C3C1C aa l'acte, 5 l'agcst de 1SÎA se celebra ai x mateix

el primer acte ? Puigpelat < 1 6 » . La premsa conservadora ce-, "Eu

TE'íPS" afirma que la cerimónis es un pur trsn.it ourocratic si temps

c,'-s Bfirn'3 ei fracas de la política lai'itzant a Catalunya tar>'bè en

5! que afecta sis entsrrsfner.ts, si bé tinguí e it an les

prchibicions de processons, la dest'-ucci.; de les creus de tev»e i

afirma q^a "31 la d:>rüinacii esquerrans nagues du^st un pareil d'snys

mes, la barcanizacio del nostre poble hauria estat complets i

teta-1" i ï7,.

A n'eus, la Casa del Feble resta orgullosa de que tres socias

que s'¡-.an esset ho han fet civilment <1 8 ' ,

COMFESSIONS Ç ELIGIOSES.

Ai naig ce l'3?l , el 'EEMANAPI CATüLIC DE PEUS publicava un

manifest per recollir signatures s favor de que les ordres

religioses ^omanguessin a Catalunya i inoartissin ensenyament, el

qual es podia fer efectiu a les psrKquies, al Ccl.legi de St. Pere

MD-'5t3l i al Cent-a Catòlic f¡3\

Una declaració col.lartiva de l'episcopat espanyol score la

llei de confessions religioses, al maig de IPS?, denunciava el

sectarisme i 1'agraujament del laïcisme agressiu que es desprengué

de 1 ' apro'i, ac K- de la Constitució, Per a r o la llei de confessions

era considerada com una a^ma de rombat, d'opressió contra 1'Església

catòlica que es \aia 301n esa a una condició legrd injusta, En segon
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lloc la dec I ai- s c i.:- ai ir-rnava qua es neg= -a Is MSSIV : el aret docent

2; L'Esgi~=33 i que de s oí. Ha1, a seis seus dins patrimonials si i com

qua i ' es.'ientada UBI constituís un 5 tempta t contra IB consciència

jurídica del m¿n civlitzat quan 5 Is majoria católica del país

= 3 'Is neguen determinats drets,

Aquesta llei navia d'afectar la comunitat de religioses

provine i=l cue al 1 SIÓ era ce 17'?'? cerBor.is, 387 '-eligieses i 1-12

¡-eligieses, situací:- quant 1 1 at r- amen t superior que les dades de 1900

que ère.-, de 1523 que comptabilitza1, an 1437 religiosos (20"t, Existien

a la provincia sat comunitats religioses dues da les quals dedicades

s l'ensenyament, i 16 ordres religioses femenines dedicades 7 5

1 'ensenyan.ent , 5 a beneficència i dues contemplatives, A la ciutat

de Tarragona hi havia 7,48 comunitats per cada 10.000 habitants

centre que segons el matei criteri a nivell d'Estat era de 3,58, en

relaciC- al nor-bre de religioses a Tarragona capital era de 1-18,63

per deu mil mentre que la mitjana espanyola era de 71,10, E. istian a

la capital 50 religiosos masculins i 367 n.onges, un total doncs de

23 comunitats i 54" clergues í 21', Mentre aue a la província hi

havia ZS7 frares, l ¿'2 monges.

La premsa del Camp es posicionarS en relaciC a la llei de

confessions, mentre ''EL TEHDS" la considera negativa, e^pol , liadora

cels dre'.s de l' Església i negativa pel futur de la Repudi ica,

"TARRAGONA FEDERAL" hi duna suport (22'). Desprès de la seva

apro'-aci^ per 278 v-ots a favor i 50 en contra, "LLUM í VERITAT" dina

normes als pares catòlics i "TARRAGONA FEDERAL" ho considera un

e lenient fonaniantal "a l 'alliberament del país dels poders ocults"
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CIS'EOL'JCId Œ LA CC,KrCA^!A CE .'ESu'E ,

tradicic.-.sls deis rsfom^Btes espanv-ls, n'e^istien al ^cltsrt -le

?,000 arreu de l'es t at i tenien una E?'.-11 5- educativa inores lonant. tat

i e; í el retret que als feien sis republicans estava nés aviat

3353t en la prepotencia 3 peder to sronímic pe1" Ib se'-'a % inculacK

ar»o n:mt>roses societats aiXnimes f 24 ', Per decret del gener de 19:'?

fou dissolta, els se us -ens passa-ien ? propietat publica, i els tens

de culte havien d'ésser ceíits als b:s33t = . La solucii per contigua1.-

ir.ipar*tint l'ensenyament fou per la forma de corporacions educatives

privades sense \estir els seus r-abits propis ! 2E !,

El primer ref le -e al Camp en contra dels jesuïtes es feu

efectiu auan alguns ajuntaments sctrueten a \olaci<!> l'acord del

Consistori de Gijón sobre 1'expulsi*, ? Tarragona voia^en 11

regidors a favor i 15 en contra, A Reus es vots per 16 favorables i

9 en contra, Per al^.-a Danda es recullen fi'-l·es per una COMISSIÓ de

catiüics en contra de l'è oulsiò < 25 •, La Declaració Col, lectiva de

l'Episcopat ho considerav? absurd, secta'-i i motiu d'atac a una de

les institucions r^es estir.iades de l'Església,

Al zener de V?32 es fa públic el decret de dissolució i Lu CP'.'Z

e presa la se-a protesta ¡21' ruentre FOÍ^Eí-T celebra que s'ragi

comolert l'article 2C. de la Consti tue i :>, Aquest fet n.otivâ una

declamació del Cardenal Vidal en la qual afirmava que tot i la

situació deplorable "todavía se estan en sar^'i de enriendar guardes

yerros y atenuar grande? danios" 128 ', Si la premsa conserva dora

la nies absoluta protesta, l'esquerrana es mostrava



satisfeta.. Tar.ibè I? i-ederacio local de societats obrares de

~5vps-;ii-i3 '-os t r E----E, 1= se--a £el:citeció si Ministre cor,! tar'ibè ho T su

1 'Aj'-·m-.arnent da Tarraçona suifo el suco»'t d'Acció Catalana la qual

cosa as criticada per la Lliga, La Joventut Cst¿lics de Selva del

Ca'iiQ cue s'adreça al Vaticà i el Superior dels Jesuïtes < 29 » ,

Al 3 de febrer de 1S32 tingue i loe si comiat cels jesuítas de

l'església de Sant Agustí, que LA CSUZ anomena "victimes gloncses",

sensé que es produïssin incidents.

Al febrer de 1933 AVANÇADA, portas eu de l'E.R.C., denuncia el

ritn.5 lent de con oí irisent del décret de supressió dels jesuïtes z.

Tarragona per no haver-se produït la incautado d'un edifici t?0*.

CEMENTIRIS

La legislació republicana que fa referencia a la separaci-:» de

1'Església i L'Estat afectarà tot seguit Is societat civil en si

sertit d'altera." situacions de fe* i de dret en relació a la mort,

l'enterrament i els cenentiris, Ens proposem vau^e fins quin ount es

un objectiu elitista, aquest, o respen a la voluntat laica del

conjunt de la població f Z'l"1, Tradicionalment l'cpcií de

l'ent srra-neit civil havia ests', considerat a l'Estat espanyol el

centre del problems religiós individus!. L'opció d'allunysr-ss de

l'enterranient religiós, decisió política, ai; i com l'objecció que

ir.'posava l'Església de no enterrar ningú en lloc sagrat if-iplics^s

una sanció social i politj.es !32', El Cen>entin Civil i

assolei en segcns ai^í* "si símbolo de una intolerancia
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••V igizâr y f il:.s:>f ica, social y política que no solo h* venido

n:1-ici e-.do, con frecuencia enconsaaniente s los españoles, sino que

ta.-, tie,-* los ha venido serjarandc- a la hora de la muerte" < 3 3 i ,

El conflicte social sc.bre si t3r,a asclatara a i'estiu del

vstai any ¿e la proel amaci* ce la Republic? a partir del decret de

oresidéncia del govern provisional i cespres recollit en l'c-rticle

27 de la Constitue 10, que creien 3e resoldre i coordinar 1= nova

situació creada a partir dels conflictes que renei en amo la

proclamació, El decret establia la con patencia wn ici ps 1 sobre els

cernent ir is civils, i fi ava que la decisió sobre el tipus

d'enterrament co»' -esponia. Dels manors, als pares, niant re que els

majors ho h;Aia d'à pressai- e plicictan.ent en vida i 3¿ > . La reaccii-

oficial de 1'Església a la secularitracii> de cementiris es fa palesa

en la Declaració Coi,lectiva de l'Episcopat signada al dsseniDre de

l'3j?1 quan precisa el carácter deis cementiris que son "e^ tensió

sagrada dels iï>ater-.O3 tenples i perenne e pressií de culte" ' :<S < ,

ss en aquest conte1t que alguns ajuntaments procediran a

i'er,de^"ccarient de les parets disis-mes entre els cementiris c i v i l s

i religiosos, A Tarragons el tema sers debatut en Pie diversas

vegades fins 1 ' aprova ci í de la llei de 30 de gêner de 1932,

anteriorment s'havia constituït una coussió per estudiar el tema

í3£', La llei "pretendía solventar no solo la antigua situacicn de

tensión y conflictos a que la vieja legislación daba lugar, sino

sancionar una filosofía y un espíritu de laicización de la sociedad"

í37^ i establia que els cementiris muní c isa Is eren con.uns a tots els

ciutadans, que la inscripció havia de figurar a la portada, sense

diferencies per motius confessionals, establia que els ritus
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3 C3d3 SepUlt'J"3, t3r,Oe 13

pcsäibi l it at -s fer desap3"¿: a^ 1== tapies dt separació, Eis

¿ jij.it3, 'ants segons zúa f i e"a aquests- liai asts'-ao obligats 5

diszosai- dB ce^srtiri, fos da nova construcc.o o procedint 3 3.3

incautado de can-anti'-is parroquials mitjançant ̂  propi sei ̂ , L? Hai

regula altres 3spect=5 com ara la relacií an¡b els cen.entiris privats

i 1? no r dr.-L s i :> d 1 inhuriianaciCMS a tar-iplas, ni criptas no cases da

religiosas. Firslr.ient fi^a'-a la preceptiva decla^acii perscral dels

difunt= orecissnt la 50̂ 3 voluntat pal qya f= al carsctar ci-'il o

v-3ligios de l'£rierrsr»ent. 'Eegons Vidal i Sarraquar is llei

":.:nstituei una nova sulnaracic, dels drets de i'Església i dais

drets de les anives" ( 33 ' i argur.ianta la defensa de la oropiatat i

13 luviadicci} ú= l'Església sobi'e als cernentiris catòlics,

1'exercici dels drets eclesiàstics, la benignitat que ha tingut

1'Església an la privació da terra sagrada, i corcat les falsas

raons de la secularitraciC de cen.entiris aquesta llei "sa considero

c orno una victorià del Isicisuo y una derrota de ios católicos que

hubieran querido aminorar el alcance del articulo 27 de 3s

Const i lu:i^n" t?3 > ,

-'autoritat guvernat i'--a provincial pratandra d'accelerar i

riiotivar els sjuntan.ents en el ccnplin.ení de la il-si per tal que

"sense * iclaic*.a3 ni preses, oiran^ seriosa i disrir-ii '.adí'isnt

apliquin aquesta llei tant esperada oer la Dsniocracia espanyola";

eÍ3 raccmana evitar "violències innecessàries i senpre injustes". El

go\ernacor Noguer i Comet es décidai pe>n un prccadif»ent que

ccn3i = ̂ si'» en preparar 1 ' intentan, d'acord ano les oarr^auíes, cor-i

a base osr1 a preparar l'e pi'Dpiacií i iniciar Is revisit de3s drets



dels cer.ientins rsrticjlars en un marc cordis! i seriós, ¿a que

1 I 'ictuacit ci^il qui har ce realitzar els nostres Municipis sn

etèria tant trascendental "¡c as compaginaria gaire amb u« esperi.:

sector:, ce \iolenci33 i entraiimitacions, de^ 'v-·'sl, per 5 ss=2i'

forta i rescartaca, deu allunyar-se'n la Democràcia Republicans"

Un duDts sorgei tot seguit si pensem en que ais auinre dies de

la jiro-iiulgscií de Is llei el governador insisten en el seu

corpolinient i f3 us de la seva autoritat al fi-.ar que s witjanç de

•l'srç tots els ajuntaments hsu>'sn de con-unicar la se-'a actuació en

con>pliPient de la llei en tots els seus aspectes, La radicalitzí en

1'actitud del governador es fa palesa en el contingut as la circular

de 7 d'abril de 1932 en que se citen els pobles que no han cor-plert

la secularització de cer.ientiris i es o^eveu una psna 111 zo c i •:> en

forma de r-iul'a per la seva inhibició, Al Can.p els municipis que

"fallen" son els cue segueixen, Aiguamúrcia, AiDiol, Alei\ar,

Al-iosíer, E'orges del C=r.ip, Figuerola, Els ba^idells, Masllorenç,

tlontbnò de la ''ai-cs, hont-r al, i¥l:>ntroig, Morell, La Nou,

Pallaresos, Perafort, Pools de ¡'!a*"uruet, PoDla de Montornès, Prades,

Querol, Riudecols, Rodonyà, Rourell, La Selva, Tarragona, Vallmoll i

Vespella, Alguns r,tunici3is ho faran posteiorr-ient i J l > ,

L'Ajuntament de Tarragona viurà, pels criteris de les minories

i per la conple% itat local de la secularització, contradiccions

internes que seran aguqitrades per la premsa local, ÉS ai i coni des

dels rengles federals deruanen que cal "treure la pared, realitzant

atans de ésser els últims, la secularització asl cementiri" (a.2>.



£1 Xiniste-i ríe Ju3:1 cía desenvolupa, el 8 d'abril de 1333, la

21 = i seculav-itrradrrs de c.a'·sn'· i^is per tal de suoerer "las dudas y

dificultades con que ine'/it?Dl2n'=nts se t re pieza cuando se trata de

]Jevsr e 2 s practica una innovación ce tanta trascendencia", 'Ultra,

alcres aspectes, pel que fa als ceuisniiris fiunicipals r-r =>va que a

cec:5 .'lUnicipi 3'hi r.svia d'havev aimenys un, que a la portada hi

constaria el rètol cue h:- indiques sense cap alt^a e clusi-: o

inscripció o signe relíeles, que els ajuntan.ents sv>en els

encarregats de la conserva, civ, adnmistracio i r agi M ci'enter raiments,

que es fessin caure les tanques de separació entre els recintes

civil i catòlic, Ben poc abans d'aquest nou decret l'Ajuntament de

Tarraqcna havia procedit a la incautació del cementiri i a la

desaparició de In sir.ibologi? catòlica en la façana <^?"! cesura

criticad? per LA CWZ auan afirnia que s'ha fet "sense que trernoles

la veu que dictava, ni les n.ans que l'e, ecutaven", situant-se al

costat de la Junta de l'Hospitat an el llarg contenciós que aquesta

.•¡•ant-mcíria aie- l'Ajuntament, L'Arqueta=be de Tarragona referint-se a

la secularitració dirà que "Fora la. Creu del Cer.entiri es con^ertei/

en cäwp de dolors sense esperança ni consol i , , , ^ Honoreu-lo dones,

an les sepultures particulars i en tots els actes de la vostra vida

públic* i privada en desgreuge de les injuries i desgràcies nue se

li fan, en foratgitar-lo del lloc de preferència que fins 3v3 havia

ocupat" '.¿4',

El debat en el si de la corporació federal tarragonina es faria

constant sobre aquest terna i nientre Mirí Esplugas, proposa modificar

la coniposició de la junta del cementiri i afavorir el traspàs del

servei a l'Ajuntament, I a^t, de la Lliga, es manifesta contr-ri a
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1= incButscii i ? la rat:-s33 de símbols religiosos, per tot ai-ó la

Lliga s'sbste de Darîicioar en Is comissi-, creada, en Is ssssic-

v--ni:ip3l de 2~ de març de 1?33, L'alcalde Lloret justifica datant

l'oposic:-: de Is Lliga nue 3.1 i "el cementiri sers es tots, sense

distncio es creences", Posterior 3 Is controversia ideológica i

polític? sorgiran nous elements de discussió centrats en els drets

ce l'hospital, orige-i d'un llarg contenciós, La ps-emsa local prendra

posicions i es ai i cor.i LA CRL'Z dins suport 3 l'Hcscit?!, i

re-vindic? la indeninitzaciò qi;e correspon legalment (45'.

Le ssculsritzacií del cementiri de tarrsgona si r,¡arc de 1S3S

sers equi\oc3ds i dolj^osa segons 1? dreta i tardana i tir.ada per

l'esquerra, es ai i que E,R,C, recorda que havia propugnat la

incautado dos anys abans, concretament en l'Assemblea de totes les

esquerres tarragonines celebrada a la Casa del poble (¿S1, El

contenciós te per iiotivacii les rendes que 1= gestió del cementiri

aportaven pel tractament als paiSlts oobres tot i cue l'alcalde es

co'.iproi'iet a no desanparsr aouests malalts r.atjançsnt 1 ' 3 DO r t a c K- a

la Junts de tots els ingressos que aporta 1'administració del

cementiri f 113 que s'establei in les bases d'indemnització, La

Junta, af it'iia 1 'Ajuntanent, "^uiso, apoyándose en un falso

=ert*_n·eni:·3li5iiiG1 presentar el esosrtrso cuadro de unos posres

erfernos desfallecidos a causa de no poder ser convenienter-ente

asistidos zar la acaricia del AyuntaiuentD" 147 '. El jutge considers

qua no procédai decretar la suspens i-; de l'acord d'incautació a

petici.'^ de la Junta de l'Hospital ja que no lesiona drets civils, El

28 de noveiutre de 19?3 l'Ajuntament decicai l'adquisicii en

oropietat oel cementiri i la foi-us de satisfer a l'Hosoital les



21[-:,00r> ptes, que na esiat valorat « ¿8 *. Una segad = 'î-.s clos si tarns

ds 1? irc3ula:ií I 'H;U>-T.a^ent es proposa f i ar uns nova no¡-r¡'ít iva o

reglamentario ¿si servei funerari < <!? ',

La secuLaritracií asi cementiri ds Valla es coniolementa amo un

recloent del cs-nsntm municipal aprovat a 1 ' agosl de 1333 amb el

vot en centra cals tradicionalistes "per oposar-se al seu idean

cyclic" i dels radicals i si -ot ai ivr.is.tiu ne l'esquerra i de ia

Lliga, El tern; no restara défi nit r- ardent resolt a Valls fins l'agost

de ¡9?4 quan es munici^s-ii tzsn tats els serveis de censntiri, La

llei de àsculsri tz3cií> de cspisniiris afectada també els de caràcter

privac dels quals els Ajuntanients n'habían de fer un inventari i 50.),

En funció d'ai1^ sorgirà un conflicte a Vslls quan l'Ajuntament

acorda "requerir a les superiores dels convents de les places de la

Republicà i ds Castelar per tal que des d'ara es cenyessin al

compliment de les lleis generals sobre enterraments al Cementin

Muncip=l, deixant d'u1.3 litrrar els particular de cada convent ' 51 ! i

tot i la protesta de les religioses Descalces i del Carme

1 'Ajüntsn-ent es «-„ante inflexible,

Durant el bisnn1. negre ls= coses tornaran al seu 11 DC, per

e^eniple, ? la 'ïslva del Canip quan es torns a coi, locar la creu del

csp.sntm 'glovii-s signe de la rsder.iDCi.: " que havia estat treta per

1 'Ajuntan,ant es coninier:oració cel prir»er aniversari de la proclsni^ciò

de la Repudi ica, També es procedí, al novembra de 131-t, a la

reconstrucció.' ds l'altar de la capella, Hentre que a Tarragona es

reclamo 1:< normal itracii» dels greuges que l'Ajuntament esquerra

ha\n fet als sentinents rsligiosos dels tarragonins (52',
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±.1 lânvz. Municipal despeas dais •'ets d'ocx-jfcre Drovoca>nä que 3

^alis, ÜH deis pri'-ers acords de la cor.-.= = ií gestora, siguí

''restablir el ce-»entiri sis ah-ibuts rati-"et = i malmesos", acord que

fa referencia 5 Is capella i 3 la creu de-1 passa ig central que

hay'ier. estai: substi*ui .s oer u na liuvspera electric*, la quai cosa

es oual it~ icada par la premsa dretana corn 3 "proT"3P3Cií veliçuos?'1 ja

qje ¿3 pretén enj:"oniiz?r la il uni del segle quan "trencar

profanaient, bsrroerar.ient les penor»bre5 r-astsrioses qua tant tô ni

escauen en una ciutat dais n.orts" ¡53 J .

Tamba a Tarragona l'slcslde gestor, Cereceda, proposa la

reposicK ce la creu del cementiri que tornara a ser retirada par

acord d= la prin.era comissió de govern aesprès del triomf dal front

d'esquerres 3! febrer da 1S36,

Com an t3nte= altres coses desprès del febrer de ISü'C es

tornara a intensificar l'accií consicerad? repuclicana, par laica,

dels ajuntaments scbre aquest tena i os ai i que 5 Tarragona a

1'octubre de 193S 53 procedirà a tenir tancat el dia de tots sants

el cerentiri perqué en anys anteriors era una data prof it ida oar

"fer manifestacions de carictev religiös al esment ir i"ar i cor» al

cjiv-i en els notis i denoonnacions dels carrers, illes i vies, del

C3ii-entiri tarragoní, 'E'snu^n eis noni3 religiosos j3 que es una

"ancnialia en una República democratic?, liberal i laica que no deu

a latí r'1 i es proposen noves denominacions que no serrín de carácter

politic sine nuf(it;ric i/o toponímics geogràfics com Ecental, Est,

Trans\ers5l, Xontanya, Ca. Ponentina, en contra ce altres noms de

les vies centrais que er3" Sagrada capnlia, Sant Joan,

Verge del Carme, Sant Feliu, Sant Tornas o sagrat Cor < 54 < ,



El cof*ii:t2 ^rata-clerical i asqje-'ra-l^ica 55 nr* pilas ils

inicis de Is Sepur'lica an-b les noves decisions qua preñen Iss

autoritats repúblicanés ¡551, a i > i 1 ' Ajüntan>ent de Vsils décidai

ajorna,' IB cslepvacií ca la festa 05 portar si Viatic ais ¡> a! alts

del c'uis Hospital i ais ar.orasonats 33 cua s istai . la t enanca qua

es prcduirien incidents 'pels elements cus as postran disconformes o

contraris s aquests actes", par tot ai í "Ko s'autoritzarà cao ruana

de manifestació religiosa f . . . 1 msntres no estiguin oscificats els

espsn- = , o el go'--arn de la Recublica no hagi ordenat la pauta a

seguir", La pren,sa v; 1 lene a consarvacori' critics la decisió js que

as tracta d'una festa "ben smoatica i da reguts tradicional" i mes

quan "perduren les celebracions catíliqües" <56 ',

A par-! ir de la legislació darjvsda de la Constitució laica

caldrà disposar à plicits'nent la voluntat individual pel qua fa a

1 'enterra.-i,e"t, per ai ú un diari val lene dirá que ai-i 'Totas les

families fiu-"ilc quedan per aquesta 13ei ctligades a acceotjr ai

laïc:3ri¡a", en un sentit sif.alar, interc,"atnnt-ho co-n atac als

estilles, es r.anfes4-? el "E EMANAR IQ CATôLICQ Œ FEUS (57',

L'Ajun1. amant de Paus seguida una línia, d'acord ai b la nova

realitat logal, d= mcdarn^tzacii. pel que fa als enterraments i dei a

en segons tarma els ale.nants de pugna cat-lic-laic, par e% érenle els

ragii:.ps del Fonisnt proposen que ja qus ha estat superat el

sectsi'isma imparant ten.ps ¿nrara cal precedir, com as habitual a

"nolts països civilitzats, 5 1:* introducció dels aventatgas de 3a
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incinevaci :• ce cadavers, ce" =-r : p r ooo san I? construed«: d'un forn

c ¡* am:? t or i s Feus i E î 1 ,

Desprès de la Dï-cniulçacio de 13 Liai de Secularització de

car 5P+.1P1S, superada -JOB primara fase ce protest:« par uns de les

liais "persecutòries pels catòlics", las forças clericals as

dedicaran a donar cuolicitat de la PO\. a situació legal, tambe 5

vetliav per tai que els enterraments catòlics siguin respectats aiM

c c r<- crsar el E: inst .-ur.ents par facilitar l'e pressa voluntat dels

enterraments i ja que la lla: no estaslei- que calgui consignar-ho

en testament intentaran fer circular un "document notarial fàcil,

senzill i d'un os t a l'aoast de tots el= estaments perquè puguin

e%pressar sense dubtes de cap mena llur voluntat respecte a

l'enterrament, tots els ciutadans", aquesta finalitat la cumplei en

les Declaracions impreses, a sigrar per duplicat, una en poder de

les farm lies i l'altra en l'organització catòlica que cuides

d'aquest afer- par c revenir Íes conseqüències de la pardua del

document familiar, acuestes declaracions tipus son publicades, per

e ampla en el SEMANA? IQ CATÓLICO DE PcUS en les quals, ultra les

cadas personal s es fa constar que "née I aro que vull viure i morir an

la sants re! igií catòlica, i ordeno dmtre d'ella sigui conduït i

entarrat el n.ají cadàver" ' 5? > .

La posició de 'Adai i E'a^vaquar sera molt a-plicita SOD re ai-ò

quan critica globalment la llei de secularització de cementiris i

cel que fa als enterraments defensa que en tot cas haurian d'ésser

els ciutadans, qua són minoria, els que fessin declaració expressa

da volunta", d'enterrament ja qua la norma es absurda en un país

d'immensa majoria da ciutadans cate 1 ics, ja que fins que siguí



r^o1 at a", cjntrsri "1-. fajor part aels ciutadans desitja rebre

HíC'-ituri sagraba, cení h3 =ucce't fins ara" (S¡"<"', Ben probable que

cîe-aa ser ai'i, per« ei Isicisne militant de les .elites republic ares

r,o va if.'posai-, oev s..'.: el cardenal recon.sna prépara1,—se per cowplir

el que ne estat p>ne:eptuat tot i que nones r.a pogut estât inspirât

per "un s- t racisme sectari" (611.

L'autoritat civj.1 tawbe intentai fer ar.-ioar als ciutadans la

no\a legisla c 1C, per ai1 ó entre uns i altres el ter,,a sera ben

present ai carrer, el governador civil reco^iar-a 1 ' aplicació de les

noves diposicicns ''amb si seny i disciplina característiques

d'aquestes terres" (62*

Coincidiran ambdues iniciatives en la prcpagaciò de les

esmentades discosicions, les de l'autoritat civil i les de les

orgaru Lzacions catòliques, el governador haurà de fi-ar, novan.ent,

que ja que el repartiment de les fulles per les declaracions

d'enterrament r.an provocat ''quei es i incidents per creure molts que

representa una coacció a la lliure determinac K dels ciutadans"

s'ordena als alcaldes que i7>peder in els esmentats abusos i que la

declarat.lí de voluntat sigui fet? en e clussiu en les dependències

parroquials, d'aquests manera es garante: que no "posaran obstacle

ni ara ni r5r llur vsiïdessa oel que fa :- i ' enterranent", La ougna

civil sovre el tenia farà que arrioi a pnrabir-se als notaris el

lliuremant d'impresos cer declsracií» ce voluntat score l'enterranient

i¿3'.

La prà:tic3 religiosa de portar l'Eucaristia a la casa del

malalt en forn a publica : solemne sera prohibida oer la legislació

laica de la Republicà, Per tal d'avaluar el significat que tenia, al
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c: = tu-.< r>¡ajoritari i 31 Is pro^ibicii t'eu tant sentida con- sembla a

jutj?)-1 per 1= critics de IB oremsa católica hem procecit a un buidat

sctve cení S''a r.abitual p:>rtar el l-'irti: a partir de l'Estadístics de

I?!"7, La cú-".5i^e--5cic de que els enterrements sen manifestacions de

caractev public i par aro o^ecise.i del ps»"ni5 de 1'alcalde o

governsrov per celebrar-se, í-lous conflictes se succeiran en relació

T les pe·'so·ies aue ^ro'os-nyeri en cada^e1'" c al ras del \-iati;: í ô-il.

Peri n: interpréta qua si el "lotie no es seo.iipsnyat per gran

"•oniore a e persones no cal que es dem=ni autor itrac id; tarnte precisa

yjë no es acceptable un r»al 3ec'.3r:snie que s'cposa a qualsevol ritus

de l'enterrament cat-l·Iic i per ai o determina que ''tots els actes de

culte, r-otiASts per l'en t e r r s men t, deuran tenir lloc necessària i

únicament a l'interior dels temples o al peu de les seoultures com

e-igei la llei de 50 de gener d'enguany",

La realitat anterior a la legislació laicista de la Republicà

respecte ai \>3.otic i l'abast -de carrer- d'aquesta prïctzca

religiosa resta recollida en la resoosta dels par rocs a

1'estadística rjue hern buidat z-acientn-ant per tots els pobles cel

Csr-io i que a continuació sisternatitzem, CorresD-ïn a 1 ' epígraf ;<VI

"En que forro y acciupaflaniierto se adr,:nxstra el viatico", La

casuístic-* r»atj."t? alguns asoecles de', ritual comú nus senore es

públic, scle-i.ne i ahP 1 ' jCcr.iD3nvar,.ent de \ems cal carrer, Les Ves

:utats oosl."en un coioorts.iia.it d'acord amb el ritual, ai i ho

riiani^este"" els rectos de Reus i Vslls. Són poc explícits, 5 Sant

°are de Reus el viàti: es "puDlico y soler.me, precedido del toque de

car,ïp^na", igualr.ient que a la majoria de les altres parròquies

uroar.es, El i'e::or del Carne de Valls precisa que "con r-iayor o menor



a cornos ¡"lavier; t o da veia= según IB oosi cKn v relaciones del enfermo"

i el de Sant -véncese de Tai'-egc-na e plies cue "precede IB señal con

1~ tapsr-an? da Is love, El sacerdote can los ornamentos litúrgicos

bajo c-lio o unorsla lleva el Saní ¿HUID Viatico, con el n-syo»'1

acoriiDH'flar'Uento ce luces / canto", Pel que sembla 1 ' aco^canyament es

"ia„o>-itar lament de dones i La 'Eecuite, Figjerola¡, nor.ies homes

1 Crr.stanti •, h5si tualment les cc^fradias p"oi/sei en u'h?ties

'Botarell, ?cöls de Contornes1, fiareu es precedit del toc de

cen.psnes t:-t i que el rector ae Csirra del Csf'D sfir-.ia que ''he

of"11 ido 3l~un? vez el toque ae cs^psnas durante el paso del Señor

üor e1 i 311-10 cono conditicio qua nom algun? fs'ulia relajada

resist i endorse n=-sta la pert ins; tacitu'-a de que quedaría el enfermo

sin viático". En alguns llocs la ceri^íniB es realitza ami) cants com

3 Ls Riera i Roda on as canta el Miserere i Tedeum iS5>,

En Is* n>esura qua SB continúan oroduini protestes, no sabem per

part de q'jin= sectors ni rnuniciois, el governaoor insisitei en una

altra circular i fi a les disposicions entorn dels enterraments; pel

que ssiibla el ^oíiu de disr-M-dia es ar^ que els capsllans

aprofitessin ^is enterrar.'ants per entonar ressos i cants a la via

puolica per 33^^ s'33t3biii-a ^ue en cas que la f aim lia desitgi

procedir d'altra iianera cal que ho sol.licit: al govern ci\'il ar.D al

pi-eceptiu informe de I 1 alcaldia, El governador ta.'iOÈ pi-ecisa al

tipus de cerimonial d'aiompanyament al viatic que es permès i diu

"sols podrà acompanyar al sacerdot els escolans i una persona de la

farm lia dal naialt, sense portar cap at% a ni cap bandera, corn segons

sembla es costum en alguns pobles', Tot suggerint un c línia de

tolerància i distrec i'- en l'aplic^c1 ..< de 1? nct-ntati^a, el
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go-, errador, scabs manifestant que l'objectiu es "aconseguir qua ls~

liais laïques de lar "soi/Dites entrin s»-. I? conscie.i:i3 pcrui^r rnâs

per la convicció qua per ia ccïrciï»" • 6€ ,

'Ze'ns í a 3iri;iL ;onai ar I ' aplican-: concreta si Ca^p

ü"r quest a norr.ativa laica en relacii' ais enterraments, el que si

saoer.' as Is la itjt an que fou anillaría par 1'si raice -as Vails ¿a

que s'argumenta en aquest sa^tit qu=n l'Dposicii de dretes critics

al proes» de seculsritrsci.; dal ceruantiri < 67 •.

Una altra refsrancia legislativa entorn ais enterraments es ei

decret aal Ministeri da Justicia que fi a el reglament per a

i'aplicacK1 de la liai de secular í tzraci :> dels cementiris f SS,),

te señóla fara da niasura ai considerar ai tema de l'enterrayant

cení un fet important en 1= cosmovisió repubiïcana-laica o católica-

conservadora, altres qüestions al seu voltant ho palesen,

Ens cal per tenir una visiu mes apro imads del fewïnisn

analitzar les característiques dels enterraments civils que si De

sí n promoguts par la nova realitat social i política nam da dir que

foren nunori tar L s : tot sovint anecdòtics, AmD al triomf de 1:»

Crinstít^ciò laica, espacialrnant en l'article 27, les ceriniOnies

civils d'antarrap'ent esdevenen quasi religioses i emfatitzen el cel

republics i anticlerical ca las autopilots republicanes ai i com la

contrapar L ida ser? là resistencia -ratilica i antirrepublicana de

molts clergues i sectors dretans iS9 •. Una referencia d'enterrarnant

civil la trobem a Reus, un noi de 19 anys, hi na molta concurrencia,

"ai seguici hi figuraven \sries corones i una banda de musica",

ai, .} as un preludi del que Jiménez considera la "litúrgia de

l'enterrament civi 3 " , qte, par exemple, introduei- ai cant de "La
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'"¡arsellesa" en al seu desenvol'JDan.ent i rpe "adquiría una categoría

casi sacharenlal, religiösen ante a^t i-religiosa". -^quests

enterran anís eran consiaerats peí' la pre-isa reptil icana d'esquerres

"uns fita cel remerciaient civil" 17C •

"lor entierros católicos daban lugar 3 insultos y mofas y
los entierros civiles ss tomaron no 3 ¿le ri¡as y mas
t'ò!,-¡¿'.-icos, sino ti'Ss •- üiSs agrsswos" i?l - ,

Dursnt Is III Reput 11:3 si cer^cter dels enta-Ts^ants fou

viscut c3-1, un fet de r. ilitaocia, laica o catòlica, és el r»5tei- que

succeí r 3 ar.ib els ca=3r.tants civils i l'ensenyament laic. Tot i ai ó,

segons Jii.enez, l'e1 periéncia denostrs que "no >:dia darse sentido

de lo Is jco entra nosotros" (72).

Eis enterraments esdevenien tot sovint, qusn eren civils, unes

PI 3 r. i f estruç ions d'scshessiò republicana i de propaganda laica (7U^,

ai i s'esde/e =n el cas de l'entarran-ent d'un regidor de Valls,

En la mater a línia que els casaivents la orerisa. esquerrana dfrra

•iot-_:i3 de ID cen.ebraci> d'entarra-i,erts rivals a Alió o Vilallonga

on f oran acori~3n>Evi3 per un:, gran geniada, un directiu de Joventut

Republicana llegí unes quarterns dedicades a glosar la \ida del

re-put 1 ic s fire.-, i ¿s cobri la caí a ar b els emblemes republicà i

c?ialj-i, C'all^a o^n^s es denuncien !. ' incc-uplinent de la lagislacio

:oni al Pcur-.ll on s'eni errs un cadï'-er 5 l'església,, es orocuai >en

incidents i al rectrr 6s eriçat 3 l'ordre pel governador i T4 » .

Heñiré segons EL TEr'.FS la in mens? r.iajoria d'eni errafuents son segons

al ritus cat-ïlic <75^. o a Tcirreden-barr? que "com de costum, al

Centre Fedc'r:>l fou hissada la tareera a mig pal" 176 > Es de

destacar el tractament periodístic, sobretot de EL POSLE, en
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i'e.ita.var.snt civil o'Enri: lavall-s : noi i 5 -alcalde de Reus i

singent .-s-dical er 3! cual hi part ic loaven la bards munieloal,

l ' ^iL-rr.ari'ent en ccruopaci·l i delegacions de partit i desprès d'un?

parada datant de la "Cesa del Poblé" es procedí tins a 1s Plaça de

Catalunya on s'eo^assa. el cD'ndol als caps del dol que dura nies de

qu 5 r an t a r,i i nu t s ! 7~* * ,

CULTE I CLERcAÏ.

Al desembre de 1931 as DUDlica la primera circular sobre la

col.lecta a favor del clergat de 1s diócesi, si be LA CRUZ portaveu

dels interessos catMics, ja hi havia dedicat editorials i articles

< 78 '. Al feeder de 1932 Cardenal Vidal i Barraques- dedica una

al.locucic a l'cor a pia de clerecia i culta i ho considera un

probiena de 1'Església i que per ell "es un cas dolorós de trucar a

les portes del vostre cor per subvenir les necessitats del culte,

clerecia i senunaris", Planteja la contribució econòmica dels fidels

coii una a igencia per a tots i que no es tra;ta d'una almoina

voluntària, Sembla que si el Concordat e imi els fidels espanyols de

pr-gar del-nes i prirrucies ara els torna l'obligació afiO la supressió

¿el pressupost de l'Estat de les cbligacions ano 1'Església, per

ai í zonsidera que les despeses de culte i ciere:ia i el man t enliven t

dels senunaris sí-n una e agencia de "la rac- i del dret natural" i

que els catòlics han de sustentar els sacerdots com ai*i ho fan amb

el 3 niest res o netges i que el poble l'ha a'atendre perquè el servei^

a el] i :« l'aixa.)" 179 ', A v-c significava unes despeses per Seminari

que en e] s pressupostos ser a Tarragona era ds 855,401: ptes,, el
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n,ant.e.-¡ip>ent de 322 sacerrlr'ts i I""7 taróles pa." una c:>rnun:tat

católica diOcssan-:-. a'-sluaca en 200,000 perscnea, Ei Ser.iin3>-i ers

ceptre de Cultura Sups»-1? r :> Universitat Pontifícia i hi assistien

aly-nss de les ciícssis catalanes organitzat en dotze cursos i

cinquanta-una assignatures aro un claustra de t .-enta professors

i E'O ),

A l'as--il de !?j2 h: ha uns ^.-imara sp.-o iriaciò de las

contriD'JCir-r.s que csldrs jfrortar en l'obra oía de clerecía i culte

cels L3i.>li:3 de l'arquebisbat de T&s-ragons, Els pressupostos que

de: a de pagsi l'estât 5 la dieces: es en personsl 716.S06'50 que

correspon s Iss assignacions dels sacerdots <332> sense constar eís

jubilats; en n>3tt;riai o despeses de culte dels 177 temples una . ifi-3

de 10'r,675 ptes, i peí Senunari 23,250 ptes., per ai^o la

progressivitat de la contribució dels -fidels per tal de "fornir les

quantitats que l'esta: vagi ar.iot-ti tuant, successivament del

pressupost" fins assolir l'e tincio, A si í se l'anomena "obrs Pia

de Culte i Clerecia" ¡Si > ,

LA CRUZ reproduir^ una "razonada y paternal carta" que els

rectors adrecen als parroquians sobre l'obra pia de culte : clerecia

: derur-na que la família figuri en la llista de suoscriptors no tant

pel que fa a l'aspecte material CON' per "la ejsmplandad que

representa", La contriüucio ha d'os::l,lar en funció de les

disponibilitats econ<:miques i la generositat dels fidels i segons

l'al. locució del Bisbe hauria d'ésser entre la Meitat i el 2,'í de les

entrades totals de la íanulia, ficant una aln<om3 mensual lunima de

O'50 ptes, t 32'.
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l'n s 11 re tsn-s. airersnt 5 aquest ¿s !=• butl.r de ÍB Sants

Oeb-ada ¿e 1= qjai z.~ srn els administradors =1= rectors i que

establer- di*e~ants t-ipoirgies da fidsi= an funció da la rància anual

15 sigui ne superior 3 2,500, fins s 5000, frns 3 10.000, fins E.

25,000 i d'aquesta quantitat en ands'-'ant que suposa raspacti^snient

i , 2,5, 5, 10, 15 pessetes de Dag3r>ert per- 1=. Dut 11 a ge^evai,

; ' astíoiien uns caoitols per sumant; di-.j •>*.= , T P+--.(' '-e

cor.'COBicio, ],. d'o.'Stor; pri'-st, "O, Un altra epígraf e3 el de

cijjni i abstinència que es e em pel= que ro swiben s 2,500 ptes.

l'anv. es Irects d'uns butlla concecida oal Pspo Pius Yl 3 Is patris

" a : un.u 1 a ,ido en ella un verdadero tesoro de gracias espirituales y

privilegios temporales a que se hicieron acreedores nu = s^'nO3

gloriosos aniepa^ados", La butlla insistai^ en la fe i el

psi r jot isr.-s, sent inients qus LA CRUZ considera que cal intensificar

en les actuals circur«=tancies, El products de la butlla es destina

al culte 2 a subvencionar institucions carita-t ives i cinefiques

L'obra pia de culte : cle iecia havia ae f*r possible sírontsr

la desapsncic- en els prsssupstos de 1 estât de 1 ' assignació a

l'Església i fer possible a la lls'-qa com a *inalit3í ultima, i s.

independència ce 1 Església per cult; i clergat ; Seminari i tar.oè

oel fonien t de 1 ' ensenya n; 3 i bene "iriáncia cati^iques, A cada

parròquia i diócesi i d'amtit r-etropolits es creava la junta

econ^niica de l'obra p>:=>, Els recursos, ultra la subscriDcic per

f"nuiles, abastaven els ajuts voluntaris, les cel,lactes i e3^

respaila, quota per us de cadira i Dane, prestacions en espècies i



personal, una p^i-t aplicable da] s ~-~5 de IB Dut lla de le Sar.îa

Creuada i les iguales ¿Drrcquis-ls <£•£••,

g

L' A-sQ'JEEï'zE'î T i 85 > ísn palesa l'svclucií> negativa da las

liquids.; i :.ns ce 1 'Obra Pía da Culta : Clerecía, segura-t.ent

ce1." :i c lanada per l'a'-olucii de les circumstàncies socio-politiques;

QCTU.
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SIM3QLQGIA.

L'aspects siri>bc<lic a tenor que ara una de las mostees da la

presencia oe 1'Església en la societat civil es veurà questionac? i,

en carta venara destruida per la nova realitat rapuc-li:ana censada

de la sepr-raci.: de l'Estat i de l'Esgles.a conferint al fet religiós

una vassant e lu=3i'-'ar,¡ent privada, Aquesta lin.itacio provoca,

l'hostilitat de la jerarquia i dels sectors catòlics envers el nou

ragin, república,

ES an aquest sentit que el rector de la parr-ïquia de Sant

Francesc de R'aus, Ren,en E'argadä, adreça aues cartes a l'alcalde

ragas, ten just constituït el nou A,iuntardent, i desprès de
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•van i í estar "l ' adhesii del :lerc de la ciutat el regim a^u: ir.Dersnt'1

costra i:* wr£cc'jp=cií per l=s gestions que cjnere-i i que s'han fei

C3r"ex£i-a= Ge Rompiere i M,crsll, 1' alcalde e plica les

que ha tirgut per fer -etit-ar la creu

"3 fi d'e1-: t e r la pe = sibil i tai ca qya per e Ierren t s aus no
els *~ _ clau que :: ont muí allí, ^ugui ésser ti-eta er. r-isla t'orna,
donant 3i i ccasiv 3 cue es sentirn mo>-tificsdss les persones
que oels seus san:ir»ent= religiosos li trotan bè" ¡8e1,

Con¡ siguí qua l'Ajuntament s'ha adi-sçat si governador i aquest

l'ha SOM a t si cardenal, con que la situacit- ror-ian igual,

1'AjLint=ri.£nt decide;^, B prcpcsts de l'alcalde i per t?l d'evitar

accidants desagradables que la creu sigui treta i dipositada en ei

Sartuari del ROBÍ:-)-, decisií que serà coniu-Ticada al rector < 87 ',

Aquest fet pi-ovoca 1 ' immediata protesta dels sectors catòlics

mitjançant el SEHANAPIO CATÓLICO GE REUS, nès quan es dóna el c?s

que l'esr.iení ada creu ravia estat coi, locad:- feia poc n,a= d'un rues,

en ei marc de les missions i que en aquest acte hi particioaren .1.23

ca 3,000 fidels en processo -na-crucis, El SEMANARIO critica

l'actuació, ri'ès quan estava in=t:l.l?da en uns propietat prisada, i

afii-Ta, en incst-s del ni/eil creï ent de c;mf 1 ict ivitat, "Que dii-ia^

: que h^íiiarsn cichc estos sabores s: Ics C5tCl¿cos hubië=ertc= hechD

aigc parecido con algún enible^ia de su Darticulai- aprecio o con

slgj'ia estatua de algún hombre de su partido" <£'£''>, La iniciativa

popular en contri» sera -i-obilitzada Mitjançant la recollida de

signatures per protestar per la retinada de la Creu '89',



Un fat- similar s'esdes incirâ s l'Ait Camo quan s'endega la

iricirtiva de sustituir "La Creu de Vallmoll", i cue pels esquerrans

val lenes cal treure-la per "borrar el passat, per a donar lloc a

1 ' e.-:pí.r,sió de mode mes plastiques", tamos perquè la nova re«litat

liberal cal que es faci present tambe en les vies de comunicació

'! 90 '••,

La campanya esquerrana contra la simbologia religiosa en espais

públics, tindrà un nou motiu d'agitació de 1'opinió pública quan el

cor.seller-gestov de cultura, Duran i Ventosa, es trasllada a Poblet

"3 plantificar una creu" (91 >,

Després de les eleccions de 1336 la conscienciació i

especialment l'activisme dels esquerrans en relació a. la destrucció

física de la simbologia religiosa es farà palesa, per exemple al Pla

de Cabra que és destruida una creu que juntament arno la imatge de

Sant Isidre presidien una de les placea del poble (92),

LAÏCISME

Alguns dels setmanaris o diaris del Camp tenen permanentment

prisant el tama religiís, corn LLUITA que al costat de la capçalera

afiri'ia "Els nostres deuràs religiosos han d'ésser dirigits per la

raó i el convenciment, no per la força i la violència" (93),

Un dels símbols subjectes a destrucció seran les anomenades

Creus de la Missió que en alguns punts han estat prof anades i

destruides per "las turbas alborotadas", Per LA CRUZ obeeixen a una

campanya de propaganda estimulada en determinades publicacions i



actes publics quar» "=a ?îiz3 odiosamente si oueblo contra la

-'eiígión / contra e3 cle.'c jue han sido sie^ore el -iiejor ari>paro y la

-.lejcr defensa as las clases r·.eneste.-osa.s", i advertei qua han

d'ésser aturats psr las autoritats ja que desc.res -2=13 atacs 3 1s

seruiran an contra da is c .'opiata-1 privada : las persones "y

cuan^r sa intenta contenar la avalancha destructora",

litar, al cas es is rreu de la riiisHi^ da Raus qua ha asT.aî ar.derocada

ra r.̂ ra'.··a q.jasi oficial ja qta hsvia estat objecta d'algunes

profanacions. : s'nauria coguí evitar "si las autoritadas lócalas

hucissen reco,i¡encado al cuablo el ^espeta que la Religion y aur la

civilización ivporen" (?4>, L1Ajuntanant de Peus havia acordat

•.'2r.i5.ndre "¿ut'"al en n atería de religiC segons el manifest de la

entesa reoublicana i catalanista integrada per Centra Republicà

d'Acció Catalana, Centra Republics Autono¡n: sta, Foment Nacionalista

República i Casa del Pedís,

='ar cont,'?, la pra.vsa d'esquerra denunciava la mobilització

general deis cs'.vlics per la defensa d'uns posicii qe privilegi de

que havien gaudit en "al regir-t raigut par senp"e ma=" fent un binaria

indastr laDie er'.re '> ona rquia-ali anca de l'Església que afectava 1?

raligiosilat popular, 1 nient re l'Església "tracta d'organitzar els

c o t i l l e s e" Qsi'tit p'jlz^ic ' t r a: t =*r 3 d'ci junta r els obrers '¡gooes'-1

seta la santera del »^a.-um No"ar'jm>; el oais sent ei laïcisme i la

Republics sera ]aic? perqu- es un principi essencial de veritable

i-enovaci-L" < 95 '.

El Setn-anan LLUITA de Valls intenta esclarir que es el

clericalisnie per Fsi-ra E'ells per tal de terciar en debat que ha

plantejat la premsa conservadora de fslls, JOVENTUT i ACCIö



í que lonside"? clericalisme quan "aquests ciutadans

s aparten ïo>"nalr!ier,t dels seus vots i de la seva finalitat f.ieral i

volen donar un sentit ur-ers a 1; seva miss K racabant Is supremacia

¿el clero enla gova.-ns c i •: se l'Estat, convatrit-se en partit polític

abusant de la cepa da IB r~î igií ; s:>tr..5tre l ' rutoritat civil al

poder de l'església", i co"fi3 que la niatsi^ a església col. labori "a

^rebsllër er 3'cbra de conjunt per accelerar definit ivar.isnt

1'ensorrada del cle!-icali=ne, vertadar aner.iic de la religió i del

pocer civil" ' '?£.),

La -ederacic- Local ae les Societats Obreres de Tarragona

fianifesta, s l'octubre de 1?31, el recolzanisnt de la L'ST a la

seps^acio de l'església i l'estat i demana als diputats ae la

¡••¡moria socialista que a=s:stsr in un aní,ven t a les sessions del

Congres per a l'aprovació dels articles de la Constitució referent a

sap&rëci; esglssia-estat, instrucció publica i far.ulia, Entretant

des del DIARI DE TA&PA60NA en una editorial es dolía "l'e 'tram de

radical isnie a que s'ha dut el problema religiis". Plant re que

TARPAGGNiA .-ECEPAL confiava en la resolució del tema ^eligiós pel

tractaf'.snt constitucional i propugnava el respecte 3 totes les

religions sense preferències \ supressió de les obligacions de culte

ni clergat ' '~7 ',

AL deserore de < 3'j] ei c-:nnt5 d'entitats d'esquerra de

Tarragona integrat pel Centre Catalanista Republicà, Centre

Republicà Radical, Agrupació Socialista, Centre Republicà Radical-

Eociaiista Català i Centre Republics Der..ocrs>íic Federal signaven un

r.anifest per vetllar pel prestigi de Is Beoubiïca i per ai ó

afirmaren que col fer front "contra el sectarisme religiós i



i'-^esoetuos : intolerant cue ar.s reta sr.r les seves provocacions"

f 9'E « ,

L'apvovazií riela pressupostos de 1 'Ajuntament ce "'eus produer.

el detat sobre el. laicisn-e de les administracions, pal que se.'bla

-ÜMENT, per13veu de l'ERC, denuncia les subvencions que es Mantenen

5 cream tzacicns cate]iquès i dissir>ulad3r',ent el clero, ser.'bla que

es referez :- l'.oostos u!"D3ns i segD.is Eorräs "hi ->3nc3 el segell

-ropi d'una ck^a polítics de csracter resuoiics", Mentre LLUITA

splsudeï els arords de Is Majonr? republicana a 1 'Ajunt^.-ent de

'-'alls en neutralitat en afers confess iens Is v la secularització del

cei.ent i?i¡> ¡ 99 > ,

La filosofia republicana sobre la separació de l'església i

l'estat s'e posa en els articles de Francisco CaHaguerai a TABRGGNA

FEDERAL quan afirma que "la religión en franca camaradería con el

Estado ha sabido MVJ.I- cogido del brade siglos de opulencia y

D^eponderancia" i idu que la véritable religi6 no s'na d'aliar amb

cap estat f 100'.

En n.oti'j dels actes celebráis a Valls i Alcover sobre

3'aniversari de la primera República el SEMANARIO CATcLICQ DE REUS

denuncia el discurs anticlerical fácil conc retan-ent del diputat

c'ERC Loperena t TO 1 J,

FOMENT publica un article de Jo:? n 'í a n roma del Morell sobre la

"invasi-r religiosa de la cosa publica" i diu que abans tot ers

confessional; a l'escola, processons pel carrer, cementiri, sagrats

cors a 1 ' Ajuntar-ent, per ai o el 14 d'abril s'obre pas l'esperit

laic amb el respecte a les consciències i per ai o cal trencar els

vells costufï.s rancis i entronitzar ic-i llibertat ja que la "
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-.=( He íornr-'.'-se 3 repetir, en benefici

•r s lot nom" i 101 ,

El ter-is que e e-,,::lif ics al neut .•'alis-.·a 3 I'Ajuntament de Raus

es L ' assistència social on no s'hi h:- ce oarr^jar n: 1? i-aligi.; ni

ai ateisme si·i:> „na "he v,,er,eunca neutralitat" i oer ai%-¿ cal

"atirai- als si^i^ols religiosos ce l'î-os:::ia] i del Pensione-1 < 103.!.

Els d=r.i5 = 3O5 =1= CBlcons cu'snt 15 p^ocassò de corpus 3

T3i'.-;,con5 35 diHunc¿3d5 par TAFPAcOWA FECE"'AL ccr-> un rapta 3 la

s:': irn-n'.5 c c p u 1 =. r f 1 C-í • , El te^r ^aligivs es present en la prenia

d'asqua^rs -as si i rus LLUITA, inclou articles sot-re els capellar.s,

a hibiciò da la c^eu, con.cenyia de Jesus, etc, s ICE'.

L'Ajij'-itsf,ent da V~lls, al gane'." ce ]'?Io, anib al vot en contra

dels t.-adicirjnaliates, endega l'a^padianL par a treure de culta las

capelles dal Rosar, Sant S'oc i convent da las r.ionges r..inifi.es (106"'

ar>o 1'objectiu d1 instal, Isr-ni un museu local, Les vacants 3 la

Junts d'Adn.inistracií dels Santuari de Misericòrdia seran rnotiu de

polèriïica. O la supressió da les escalas del convent de Santa Clara a

"aiTS-gona, i l'hort q-a conrean í1!??1,

El tarra nnd^s i"e*"la e a las slecrions vunicioals de 19?J.; ai .1

els candidats d'Unií Ciutadana ,-n;nii"e=íen que "volen fer honor als

sentiments religiosos de l=i ciutat",

Al r.iarç de 193-i sorge: :< Valls una entitat par s fomentar i

protegir als actes civii=; astí integrada per simpatitzants dei

laïcisme, els que vulguin col.lBtorar que s'adrecin al setmanari

TREE'ALL '.103*.

A l'agost de l'B34 es destruïda la creu del :ern-e de Eorges del

Cano, con abans succeí ? Figuerola i Torredembarra destruint "un



se.-.'-el pe .-anna ds •·>£3ai.cc: : , «n r. o»-.urt.ent de fe, tota una t r a ï c i ó

¡roDL·Lar , ur l i z c ¡t 13 \ •: r : c s s p L = - d i 2 i ccr.cis 05 Is v ida tós i r t i n -a

-I • , , - r- . í. 1 - II : -, ,- Q \
'_. •_ ' t r"J D - '— -l ̂  * ,

AI ri.rir; ce lï'DS la p>*erns3 oretanjt torrers 3 }? càrrega ci-nírs

el laïcisme oficial : conc ret =n.snt EL TEHF'S afiro's; "Alçaré-'

vrlentiisi- la no=-.n3 p'otasta cuan calquin quan 5'5t?quin ies

rcïti··aa c:r,=.:i=rci65 Je c^ïíiics i cristians, i qjan, sn-b l's1 rusa

d'una dsr-iocrari:? cua '-iu en els llacis i 55 contractica en els fets,

Is ilitai'tat d'sspsnt, -us-es 1= p.-in era de totes les liibertsls,

siguí escarnida en acta= i oer disposicions oficials" f'l 10',

A l'-ibril de I93Í, tindrà lloc l'afsr que ?caba--3 amb le

d:ii'.33i:> de l'alcalde Lloret i cus recorda el CDrnpoftari'Snt diferent,

en i'-ucl circumstancia, a Sevilla, on es degana, que di^itei-'in els

regides del "ront -'ODulasn, Ei que succeí a Tarragona sepibla que

acabat el desfile de les forces rt.ilitars dels csrabinsrs i

tane". er it a urs e1 t reinstes cridaren contra el bisbe auxiliar que

fic/jnva a la presidencia i "Mozalbetes con,unist6=, socialistes i

EF-C den-anen la ciriassio ds Lloret, el conussai-j. Prunes digue,

••"slicitant al pot le per l'alerta contra el biabe, que no es

repetiría, "'oste^mrpiant sis elementa del c"ont F'ooular oresentaren

u,- v:>t de censura corita Lie r i-1 "DO" no haber secundado la actitud

de los c.rncej?ie-: de izquierda al retirarse de la tribuna oficial

dui-snts el dssfila r > i litar, como protesta por la presencia del

DÍ: 1=^0 :-u iliar" i 1 " ! '.



''En p"orJa7'5»—5-r Ja FepL-b 11 : a, 3Î cfirisr am o =egon no
sortiren les processos c?a se í «/ara s?nía. Ja c/~/aJ cosa «or f i f:ca
Jes "e53i¿sr)"es", car *!>-= ale-hor-s l'Esgle=i3 3 '-''alls >-o rtavja
esíaí /-'!oJf5Ía^=, i el pr'irei- Ajuntament "epuL·li:* no voljia que
ningú no pogués entendre que 1¿ ^eJigic ara perseguida. Fer-? ja
llave."- I'£çglesi3, si x<ë3 no IB de Valls ídopraia el psper de

A una setmana ce prorl3r,i5d5 la Pa-ublica a I '¿yuntamení: de

Vslls la liiinons· trs-dicionslista- r^niíesta la =0^-3 protesta peí" la

3'jspensií ce la sortida ce la processo del Corubregs«- general, fet

que es prcduï, segons l'alcalde, "en ateneu a les circu-n-stsncieä

del -iior,ient, propicies a *ots wena d'e altacions i violències" M13',

El nieier Ajuntanient haurà de rebutjar invitacions de l'ar-.iprest

oer designar predicadors, cor,! era costum, per les solemnitats de

Corpus i Sant Joan o la represent ací C r.urucxpal en la processó de

Sant Isidre invitats per la Ca&ibra Oficial Agrícola. Tan-bo ós

i^ebutjaüa una prcoosicio de la minoria tradicionalista que reprovava,

la crema de cjnvents i .<alt>'ss e resos^ segons l'alcalde pe»- ésser

"inoportuna, tendancicsa i alentaba per la m~la intenció" f H ¿t \

T^.vbè l'Ajuntav.ent de Reus es plantejarà la se\ a assistència a

les processons del Corpus i Sant Pere i s'acorda que hi assisteixin

els que ô desitgin tot i que tar.ibs s'^av-ia defansac cue no es

dei1 in celebrar mani festacions publiques com les processons » 1 1 5 > ,

L'Ajuntamant de '̂eus acorda a l'abril de 1931 assistir els regidors

que no desitgessin a la process* del Viatic,

La festa del Corpus será el primer motiu de polémica a molts

iiun i c i p i s, es ai i que ei diari d ' A, C , R, LES Cl PCUMSTANCI ES f a un

balanç de las processons que nan estat suspeses a Saragossa, Madrid
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:. a íarrago-'S on s'la'-ien de rscírrer normes aïs carrers propers a la

Csiedr=l, a Peus señóla que segons DI^PIO CE PEUS havia d'esdeveru r

"._-ra gran manifestació de fe", Foste'iorr.ent s'informa de la vida

dura.nl i;, f 5513 i que els estSQlir.ents foren r«c>] t concorreguts, es

repartiren, conques s-nb cireres per is .-^ma^a i e= f=u un concert

pe" is ba.--.ds i assistiren els gegants i la mulassa., es presents al

Pigcleto al Teatre Fortunv .t.antra 'l'autoritat eclesiàstica

suspengué la prjcessi per evitar possibles pertorbacions, que

segura.-ient s'haurien produït, pui de ben ii-ati el públic s'adona de

certes penjarel.les que lluïen :%1 Centre Càtílic i d'una bandera 3¡¡'b

un escut ingrat que hissaren els jaumins, i er. protests fins que

desparegueren" MIS1 ri,entre aue FG'-IENT destacava que "pel dan>unt del

seu caractar religiós hi sura la flaira de la fasta popular" i que

si la resta fins ara hs^is esta'

no seria de la deslliuranca" m"1.

A Tarragona pel Corpus LA CRUZ realitza una intensa car.ipanva de

premsa ja que "no podemos ru decemos consentir que se aviron el

espíritu racial de la tradición del pueblo" : per aivó proposada

engalanar els balcons i anar a la mis=a MIS'.

LLUITA havia advent que calia prudència j=i que "Els aninis

s'rDassiDnen, desaparei. la toleranci?, Circulen rumors d'amenaces

foutues, Cada bàndol és un fei de llenya seca, La circur¡,st-ncia f'ies

rumia pe t originar l'espurna i la foguera" per ai ò troba encertada

que hsgi estat suspesa ia processó del Corpus per l'alcalde <113.',

Entrestaní la Junca d'Acció cat-Mira de Valls fa públics els actes

religiosos a la ciutat; catecisme, festes, novenes, misses, adoració

nocturna, etc, , , ,



La fasta za í ant a Tari?, ~us ro inclou en al programa oficial

e <-e¿ igiís, 3 2 v ï criticat per L^ CRUZ 33 que ultra is n.anca

ce r idelit.3r. qua representa as ''d'un sectarians grotesc i miserable,

::.rtr2 si qua or otaste^ 5r<ib la r.>3% ifna erergia" t 1 20 >,

Sobre al ta.va da las processons, la Declaració Col, lectiva da

L'Espiscopat i··ar.r.f est 3% a que s: ~s as garsnter Is r^-jni* pacifica i

al dra"- de ^a.-i-es-riií en canvi "las p^ocassons catòliques no

pzd'·ar. sorti'"1 cals edificis ssgrsts sansa aspee .si äutontzacii dal

govern, qua qualsevol a^sit^a^iatH-t, temor f-.ctici o =udacia

sectaria donaran prate t oer:;ue siguí fr-cilr.iert nsgada" (121 - ,

_s, aiada da tots sants *ou celebrada pa.- «voltes entitats

rauserquas recreatives o polítiques (1221, Per Nadal proliferaren

els concursos i manifestacions pessebristes, organitzats par Cercla

tradicionalista de Rau 3 ''en su ideal de difundir el espíritu

católico an las familias" ¡123',

Al Morell, l'Ajuntament décidai evitar la realització de

procz-sscns "per considerar qua sin n,as aviat setas de vana

oostentaciv qt-e ro pas pietoses practiques religioses, oer a les

quals as r,.es ?pr-:piat l'anbient rec lis deis témeles que las

bulliciosas vies publiques creades à altres objectes i necessitats",

: tar.ijcoc as consent si cap col.lecta a donucili "per evitar la

coaccic que pc±ia represanta1.-", En la matei s lin*a as susoesa la

processi de la festa de 'Eant Antoni a 1s Selva dal Camp on es faia

I-A cursa dal 3 tras ton.bs mentre s'invitava a la realització de

cultes 3 1'interior de les esglésies !124¡,

La satr.isna santa de 1932 sera novament motiu de conflicte,

l 'Ajuntarnent de Montbrií acorda no assistir a la processó "par no
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•- lu r a en contradiCcic ar»b las liais de Is República' i ais ci jous i

di\encres no es vetaran les caniDanes an senyal da treoall i

ce.-'jnciari nua una fàbrica da te tils oDliga 5 fer festa i segons el

c :• Teso ;>ns3Í da FOMENT ' acuqirer,! on sigui perquè aquest pool a as

crnegui tar>be que s'na imolsntat la Repudi c T'' (125». A Tarragona el

portaveu de Is Lliga- r¡>anifestava nua \olia que as cogués ceieDrav la

p "ocasaí "d'una =o»anmtat i serietat sansa igual, que atrau a

uilers de fovastars" i ar i donaria la sansae:<: que la Republicà

"sap r-íscertar totes les c'-aences si tar>oa sap garantir la llibertat

d= calatear r.ianxf estacions de fe, c c M as aquella processe, sense que

ningú s'atrevei-i a produir el mas lleu incident" i segons que signa

un industrial que se sent reoresentat pel Sindicat d'Iniciativa cal

fav possiDle la processo "35 que al cap i a la fi, els interessos

reataríais da la ciutat sin als restai- os que abans, i l'esperit

religiós, anear que a algú 1: pugui sernolar altrament, no sols no ha

rnirvat mica-, siní que ha augmentat considerablement en als darrers

-.¡ases' !l25l. Quan las Associacions da 'Eatmana Santa da Tarragona

dañaren subvenció a 1 'Ajuntament ÏA^.-AGC^A FEDERAL cpina que nies v?l

que las 1,500 ptas, concedides l'any anterior, 5'esmercin en donar

treball als obrar s en atuv forçós (1271, A Vall; l'alcalde aciareiN

!J5 l ' A: j.ntanant es ¿i'nitsva a suc\e,ici:'nar les orocassons de

setn.ana santa : que r.iai les havia organitzat <12S',

LA CÍUC critica el svoltananisme* del DIARI DE TARRAGONA que

ha tret edició el divendres sant i no ha respectat, par tant, la

festa del dijous i a r-ias ha suprimit i'edició de pagines de

literatura religiosa ço,n er? tradicional i que en la resta dsl

nuf'ero es tracten "quest iens orofanes, totalment inadequades al
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¡•¿collinenr de l'í diaaa", • â 're 5 Dlica que no ='¡13

3i-cce=5ii , ce-n 5C?"2 e^ontsm dB leí congregacions "penqué la

^ea'.ita" r,c dé~".c st "3 -'9 si x" tavbe critics que 5 L y1.- "-e s coliques no

t¿ "-quessin el di1 sndrss : que circulessin alguns carrr-s i carnijr.s, i

Lr pane que raía '-eu^e passar 50 lis ".3 fe.it instrucció, ce tots

•ij-e.··j àfi."ria -~ua :- les fy-cions r-elig:o5es hi haçue un? nutnd=

c : "cu"n^,ic i? '.' 1 29 ' , T3"'poc 9 C? iD·.'·ils as ta^er le= processors. ='. an

A F'e'.'S 15 cofMissii h 3 deiiBns- per í ai- el vi=-:ruci5 puolic que

si r: er:- astori trst es f?ri3 3 I 1 interior dels ter,>ple~ com 51 i

succeí i que fore^ r-iolt concorregudes "s pesar del sectsrisr-io

=nt:c5toiicc inpei'?nte en las eŝ 'ê as oficiales". A l'acte del

dij-:uH hi assistiren els regidors Odena, Can-pa, Sabater i Vilalta

tots ells regionalistes de la Lliga "cor.io representantes de una

f.'arciv politics que se ha declarado católica" als quals FOMENT

degana que els fos aplicaca la llei de defensa de la Republicà s la

qual cosa el governador 3 'ni oposa t 1 30 • ,

Els catifes de Peus, diu el SEMANAS 10, es mestrarer, sorpresos

en sentir tocar les campanes a les hores que es toquen els dies

feiners el cu jeus i divendres sant "contraviniéndose asi la liturgia

¿e 1= Iglesia en estos días s:-ntos" la qual cosa trencava la

tradició de segles i 1? 1. '. A Vilallonga el pie de l'Ajustaient

decidei "de dinatir en el cas de no ser amonesta-1 1' infractor"

re*erint-se al 'ector ^ue no cc-'plí l'ordre de 1 'alcalde que no

a^toritzr^'í el on-brega - de l' església cel carrer M32\

Per la Festa del Co-'p^s ce T?Z2 LA Cñl'Z comenta que se celebra

espí end i dan-iiit , i que a la fimcíí» de la Catedral ni assistiren ,iès



1= ¿00 persones ai i ço-. rec:. r..ana due s'adornessjn els balcons, La

u"ic3 modificaciv da l'acte ccr.sisti en la suoressi- de la processí'

d-je as -'au pel claustre da la catedral "La ciudad de Tarragona, fiel

a sus leg;ti'»as i r 3d:, cienes y consciente de sus sent iniientcs

-ri = ~. la "-es , euer'-s macana a t er ion radios enciomasando los balcones

con colgaduras si'-, inscripciones ni emblemas" M 33' i destaca que es

r'ai-an 1- p.-imara ccr-unió ai? col.legis i parroquias i que durant tot

el día "transitaron por i5 ciudad luciendo con sano orgullo sus

•-estiduras blancas v 3001-5 ellas triunfante ai crucifijo" (134). La

processí del corpus fou suspesa pel govern civil "por no haber

•-ariado las circunstancias que determinaron suspander la ce Seniana

Santa" ( ' 35 •. Al juny de 1932 se celebra a Caribrils la gran diada

fa r i ana de la qual info-.-ma profusament LA C FUI del 22 de juny, I a

Sa'-t Joan de Vails se celebra un IRIDIUM,

Par la festa major de Feus si be en el progi-ama no fou inclòs

c:-c acte religi·ls "ti pueblo fiel respondió nías al 11 arnar»lento de la

Iglesia que al da otros festejos" i afirma que la Junta de

l'Associï c i i d'Iniciativa "sa cuidó muy bien, teniendo en cuenta sin

duoa, 1? época que atravesamos, de no hacer constar en los programas

qua i-ep5'-ti£, que la f ¿asta mayor fuese en honor del Pstr£n de la

ciudad" n?s».

Al gener de l'fBD es fs-u una Diada pessebrista al teatre d'Accií

Católica. 1 ' A 550C :;•>.; li pessebrista tenia nius de 300 associats i hi

participà l'Orfeó tarragoní dirigit per Xavier Gols H 37l,

La Setmana Santa de 193? tingue algunas diferencies respecte

1 ' ameno-, a Raus la imatge del Crist fou traslladada de la prioral

de Sant Pera per la congregació de la Sant i "era mcstrada al pueblo
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que liens::-? 1= D'i^rs as Is sar-gre v de^ctsmente aquella encrr->e

<••(,' 1 1 it L,:; se p: s t ral: a pare is pa^cj-rn de IBS tres gr:-.ci:-3'' i 1 38 > ,

"""s'-roc 3 Valls 55 T~ej íuclirs la processí dits cel coivoregs^ general

üstria de 1:< consul t = rie L'alcalde el sever ,13 ¿o r í i 3? • . A ¡ion t roí g

¿1 :e='jit5 cL-e predica en els actes "-s esiat uns continuada

f:lip:;3 contre si regir., •••ep·jt". ic?" i zagons FCv'EM, "js seriï ho r?

:-->; -LT_ír: ce Is He»5 CDnj'.cií es clergues Der 3 fer politic?

•darr Dt 13" 5 ces ce 1s trons, q'jc- Is Republicà te unes liais que

csstiguer les e tiA3l:ratHcions" í i A O 1 ,

La pre.-iaa de l'E, P, C, comenta habitualment els que 3 'esdevenen

? d:f events pobles, c c ni Is orocessí pels csrrers de Vilabella i

afirn-en "tsl-.ie-t sanóla ous no hi hagi s Espanya una F'epuolica

laics" ( i-] ',

Ar, b r.iotiu de carnaval de 1534, sorgiran alguns problèmes, al

Comissari ca la Generalitat fa arribar aïs organitzadors de

l 'eviterrsi.ent de la sardina comunica n-los que s'abstinguessin ce

iota "r..?rit" estaci :n injuriosa car= la religim, la Recublica o 2!

'i.enosprecio j las autoridades v a •!•=• r»':'"3Í" u 42-, Les fessas ce

setfi'anc- sants d'aqu-í'ït any a Tarragona t ranscorregueren per

1 ' i n 1 2 r i o ,n 1~ la ra'.edral, i ta'.CDC fo'-en pa'-^eses a Walls perçue

"l'esial c'al;.)"i'5 "c •Derr·ist la celeb-'scí-: ds reunions" !|4;M com a

criteri general a tot Catalunya,

Al :'_'!"", de 1??'! LA CRUZ denuncia cue hi ha "recrudescencia de

f-íDia ant s i'-"9ligios j" i a Dlic=* que si conflicte oer la utilització

de les cardares í Vilallonga que 1 'Ajuntament vol reglamentar

d'acord -' .b ura propista del Centre RsD=335ir= o a 3a Riera on s'ha
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tanc?: La 5ala r'r̂ .-jqu: s L on es e r o jec 13'-on pal,liculss

c a'.equí st i que= ; tot plega c se^oia que si as pvccuei an en tal

p"cfy=L'- "cue donen peu 9 scspitar si obesi" in s uns consigne"

( i 'i i i\ i j-t*̂ . (

¿«I ""3?5 les coses tornaran a la normalitat anterior B la

or aclama c i :> rie la Pepuelica, as si i si Pont d'Amentaba que is

calso.'a urs process'.' i que "els elements sector is per a

c:.ntr3!-iisst?r t=>r; gr=?n n-snifestscii , enderrocs»"en cu^^nt IB nit 1?.

creu fa poc restablerta dal nostre Cementiri" <145', o la gran

celeQrscií da Is Diada de la Candela 3 Valls M ¿t";. Si ba a Beus la.

Congregació de la Duri53inia Sang décidai no celebrar la processó

dal Sant Entehranant, A Val]s s'organitza el Jubileu da la redempció

del 'o de mar; fins el 25 d'abvii que consiste:^- en fer très visitas

a ceda una de les quatre esglésies designadas « 1 4 7 « . A la capital de

l'Alt Canip sa celebra la p^ocessv de Fams i divendres sant arnb gran

psrtl'iipacii' que der-.ostra "la consicci-: de ferr.'B seguretat en la.

pe^iT.anencia : en el t."iu!»f de i : 3t.;lic i=ne 3 Espanya", íer-.bla que

succeí a mrlts ¡rcbües da 1:- ccri.arc: i qua a Alcover hi hagué un

incendi ?1 liaiv^r-se un e pi :>3iu als r.as^aris la ^ual cosa provoca

dor detinguts per ia guírdia c i v i l ' 1 ¿8 > , En4, »'start, la ps-er.sa

esquerrana ceruncia q:'3 al 1S?5 no fos caLeD^ada 1 ' aniversari de la

proclar!.= cií i:- 13 Republicà ?mb "el t<4p:c de la prcfanaci-: dal

sagrat dia del divendres sant" i que segons AVANÇADA te i« ev mibil

"apuntar-se una nova vic^-M-ia dsnunt les hosts republicanes, si

logren entern!"1-las ariib falsos sant ir.iental-srnas i anienaces

sobrenaturals dels deus llurs" (1¿S).



La celebració asi Corpus t=-r»fcè es norr.alitzarâ. A Tarragona M

assistirrv- cona cârt dels regidors ris s'.ilc'-'s de prefsrância de !=•

Catedral ano l'alcalde Cereceda =1 davant arro la quasi totalitat

rials "egidor=, : ti'içjue uns incistiva no'-'a que consistí e", que

"fuesen cubiertas el pavimento de 1 = 3 eslíes del t.-s/acío sor \er;!e

follaje'1, Er.trs les congregacions i representacions C5rticip3nt =

n'hi f igu^r'-'an del Centre Trsd::iC'n3li5t5, de la Llioa Catalana i de

la CEC& < 1 5 0 - , Tar,te a Valls el Cr-rous esas1- ingt-e l'homenatge de tot

.jn poble ''que manifesta pucliesment la se^a '"ei igioeitat", "preludi

del resc"gir..=r.t del pohle catslî", La processó t^anscorregue srub is

presencia de 1'aliga ?1 bslco de la casa de la vila, gegants i

gralisrs, cercsvils de gegants i trilier de campanes, hi assistiran

regidors de les fuñones de la CEDA i tradicionalista si De PD ni

ère."» tots i segons la prewsa es uns absència injustificada "si es te

en compte la tendència de les forces locals que representen'1 ( 151 ',

L'Arquebisbe de Tarragona en una circular soc-re la Festa del Corpus

.»aní'" as í a'-'Si ''Peter» honor =• Jesus sacra^entat ; ai eque»i a £11 les

ncstres ta r aces i donem public test uucr.i aus el reconei" sni con. s

uni; Reder .p ter de les sniwes : c ON a un:: Pacificador de les

nacions",

Fer t:.ts Ea^ts a Valls s'anuncis que tocaran les ca-ic^nes 5

esas hor? das del nugdis fins a ] 'encen.j que tocarsn a norL = ; ultr=.

1? visita al csr.iantin, la castanyada i les funcions religioses

pròpies, I tornen els concursos de pessebres al desembre de 13ï5

organitzats, a Valls per la Congregació Ms r 13 na. Ta-Tbs se celeDr? la

festa de Sant Elai anib benediccii ds fruits i sanse treballar les

fabriques de tei-:ts i gèneres de punt i al febrer de l'33-S a Valls



= 1 Ib Bnivavsa.-; es la fast? de la colorarlo canónica de la in-stge

de la Patrone de '-'alls ai i C:»H una subs c nocí i per 3 contribuir s

les ot.-as del car>ib"il ce la Verge de la Cat-dels, nue i:- premsa

publica nor,mrLr.,ent ("E2 ,

^ovaivent la setnana santa ce 1916 romandrà sense e cessées

r arif estñci :.r,s oubliques tot i ct-e per IB prer¡=3 conservadora el

ooble valgui "palesar una. vegada ves ia 5a\5 profor-rís religissi tat,

a.-'e ar>b te t i els enbsts cel 1 =• i •: i sme es wants ben viva i es precis

cue =•! i Higui", per ai 0 es traben a faltar les processons a Vails

(153- tot i que LE? CIRCUNSTANCIES sfi"fi-ava cue serien autoi-itraces

cel govern. A Tarragona la festa religiosa t^anscorregue a la

catedral : per ai ̂  CATALONIA, diari de la Lliga, dedica una elegia

= la setmana santa tarragonina ar-o profusió de descripcions sobre la

seva solear;t at anterior, tot plegat en el marc d'una "enyorança

infinita" ta^ce per i es discussions sobra el component turístic de

la '"esta que ''potser es n.illor que no surti, Propagar l'espectacle

1-3 lï proca=3ò i \'olar ignorar el seu sentit religiós es un jac

brut" f 154\ LA CPUC, en el n¡atei sentit, lar,,erta els oostscles que

es rcŝ '·'an a funcionaris i dependents del c or-er; per tal que no

iDCuessin aïSiStir sis actes religiosos, denuncia l'abs-encia de

rarderes als consol a-1 s tot i rue a llurs països tenen per religió

:.f]ciri la ;?*<lica ' 15f ', participaren als of.iis regicors de la

dreta,

El juny tornaran les Festes del Corous, a Valls no se celebrà

pel cabrer, Tar.tooc la re=ta major, por Sant Joan Baptista no tingué

cap jeta o.-gani-traí par l'Ajuntament quan arreu se celebra aniD tota
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t "com 3i i t=-,-'Cè ¿s feia s Valia auan of icial,-.,ent no

al laicice f-isi antes",

CONFLICTES AUTORITATS CIVILS I RELIGIOSES,

Al maig ca 19?1 al cardenal Vidal publica una circular soore

normes s co'-oii'- en relació als poders constituïts ilSS"1 ai temps

que manifestava, entre altres cosas qua "las campanas y los

campanarios, los ta.-plos, sus dependencias y demás cosas sagradas

están como tales sujetas a la jurisdicción eclesiástica, En cuanto

al tcqua da campanas y ce locación de bandera dal nuevo régimen se

seguirán los usos } costumbres establecidas para los actos

oficialas" <157\ En l'esmentada circular as manifestava que calía

sutn.issií' a l'autoritat, qua --a da Däu, i que cal respectar qui

l'exerçai \, donava ordres als sacerdots pârrocs an la lima de

respecta i obediencia als poders constituïts, recofuena^a evitar cao

intarvarci-'.- política en 1a instrucció dels fidels, i respecte al

procés electcral par elegir les corts constituents si be calia

elegir candidats que "den plena garantía de oue defenderán ¿os

derechos 3e la Iglesia y del orden social" < 1 58 > ,

DC3terio.-n>ant sorgir? la oastoral col, lectiva de l'episcopat

espanyol sob re la constitució que serà àmpliament difosa per la

orer-isa conservadora del Camp M 59',

LES CIRCUMSTANCIES portaveu d 'Acció Catalana sosté, l'octuore

de 1931, que a partir del debat sobre el problema religiós

1 'Església s'ha d'adaptar a lo nova realitat creada per la voluntat

sobirana del poble, l'estat Isiïc "controlarà, vigilant, tot l'intent
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de cenetraciC en la consciència de la joventut amo mires

-r;H3liti5ts=" aspecte "^encaais que he des'e"r¡iat ies passions de

dietes i esquerres" ço- a final de les quais h^ pro'-ocat la sortida

cel cova,-n d'Alcalí Zamora ! itO 1,

En el r a r e de relacions esglesia-estat cal recordar que al

déseme re ce :??! es prcauei* una dec larse li col.Iscti^a de

l'e:: i s: apa: i taroe a l'octubre del matai any un document cel Papa

adrejat als prelats, sacerdots i "loels espanyols ¡161',

Els ^ocs ce 1''Església ano les autoritats republicanes seran de

ci'-'ers tip.s, alguns dels quals provoquen la iniposicK de multes oer

part del rpvernacbr i"·-.·2\

Un conflicts puntual sera la utiii traci.} de les camoanes als

cobles i sctre qui controla el seu us ja ^ue anuncien "les hores

tristes o elegres, l'hors del descans i l'hora del treball, el toc

de foc, i el toc d'alarma no el d^na ningú mes que les canioanes del

campanar" i mentre l'Església es considera amb di-ats adquirits les

autoritats i reals nsntsnen que =cn del poble que es qui les ha

der'ensat (1£D>, En acuast sentit el q^jscr, civil is publica una

circular sobre la uti'itzacií ie canpanes i rellotges parroquials

! "-145 en 1* qual es recarnana l'a'-'inença anió els rectors, es

desaconsella Is :ncautscio i la ut¿1 :tracii> de ••. itjar.s ~er la forr-a.

Novament, al :ar d'un any, es produira una nova cirr^lar que deruana

avi.ienç^ amb els rectors, Acaba dient que "estirno tar.ca parado 3

ridícula, contrasentit rnaniofeat i sectarisme lamentable, la

P'retencK d'alguns d'ut: 3 xtrar 3es cs-mpanes parroquials -estris de

l--- ii'.j.-gi? religiosa- per 3 actes de laicisr.ie" !1S51,
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Properament 3 Jes slsccions el Pap? f ara publics 1'encíclica

:Di=-lect 1351-1= n-:bi = ' adr&çada 5 Espanya al 3 de juny de 193?, i diu

que ¿a que en aquestes eleccions es troben sn joc principis basics

de la c u s i L i trec 1C cristiana ja qua s'opcsen el r.. 51- isme soviètic i

la civilitzací: cristiana considera util la pastoral del Cardenal

Son,S i l SS i,

Hi ha un rei 5igm*i:atiu del telant personal de les autoritats

reoublicares que topa, 5 ^egades, arop si anticlericalisme abonat pes-

ia ^¿publica, ens referia a la diriis=i> ds l'alcalde Lloret que fou

objects d'un vot de censura "por no haber secundado la actitud de

los concejales de izquierda al retirarse de la. tribuna, oficial

durante el desfile r.iilitar corno protesta por la. presencia dsl obispo

auxiliar" en els actes que festejaven la proclamació de la

Pepuolica. LA CRUZ fa una reiacií dels fets. Des del baleó "un

sujeto, después de saludar con el puflo en alto" digue que

s'investigaria qui era el culpable de 1'assistència del bisbe i que

Jauría da dir.iíir, ros 1'alcalde, ei comissari de la Generalitat o

=•1 con.andant r n i l i t a r , Els gruos no es dissolgueren i 1'orador qemans

ais rnanifestants si 1'Ajuntament d'esquerres responia a la confiança

del poble i la gant digue que no, Hague de parlar des del balcó el

conassa"! de la te^eral:tat i digue que "Felicito al pueblo por

estar sien.pre alerts y dijo que tanto el cono el alcalde hobií'fi

protestado de la asistencia del señor obispo y que no volvería a

repetirse el hecho", Segons LA CRUZ "Lo ocurrido ha estado a cargo

de los elefisntoá mar 15*55. que desde hace tiempo se han convertido

en rectores efectivos de la situación, ante la pasividad de las

autoridades",



„3 rsr-.:ci-'" oc c •_-1 a - provoco 3.3 clissi.: de Lloraí

silt :ci:E··-'t-5e 3 1 'sv'unc13d5 '.toci>'. El Ple que trsctá el terna Bci-onst

per 1'l5C'js-.n3, Ss i-ad-' cels referais i '''alle cel Socialistes,

"i.jrif est s'in cue 5ccepJ.3\en IB dir''i5='.i pe."1 ssr irrevocable tot i

r-.5 dsdics-an r>!o!t= elogis a 1? parsons de Lloret, Cespres d!3i ò

HCC !' Citslans £3 rsti^â de l'ecuio de gz^ern i1?:?',

i A"; -
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