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Educació i socialització a la Segona República 1 
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1. Introducció 

Tot régim polític aspira a perdurar. Per tal d'aconseguir-ho, necessita 
que els que estan cridats a seguir els seus dictats facin seus els valors i 
creences que I'identifiquen i el sostenen. O'aquí que la socialització políti
ca tingui un objectiu essencial: ajuntar les voluntats a I'entorn d'aquests va
lors; és a dir, assolir el consens més salid i estable possible que no posi 
en qüestió els fonaments del régim. Aquests valors s'incorporen sempre a 
la ideologia2 que el régim -que detenta el domini social- pretén socialit
zar entre els ciutadans, per bé que emmascarant-Ia com a creen¡;:a, pro
grama o doctrina integradora que convé i és de tots i que pot ser accep
tada per tots;3 diferent sera que arribin a formar part de la mentalitat4 

(1) Aquest estudi completa i desenvolupa aspectes plantejats en un article anterior, .. Edu
cació i ciutadania en la Segona República .. , publicat a Temps d'Educació, núm. 15, 
1996, pp. 281-311. 

* Juan Manuel Fernández Soria és professor titular de Teoria i Historia de l'Educació del De
partament d'Educació Comparada e Historia de l'Educació de la Universitat de Valencia. Espe
cialista en temes de política educativa, ha aprofundit en la historia de I'educació durant la 8ego
na República i el franquisme, temes sobre els quals ha publicat un gran nombre de lIibres i tre
balls monográfics, entre els que destaquem: Educación y cultura en la Guerra Civil. España 1936-
1939; Juventud, ideología y educación. El compromiso educativo de las Juventudes Socialistas 
Unificiadas; EducacIón, socIalización y legitimación política (España 1931-1970) i, més recent
ment, Manual de política y legislación educativas. Conjuntament amb el professor A. Mayordomo 
ha publicat: Vencer y convencer. Educación y política. España 1936-1945. Valencia: Universitat 
de Valencia, 1993. Amb M. Carme Agulló ha publicat: Maestros valencianos bajo el franquismo. 
La depuración del Magisterio: 1939-1944. Valencia: Institució Alfons el Magnánim, 1999. 

Adrec;;a professional: Universitat de Valencia. Departament d'Educació Comparada i Histo
ria de l'Educació. Avinguda Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia. 
(2) És coneguda la dificultat semántica del concepte ideologia; tot i aixo, m'inclino per enten

dre-Ia com un sistema de creences coherent que té la funció de justificar el poder i procu
rar la integració pOlítica. 

(3) .. Es tracta -diu Manuel Ramírez- d'aconseguir alguna cosa com a abillament de gene
ralitat, alguna cosa que integri i que sápiga fer-ho en la forma i en els continguts que, se
gons les circumstáncies, convingui .. (Ramírez, 1980: 98). 

(4) La mentalitat és més fragmentada que la ideologia que, com a sistema, és una construc
ció més acabada i coheren!. La mentalitat reflecteix la ideologia, és cert, tot recreant-Ia, i 
resultant d'aquest acte una percepció de la realitat que sempre contemplará el nucli fona
mental deis valors i creences que componen la ideologia, de vegades fins i tot hiperdi
mensionant-ne I'abas!. 
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col·lectiva. Si, com sosté Manuel Ramírez (1978b: 109-112), la mentalitat 
és el reflex de la ideologia, la resultant d'aquesta, si és I'efecte que es per
segueix amb la socialització, i si no sempre s'aconsegueix la incorporació 
d'aquests valors a la mentalitat social, aleshores es pot col'legir que el pro
cés de socialització política ha fracassat en bona mesura. 

Es pot afirmar que no existeix cap regim sense ideologia, tret que ti n
gui una vocació de precaria interinitat. La permanencia d'un regim no es 
pot assentar indefinidament sobre les baionetes, com va advertir Talley
rand, és a dir, sobre la por, a la qual sens dubte es recorre pero no com a 
únic instrument ni de manera definida. El temor i la violencia no legitimen; 
és la ideologia la que ho fa. Parafrasejant les paraules que va pronunciar 
Unamuno en aquell discurs dramatic al paranimf de la Universitat salman
tina, tot regim polític necessita convencer, perque vencer no és prou. Per 
tant, en parlar d'ideologia, assenyalem la necessitat que els ciutadans se 
I'apropi'in. Quan els ciutadans la interioritzen fent-Ia seva, el regim es legi
tima i augmenten les seves possibilitats de perdurabilitat, raó suficient per
que els regims polítics acudeixin al poder socialitzador de I'educació com 
ha fet evident el pensament polític des d'Aristotil5 fins a Montesquieu6 i 
com ha estat amplament reconegut i estudiat en el nostre temps, en espe
cial d'enc;:a que van sorgir els sistemes nacional s d'educació. I si I'educa
ció -cosa que no planteja dubtes- és una instancia de socialització fo
namental, per bé que no I'única, també és un factor poderós de legitima
ció deis regims polítics. Ralph Miliband, que ha estudiat els instruments 
que propicien la legitimació de l'Estat a les societats capitalistes, ha iden
tificat la institució escolar com un deis fonamentals, no només per la im
posició de la cultura dominant que s'hi produeix, sinó, i aixo ens interessa 
especialment, per actuar com a agencia transmissora deis valors i princi
pis fonamentals de l'Estat.? Aquest, en conseqüencia, si bé tendeix a exer-

(5) Al coment;ament del Ilibre octau de La Política, diu Arist6til que "sens dubte ningú no dis
cutirá que el legislador ha de tractar molt en especial de I'educació deis joves. 1, en efec
te, si no es fa aixi a les ciutats, es fa mal a la seva constitució política, perque I'educació 
s'hi ha d'adaptar», i en aquest mateix Ilibre parla de la necessitat de l' "entrenament en els 
afers de la comunitat» per mitjá d'una educació també comunitária (Arist6til, La Política, 
Lib. VIII, cap. 1, p. 319, cito de I'edició preparada per Carlos García Gual i Aurelio Pérez 
Giménez, Editora Nacional, Madrid, 1977). I abans que ell Plató assenyalava per boca de 
S6crates que hi ha tants carácters d'homes com regims polítics (PLATO, La República, o 
de la Justicia, Lib. VIII, II (544, d), a Obras Completas, Ediciones Aguilar, Madrid, 1981, 
p.796). 

(6) Montesquieu, en elllibre IV de El Espíritu de las Leyes (Tecnos, Madrid, 1972, p. 69), que 
porta el titol sígnificatiu "Las leyes de la educación deben estar en relación con el princi
pio del Gobierno», ens diu al16 tan conegut que "les Ileis de I'educació són les primeres 
que rebem, i com ens preparen per a ser ciutadans, cada família particular s'ha de gover
nar d'acord amb el pla de la gran familia que les compren totes. Si el poble en general té 
un principi, les parts que el componen, o sigui, les famílies, també el tindran. Les lIeis de 
I'educació seran dones diferents a cada tipus de govern: a les monarquies tindran per ob
jecte I'honor; a les repúbliques la virtut i, en el despotisme, el temor». 

(7) Miliband, 1970 230-232. 

344 



Reflexions i recerques 

cir la seva hegemonia sobre tots els aparells ideol6gics de que disposa, 
posara esment sobretot en I'aparell escolar -d'especial importancia entre 
aquells, com va deixar establert Althusser-8 per mediació del qual, en tant 
que agencia de socialització pOlítica,9 es produeix I'apropiació de la ideo
logia dominant,10 així com la seva legitimació, més fundada en el conven
ciment i la persuasió que no en la derrota. 

Tenint aix6 present, és el moment de recordar alguna cosa sobre la que 
s'ha escrit tant, el fracas de la Segona República,11 del qual en gran mesu
ra fou causant la «fragilitat del consens sobre la qual descansava el regim 
republica», debilitat en part motivada «per I'absencia d'una socialització po
lítica eficac;: deis valors que suportaven aquest regim» (Ramírez, 1981:33). 

En aquestes pagines voldria aportar algunes consideracions que con
tribueixin a explicar, atenent sobretot al protagonisme de I'educació, les 
causes del debil consens del republicanisme reformista, així com els ar
guments que propicien una forta aquiescencia política en els anys de la 
guerra civil. Amb aquesta fi, les reflexions que segueixen sobre educació i 
socialització a la Segona República tindran un referent constant en la legi
timació política, objectiu primordial de la socialització. 

2. Consciencia de I'elit política sobre la funció legitimadora 
de I'educació 

Amb raó sobrada s'ha qüestionat si la Segona República va dur a ter
me una política de socialització d'aquells valors en que s'assentava, és a 
dir, si va realitzar aquest procés pel qual «els individus adquireixen acti
tuds i desenvolupen sentiments envers el sistema polític», cosa que, com 
recorda Manuel de Puelles, comporta coneixements i afectes (Puelles, 
1991: 159-161); s'ha dubtat fins i tot de si els seu s dirigents eren cons
cients del potencial socialitzador de I'escola. La res posta a les dues qües
tions ha de ser clara: la República va engegar aquest procés, i els seus re
presentants més qualificats, coneixedors del poder de I'escola per confor-

(8) Com se sap molt bé la posició al respecte del filósof frances, remeto a la seva «Ideologia 
i aparells ideológics de l'Estat .. , a Althusser. 1974: 132-133. 

(9) Vegeu el treball de Carlos Alba Tercedor. 1971: 122-123, on estudia el sistema educatiu 
com una d'aquestes agencies socialitzadores. 

(10) Vegeu Ramírez, 1978: 11-25. 
(11) Diu Santos Juliá (1981: 196) que «no hi ha, potser, tesi més obstinada i recurrent en la 

producció de memóries, assaigs i estudis histórics sobre el nostre passat més recent que 
la del fracás de la República ... 
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mar la cultura política deis ciutadans, la convoquen per a aquesta come
sao El mateix president de la República, Manuel Azaña, va veure molt aviat 
la necessitat peremptória d'irradiar per tot el cos de la nació els valors re
publicans. Apropi's el lector a la seva intervenció a les Corts el 20 d'octu
bre del 1931 a favor del projecte de Ilei de Defensa de la República, on es 
lamenta que, set mesos després d'instaurat el nou régim, encara no havia 
penetrat en nombrosos pobles i viles; o també el discurs del Coliseu Par
diñas de Madrid (16-abril-1934) en el qual torna a insistir sobre el mateix: 

«Dic, per tant, que aquesta formació de I'esperit republica, imbu'it des 
de la joventut, conegut i admés des de la joventut, aquesta solidaritat, per
cepció, afecció i tirada a engrandir els valors eterns, permanents i univer
sals amb qué el nom d'Espanya s'ha incorporat a la civilització universal és 
una pega principal, capital i fOnamental. Sense aixó, la societat espanyola 
continuara existint, segur; hi hauria aquest o aquest altre régim polític, peró 
seria un fenomen semblant al d'un escull que brolla entre les onades i mi
lions d'éssers el sostenen sense saber quina és la funció que té" (Azaña, 
1966-1968: 11,960).12 

Peró fins i tot Azaña assenyala el sistema educatiu com a camí primer 
i irrenunciable pel qual ha de discórrer aquest aprenentatge d'alló repu
blica; així, diu el 1935 una cosa que feia anys que repetia13: «L'escola és 
I'escut de la República i el camp de sembra deis republicans d'avui i deis 
demócrates de dema» (Azaña, 1966-1968: 111, 266).14 Per part seva, qui fou 
el primer Director General d'Ensenyament Primari, Rodolfo Llopis, no creia 
que hi pogués haver cap revolució que no procurés una reforma escolar 
per a sustentar-la,15 sens dubte perqué entenia que I'escola era un arma 
ideológica de primer ordre per a I'interés de la República; 16 més encara, 
I'escola i la revolució republicanes, segons ell, havien de caminar plega
des tot refugiant-se la darrera en la Pedagogia 17 i servint I'escola a la re
volució 18 ... No es pot negar que I'elit republicana posse'la una clara cons
ciéncia del paper socialitzador de I'escola; una altra cosa és que ens pre
guntem les raons que van obstaculitzar I'intent de dur al pla de la realitat 
la necessitat sentida de construir una cultura política per mitja de I'educa
ció, és a dir, d'estendre des de la institució escolar els valors i les creen
ces que representava la República. 19 

(12) Azaña, M., "Discurso a los jóvenes revolucionarios", recollit a les Obras Completas ... , 
t. 11, pp. 959-960. 

(13) Ja el 1924 escrivia un article al semanari España en qué es podia Ilegir que "la qüestió 
magna consisteix a rescatar I'escola per refer des deis fonaments la ciutadania .. (Azaña, 
1966-1968: 1, 499). 

(14) Paraules pronunciades en el seu discurs de Baracaldo el dia 14 de juliol del 1935. 
(15) Llopis, 1934: 190. 
(16) Llopis, 1931: 97. 
(17) Llopis, 1933: 97. 
(18) Llopis, 1929: 77. 
(19) Aquesta és la tesi que sosté Carlos Alba (1975: 49-85). 
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Com se sap, la República, sobretot en el primer bienni i després ens 
els pocs mesos que hi ha entre les eleccions de febrer del 1936 i el co
mengament de la guerra civil, dissenya una serie d'accions educatives i 
d'incentivació a la cultura popular que no oculten la seva intenció socialit
zadora i legitimadora. D'aquestes actuacions es pot ressaltar la política de 
creació d'escoles per resoldre el que per al ministre d'lnstrucció Pública, 
Marcelino Domingo, era el primer deure de tota democracia: el problema 
educatiu, I'abandonament del qual havia Ilegat a la República una nació 
«poblada per homes trencats» (Domingo, 1932: 6 i 67); tot i que es va uti
litzar el cursetisme per al reclutament del Magisteri, s'escometé malgrat tot 
la dignificació social i professional del mestre primari, figura clau en el pro
cés de crear I'home nou republica,20 tasca que, pocs anys després, sera 
utilitzada contra aquest mateix col'lectiu pel regim franquista; la reforma de 
la Inspecció per acomodar-la a les noves exigencies pedagógiques i polí
tiques és una altra mesura en aquest sentit de protecció de la República,21 
com ho fou també la política de biblioteques empresa,22 que tenia entre al
tres objectius, com recull un mestre, ajudar el lector a desenvolupar-se en 
els seus quefers com a ciutada i membre de l'Estat, recordar-li els seus 
deures i assenyalar-li els millors sentiments i conductes;23 la defensa del 
caracter popular de la cultura éstava cridada a esquerdar la constant de 
I'aristocratisme en el gaudi deis bens culturals i a concitar voluntats pro-re
publicanes; per altra banda, el suport institucional a les Misiones Pedagó
gicas i a la seva sembra cultural i deis valors del nou sistema polític en 

(20) Domingo, 1932: 11. 
(21) Aixi ho entén Rodolfo Llopis quan escriu que «la reforma de I'escola primária no seria 

completa si no s'aconseguia que el treball d'inspecció assolís la máxima eficácia», raó 
per la qual «s'havien de difondre les noves doctrines pedagógiques (exponents de I'ide
ari republicá) a totes les escoles de la República. S'havia d'arribar fins a I'escola del da
rrer pOble (oo.) Aquesta tasca s'havia d'encomanar fonamentalment a la Inspecció» (Llo
pis, 1933: 163). La idea d'una nova Inspecció transmissora deis «ideals que encarnava la 
República» també la defensa E. Ramírez, 1997: 47-56. 

(22) Que sens dubte satisfaria I'afany lector i promocionaria el sorgiment de nous lectors. Ens 
han arribat nombroses referencies al respecte (vegeu, a manera d'exemple, I'article d'A
lardo Prats, .. La pasión popular por la lectura», publicat a E/ 50/, del 10 de marQ del 
1935). A aixó va contribuir el Ministeri d'lnstrucció Pública. Fernando de los Ríos, a la Fes
ta del Llibre d'abril del 1933, recorda la creació de 1600 biblioteques a po bies i viles, i 
I'increment, amb relació al pressupost de la Monarquia, del 380 per 100 de la consigna
ció ministerial per a I'adquisició de Ilibres. És sabut que les Misiones Pedagógicas entre 
1932 i 1933, funden 3.151 biblioteques, a les quals assisteixen en aquest mateix període 
467.775 lectors que sol, liciten 2.196.495 obres de lectura (PATRONATO, 1934). Hipólito 
Escolar xifra en 5000 les biblioteques de 100 volums creades pel Patronat abans de la 
guerra, destinades la immensa majoria a escoles (ESCOLAR. 1986: 475). S'ha descrit la 
tasca de democratització cultural de les editorials bo i posant a I'abast del pÚblic popu
lar la cultura espanyola i universal en col'leccions económiques com aquestes: «La Bi
blioteca para el pueblo», «El libro para todos», .. Libro del Pueblo», «Biblioteca Popular 
Cervantes», etc. Les editorials de la classe obrera (Ateneus Libertaris, Cases del Poble, 
Sindicats, etc.) col·laboren en aquesta extensió cultural (Fuentes, 1981: 85-94, i Esteban, 
1972: 58-62). 

(23) Castro, 1936: 5-9. Vegeu al respecte Fernández Soria, 1988: 101-103. 
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I'ambit rural, va contribuir a la conversió d'aquesta experiéncia en una de 
les instancies socialitzadores més singulars; un altre element amb possibi
litat d'incidir en aquesta mateixa direcció és la preceptiva aprovació deis 
Ilibres de text, missió que s'encomana al Consell d'lnstrucció Pública, 
transmutat més tard en Consell Nacional de Cultura, la Ilei creadora del 
qual parteix de la tesi del valor de I'educació en la formació del nou ciu
tada;24 els mateixos ensenyaments van ser utilitzats per transmetre els va
lors dominants: recordem que es contenen en un lIibre per a nens de I'é
poca titulat L'Evangeli de la República, redactat per un grup significat de 
diputats a les Corts Constituents;25 tot aixo, en definitiva, orientat afer pos
sible el compromís decidit de modernitzar el país, un assoliment que pas
sava per irradiar entre les seves gents els valors del liberalisme democra
tic, és a dir, valors d' «emancipació de la consciéncia personal» i del «mi
Ilorament indefinit de I'home», com diu Azaña. 26 Aquestes i altres actua
cions evidencien, com hem dit, I'interés de la República per donar a conéi
xer els seus valors; Ilavors, hom es pot preguntar, a tenor deis tragics es
deveniments posteriors, si la República no va aconseguir fer cre'ibles per a 
la majoria els seus valors politics, fracassant així en el seu afany socialit
zador. La resposta no és facil, entre altres coses perqué no estem en dis
posició de documentar el grau de socialització política del régim; tot i aixo, 
mirarem d'oferir una interpretació que ajudi a entendre les dificultats so
cialitzadores que assenyalem. 

3. Algunes raons per a una socialització insuficient 

La manca d'estudis sobre la impregnació deis valors republicans en els 
Ilibres de text escolars i, més important encara, de la seva incorporació a 
la mentalitat de la ciutadania -cosa cada cop més difícil de fer per la de
saparició i edat avanyada deis protagonistes27-són una mostra de la difi-

(24) Llei que publica la Gaceta de Madrid del 10 de setembre del 1932. 
(25) Terreros i altres, 1932. 
(26) També diu Azaña que el liberalisme té un deure social: «que la cultura arribi a tots, que 

ningú per manca d'ocasió, d'instruments de cultiu, quedi erm», «la democracia és fona
mentalment un revifador de cultura» (apud. Marichal, 1995: 227-229). Aquest assaig. 
«Azaña y Ortega: El designio de una República», ha estat recollit també a Piqueras, JA 
i Chust, M. (comps.), Republicanos y Repúblicas en España, Siglo XXI editores, Madrid, 
1996; per a aquestes cites vegeu les pagines 271-272). 

(27) Només alguns testimonis orals i d'altres escrits que han vist la lIum -deis quals potser un 
deis més difosos i recents sigui el llibre d'E. Haro Tecglen, El niño republicano (Madrid, 
Alfaguara, 1996)- ens poden donar una idea, sempre parcial i incompleta, de la im
pregnació deis valors republicans en els nens i joves. 
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cultat que apunto, Fins i tot I'estudi d'altres recipients i indicadors de la 
memoria, com les editorials, lIibres i lectors, de moment no contribueixen 
més que a donar suport a les mancances de socialització de qué venim 
parlant, a més a més d'assenyalar una certa identificació de les lectures 
preferides amb plantejaments propers a una República moderna més se m
blant a la del primer bienni que a la del segon, Així, per una banda, Víctor 
Fuentes, utilitzant el Boletín de las Cámaras Oficiales de Comercio, i José 
Esteban, per altra banda, arriben a conclusions similars: basicament a pri
mers deis anys trenta es produeix un increment del IIibre28 de tipus social 
i polític en contrast amb la literatura novel'lada predominant a les décades 
anteriors; a aixo ajuden, sens dubte, alguns factors, com ara el fet que es 
reuneixen a la Segona República diverses generacions d'intel'lectuals que 
es mostren davant el públic foguejats en I'oposició de la dictadura de Pri
mo de Rivera, així com I'abséncia de censura literaria, cosa que provoca 
la immersió de la literatura a la pOlítica,29 Per part seva, Víctor Fuentes ens 
diu que el tipus de Ilibre més lIegit és el de caracter social, sobre I'actua
litat política espanyola, lIibres russos i sobre la vida a la Rússia soviética,30 
així com els classics de la literatura espanyola31 i del socialisme, marxisme 
i comunisme, Pero no s'ha de creure que el consum lector es decanta cla
rament cap a posicions d'esquerra, sinó que en alguns moments arriba a 
reflectir la polarització social, cultural i política d'Espanya, tal com ho 
exemplifica el diari El Sol quan, a I'edició del 9 de maig del 1934, diu que 
les dues parades de més vendes a la Fira del Llibre d'aquest any van ser 
la de la Societat Bíblica, amb vendes de La Bíblia32, i la de l'Editorial Dé
dalo, amb la seva col'lecció de «Cultura Política» ,33 Encara que aquests in
dicadors, atés el seu caracter fragmentari i tosc, aporten poca claredat a 
la socialització política, tanmateix il'lustren el canvi d'actituds entre la po
blació que s'apropa al Ilibre amb fru'ició i delit,34 cosa que no només fa que 

(28) José Esteban reflecteix aquestes dades de les obres anotad es al Registre de la Propietat 
Intel,lectual: Obres inscrites el 1930: 2652; el 1931: 2803; el 1932: 3432; el 1933: 3646; el 
1934: 2010; el 1935: 942; el 1936: 1891, Instituto Nacional de Estadística, Principales ac
tividades de la vida española en la primera mitad del siglo XX, Madrid, 1952, Citat en I'ar
tiele esmentat (Esteban, 1972: 61), 

(29) Esteban, 1972: 58, 
(30) Cosa que s'explica, possiblement, per I'atractiu de la revolució russa en una Europa cada 

cop més amena9ada per les ideologies de tall feixista, 
(31) M, Tuñón de Lara (1973: 296-298) recull aquesta informació de I'enquesta, incompleta

assegura-, de I'Almanaque Literario del 1935 als editors, Dóna també suport a I'opinió 
del canvi de rumb del consum literari. 

(32) Imaginem que no devia ser alié a aquesta dada el gir cap a la dreta que va fer la Repú
blica a les eleccions de novembre del 1933 i la decidida contrareforma empresa pels sec
tors que el recolzen, 

(33) Fuentes, 1981: 93, 
(34) Encara que les dades que s'exposen a continuació són només fragmentáries, ens ajuden 

a fer-nos una idea d'aquesta nova actitud favorable a la lectura: el que va ser biblioteca
ri, vinculat directament al Patronato de Misiones Pedagógicas i inspector de les Bibliote
ques Municipals, Juan Vicens, deixa aquest testimoni escrit: "He tingut ocasió de pre
senciar escenes extraordináries: en uns pobles determinats molt pobres, situats a frec de 
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adquireixi sentit la gastada frase que la República venia a sadollar la fam 
de cultura de la gent, sinó que també les posava en disposició d'impreg
nar-se, mitjan<;ant la lectura, deis valors republicans. 

Malgrat les consideracions acabades d'apuntar, s'han d'admetre uns 
déficits seriosos socialitzadors als quals no fou aliena I'educació. Així, en 
aquesta parcel'la podríem localitzar algunes disfuncions que van limitar 
I'establiment d'una cultura política a la ciutadania; d'aquesta manera es 
poden assenyalar les altes tasses d'analfabetisme subsistents, la feble as
sisténcia escolar, els precaris resultats de la política de construccions es
colars malgrat els notoris esfor<;os realitzats, cosa que redunda en la no 
consecució d'un objectiu primordial de la República: la generalització de 
I'ensenyament, puntal en el qual s'havia de recolzar la participació per a la 
política, aquesta política que hem de fer i «com més en fem millor, perqué 
només així ens podrem governar nosaltres mateixos i impedir que ens des
governin uns altres» (Azaña, 1911: 28) ... i aixo sens dubte resta capacitat 
d'éxit al procés de legitimació i culturalització política. A tot aixo pode m 
afegir a més a més una raó, sens dubte determinant, que es pot veure com 
a causa o efecte de la debilitat socialitzadora: I'escas temps de qué va dis
posar la República per dur a terme aquest procés. 

Tanmateix, les causes del fracas socialitzador relatiu se'ns fan més pro
fundes -tot i ser-ho, i molt, les que hem apuntat fins ara- i, potser, per 
aixo mateix menys visibles. Unes apunten cap a la divergéncia entre teo
ria i practica escolar, unes altres al caracter reformador de la República, 
n'hi ha que dirigeixen els seus retrets a la manca de consens entre les for
ces polítiques republicanes i, per suposat, les que acusen grups de pres
sió -financers, terratinents i pertanyents al conservadurisme radical
d'obstaculitzar la singladura republicana pel seu rebuig d'un sistema que 
posava en perill els seus interessos. 

En efecte, Jiménez Eguizábal ha estudiat el model d'escola i d'educa
ció que predomina entre els inspectors de I'ensenyament primari, molt vin
culat als ideals de l'Escola Nova, i la seva correlació amb la practica de les 
escoles republicanes; encara que les conclusions no es poden generalit
zar,35 I'estudi esmentat ha detectat el contrast existent entre la imatge teo-

la via del ferrocarril d'Andalusia, es veia cada dia homes d'aspecte miserable que s'apro
paven al tren; era potser per demanar almoina?: no, el que demanaven eren llibres, revis
tes; i quan els els donaven, anaven a seure a una banda al voltant del que els Ilegia en 
veu alta (Vicens, 1938: 15-16). Naturalment, a Madrid la situació era diferent: Ruiz Castillo, 
editor de "Biblioteca Nueva» i president de la Cámara Oficial del Libro de Madrid iI·lustra 
I'afirmació que el nombre de lectors és molt considerable en aquests primers anys de la 
República amb aquesta nota: el 1932 passaven per la Biblioteca Nacional mil lectors dia
ris i, a I'abril del 1933, s'apropaven als tres mil (Apud. Fuentes, 1981: 93). Per part seva, 
Manuel Tuñón de Lara (1973: 296) aporta la següent dada: el 1933 i 1934 el nombre de Ili
bres servits a la Biblioteca Nacional "supera el mig milió ( ... ) xifra mai no assolida abans». 

(35) Fa poc he tingut ocasió de contactar amb una de les moltes excepcions, I'avui octogenari 
mestre republica Vicente Calpe Clemente, autor d'unes conegudes orientacions meto-
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rica que de I'educació tenen alguns inspectors i la realitat escolar que re
flecteixen els Ilibres de visites de la Inspecció, els Ilibres de comptabilitat 
de les escoles, els butlletins d'educació, i els informes deis mateixos ins
pectors, que insisteixen a denunciar les deficiencies que pateix I'escola re
publicana, el seu a.'illament i abandonament, I'assistencia escolar intermi
tent que ha de lIuitar amb I'atenció que requereixen les tasques agrícoles, 
«així com la incapacitat pedag6gica i professional deis mestres. En con
seqüéncia, el canvi operat a I'escola es configura més a un nivell de men
talitat i d'orientació conceptual i metodol6gica que no en un context insti
tucional i academic» (Jiménez, 1984: 135-136). 

Per altra banda, el fet que el regim derivés cap a formulacions refor
mistes i no revolucionaries,36 com era el desig d'alguns sectors polítics i 
socials, va hipotecar el Iliurament i I'afecció d'aquests sectors a la Repú
blica burgesa. Els canvis reformadors són menys constatables que els re
volucionaris i, per suposat, només visibles a mig o Ilarg termini, temps del 
qual la República no disposa. La desconfianya irredempta cap al pie pro
tagonisme popular per temor al conflicte social, el paternalisme cultural i la 
política subsegüent del gaudi passiu per6 no del protagonisme actiu,37 la 
inhibició de I'oficialisme republica en la Iluita per la ciutadania,38 van pro
piciar la retirada de suports i afectes de molts sectors que havien rebut 
amb alegria no dissimulada I'arribada del nou regim. Després de les elec
cions del 1933, algunes torces polítiques -els mateixos socialistes, que 
havien participat en el poder durant el primer bienni- donen per acabada 
la fase reformista que pretenia transformar la societat des de dalt i parlen 
de revolució,39 cosa de la qual no deixa dubtes, per exemple, I'editorial del 

dológiques per a classes d'analfabets publicades durant la guerra civil per Ediciones 39 
División, les classes del qual a I'escola del petit poble d'Otos (Valéncia) són esmentades 
per l'lnspector senyor Senent com a model del moviment de l'Escola Nova i recordad es 
amb entusiasme pels seus alumnes. Tenim la sort de disposar de les Vivencias (Relato 
autobiográfico) de Vicente Calpe Clemente (no publicades), on narra les seves experién
cies com a mestre republic~ (p~gs. 69-92), El recent académic de la Llengua, el poeta 
Ángel González, diu d'aquells anys: «El magisteri no tenia res a veure amb el que s'im
partia abans. La República es va esforc;:ar a crear mestres veritablement excepcional s, I 
així els va anar a la vida. Ho van pagar molt caro Era una gent amb un sentit de la cultu
ra completament liberal en el bon sentit de la paraula, oberts", entrevísta de Rosa Mora, 
«Ángel González, un poeta contra el olvido", [Babelia (El País) núm. 282 (22 de marc;: de 
1997) p. 8], 

(36) Encara que no cal insitir en aquesta afirmació, petser la iHustri millor el record de Josep 
Pla pel que fa a una conversa d'«un famós ministre socialista-, el qual, poc després de 
les eleccions generals, -amb la seva brutalitat acostumada .. , va dir: -Faré tot el que cal
gui perqué no governin els radicals. I saben per qué? Dones perqué estic interessat que 
les coses de valor d'Espanya no es moguin de Iloc",,, (Pla, 1996: 82). 

(37) És I'actitud que s'observa, per exemple, en el ministre Fernando de los Ríos (Huertas, 
1988: 55-56). 

(38) Vegeu Fernández Soria, 1996 (b): 281-312. 
(39) És conegut que sota el mandat del socialista Fernando de los Ríos, el Ministeri d'lnstruc

ció Pública va estar inspirat més per la Institución Libre de Ensenanza que pel Socialis
me, més per I'humanisme reformista, d'acord amb el socialisme europeu del moment, que 
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primer número de la revista Leviatán, dirigida per Luis Araquistáin. 40 En 
conseqüéncia, en el panorama educatiu i cultural republica emergeixen in
novacions i assaigs que són fruit de desercions pel que fa al projecte pri
migeni republica i de les diferéncies de plantejament ideológic; recordi's la 
Universitat Popular de la Federación Universitaria Escolar (F.u.E.), nascu
da en I'ambient de decepció i rebel'lia envers la política universitaria de la 
República41 i que acull un públic poc esperangat amb les reformes42 ; al
tres experiéncies, conseqüéncia de diferents maneres d'entendre la políti
ca i la societat, van conviure, per bé que no sempre, en harmonia, amb les 
propostes oficials, com va ser el cas deis Ateneus Obrers i les Cases del 
Poble amb la seva variada oferta cultural i d'instrucció.43 

Si el desencant de les forces favorables al sistema polític es produeix 
per la insatisfacció en les esperances dipositades en un régim que va néi
xer amb determinades senyes d'identitat republicanes el desenvolupa
ment de les quals hauria exigit una lectura maximalista, I'acarnissament 
de les forces ubicades des del comengament fora del sistema troba pre
cisament en aquesta política I'argument per justificar una posició tan fron
tal. 44 La República es va veure així constreta pels que, desitjant-Ia, la cri
tiquen, bé per la seva política de mínims, bé perqué aquests mínims re
sulten fins i tot massa agressius per a les seves expectatives reformado
res (és el «no és aixó, no és aixó» d'Ortega i de tants altres intel'lectuals 
i polítics que deserten del projecte republica); per altra banda, els ene-

pel socialisme marxista, i més en sintonia amb les própies creen ces del president Azaña, 
el radicalisme liberal del qual va trobar millor acomodament amb el socialisme moderat, 
guanyant-se per suposat I'actitud contraria de comunistes, anarquistes i, després, del so
cialisme caballerista [Vegeu al respecte: Zapatero (1974); Bizcarrondo (1975 i 1981); 
Preston (1987); Juliá (1977)]. Aquest tema, referit a I'ambit educatiu, és considerat en els 
treballs de Samaniego (1977: 105-128), aixi com en el próleg alllibre a carrec de M. Do
lores Gómez Molleda; i del lIibre esmentat d'Eduardo Huertas (1988), en especial les pa
gines 53-60. Tot i aixó, seria desitjable que sortissin estudis monografics centrats en la re
lació ideologia-política educativa tant de Marcelino Domingo com del seu successor en 
el Ministeri, Fernando de los Ríos, que ens ajudarien a avaluar la intensitat del canvi de 
direcció que es produeix a la política ministerial amb I'arribada de I'un i I'altre. 

(40) "Temem que, després de I'experiencia en el món i a la mateixa Espanya, un estat liberal 
i democratic, bon jutge de camp, imparcial i al hora humanitari, situat sobre la Iluita de 
classes, com volen els republicans d'esquerra, equivalgui a una quimera. La classe obre
ra ja no accepta cap partit que no sigui el de la seva classe; la seva maduresa política i 
cultural no li permet fer-se cap iI'lusió sobre els partits organitzats i condu'its per homes 
d'ideologia burgesa; va servir a la revolució burgesa el 1789, i a totes les del segle xx, 
peró ara reserva les seves energies per a la revolució própia .. (Leviatán, 1934: 5). 

(41) Sobre les evolucions deis plantejaments de la FUE, el seu suport inicial i posterior rebuig 
a la política educativa ministerial, vegeu Fernández Soria, 1995-1996; 397-416. 

(42) Prudencio Sayagués, Secretari Tecnic de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos 
(U.F.E.H.), afirma que, a primers del 1933, a la Universitat Popular de Madrid hi van cinc 
mil obrers (F.U.E., núm. 6, 1 de febrer de 1933, p. 2). 

(43) Vegeu de Luís, 1994. 
(44) La conspiració contra la <República ha estat prou estudiada; vegeu al respecte, entre altres 

Ilibres, els de Paul Preston, 1986: 79-109, pagines corresponents al capítol 111: "El asalto 
monárquico contra la Segunda República .. i de J.L. Rodriguez Jiménez, 1997: 105-192. 
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mics declarats de la República veuen en la seva política un desenvolu
pament de maxims que ells no acceptaven ni la mateixa República hi po
dia renunciar perqué afectava la seva propia substancia. I hauria tra'it la 
seva esséncia una República que no es declarés laica, que no hagués fet 
de la «modernització» del país un deis seus eixos; i en aixo Azaña no vo
lia transigir45 La modernització per al president republica -recordem
ho- exigia també «civilitzar» els ciutadans, és a dir, educar-los en I'exer
cici de la ciutadania46". Aixo implicava dipositar I'educació sota la tutela 
exclusiva de I'Estat, única instancia preparada47 per a una acció educa
dora moderna i realment interessada en defensar la República. Per aixo, 
Azaña, en el famós discurs pronunciat a les Corts la nit del 13 al 14 d'oc
tubre del 1931 -en qué va pronunciar la tan coneguda i manipulada fra
se «Espanya ha deixat de ser catolica»48- sostenia que retenir I'educa
ció sota I'única competéncia de l'Estat era «una qüestió de salut pública», 
de defensa de la República, en I'enteniment que I'educació és la que esta 
cridada a transformar la societat republicana de cara a una modernitza
ció. Ni les ordes religioses ni «aquells que troben en la ignorancia del po
ble una defensa deis seus privilegis més forta que els fusells», anaven a 
propagar una cultura i una educació que actués com a element anivella
dor; «tot aixo -dira Azaña el 1911 49, hi insistira el 192450 i ho reiterara el 

(45) Sosté Malefakis que "la República va ser, sota Azaña, un regim inusualment ambiciós que 
va voler reformar radicalment la societat estancada que durant tant de temps havia im
pedit I'adaptació d'Espanya al món modern .. (Malefakis, E., 1996: 4). 

(46) Manuel Tuñón (1980: 407) ressalta alguns trets deis quals destaco la necessitat del protago
nisme col'lectiu -una cosa que ja va dir el mateix Azaña el 1911 a la seva conferencia "El 
problema español .. ; el reconeixement de la conflictivitat social i la necessária intervenció de 
I'Estat i, per acabar, la convicció que sense democrácia no són possibles les Ilibertats. 

(47) Davant I'acusació feta a Manuel Azaña d'"estatolatria .. , el seu millor coneixedor, Juan Mari
chal, explica que les al'lusions excessives "estatals .. d'Azaña tenen una doble explicació: 
per a Azaña, com per a tota la generació del 1914, l'Estat era vist com un element coordi
nador i director necessari per escometre les propostes de modernització, de retrobament 
amb els seu s valors, de "refacció .. d'Espanya; a més a més, per a Azaña, que durant vint 
anys va exercir de funcionari estatal en la Direcció General deis Registres i del Notariat del 
Ministeri de Grácia i Justicia .. , ,,1'Estat era un conjunt d'homes que saben fer les coses ... Re
fer Espanya requeria capacitats que només podia proporcionar I'Estat (Marichal, 1982: 181). 

(48) Diu Hilari Raguer que "la manipulació d'aquella sentencia d'Azaña va ser una de les ar
mes més poderoses en la intoxicació ambiental preparatoria de l'al9ament i, al terme de 
la soi-disant creuada, en I'ensenyament de la historia d'Espanya ens la repetien, ja de pe
tits, per legitimar la ideologia imperant .. (Raguer, 1991: 145). Del mateix autor, vegeu tam
bé 1981: 51-66. 

(49) Aquesta frase i I'anterior pertanyen a la conferencia (p. 28) que va pronunciar a la recent 
inaugurada Casa del Pueblo de Alcalá d'Henares inaugurada el dia 4 de febrer de 1911 
amb el títol "El problema español .. , conferencia no recollida a les citad es Obras Comple
tas i reprodu'ida en edició facsímil en el Ilibre Azaña, Madrid, Ediciones Adascal, 1980 
(edició de Vicente-Alberto Serrano i José-Maria San Luciano). 

(50) Azaña, M., Apelación a la República, escrit del qual no s'han recollit a les Obras Com
pletas més que dos fragments (T.i. págs. 555-556), i que ha esta! localitzat per G. García 
Queipo de Llano, en forma de pamflet anonim, del qual ofereix un estudi i nombrosos 
parágrafs en el seu Ilibre Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Alianza, Ma
drid, 1988, pp. 486-495. 
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1931- ha de ser missió de l'Estat» (Azaña, 1966-1968: 11, 57).51 Azaña, 
que es definia com un intel'lectual liberal burges, no feia més que recollir 
I'herencia del liberalisme que parlava de civilitat, de la'icisme, d'inde
pendencia del poder polític, basics per al bon govern d'una nació mo
derna, i amb aquesta política Azaña no feia res més que seguir el solc 
deis pa'isos europeus.52 Per reformar la societat s'havia de partir previa
ment de la reforma de l'Estat tot recuperant les institucions própies de la 
seva sobirania53 i adornant-Io amb les característiques própies de la mo
dernitat: «despersonalització del poder»54, «secularització del poder», 
«separació de poders i diversificació de competencies», és a dir, un Es
tat que «no se sustenta en una ideologia particular, en uns interessos de 
classe o de partit sinó en una raó universal, motiu pel qual la doctrina li 
assigna el qualificatiu de «neutral».55 Tot i aixó, ja la nit del 13 d'octubre 
de 1931 Azaña manifestava el seu temor que l'Església no ensenyés els 
preceptes del regim republica; així ho va expressar en el seu discurs: «en 
I'ordre de les ciencies morals i polítiques, I'obligació de les ordes religio
ses católiques, en virtut del seu dogma, és esmentar tot el que és contrari 
als principis d'un Estat modern», com el que aspirava a ser la jove Repú
blica. Així dones, quan Azaña defensa la separació de l'Església i l'Estat, 
la dissolució de la Companyia de Jesús i la prohibició d'exercir el comen;, 
la indústria i I'ensenyament a les ordes i confessions religioses, no sorpren 
que no hi vegi un problema religiós, sinó polític, perque no afectava, diu, 
la consciencia personal, sinó la constitució de I'Estat; una nova organitza
ció de l'Estat que implicava la secularització i desvinculament de l'Esglé
sia per protegir la salut de la República i mantenir-ne la defensa; no es 
tracta -dira Azaña- de si aquesta nova forma d'organitzar I'Estat inte
ressa o no a l'Església, «a mi el que m'interessa és l'Estat sobira i legis
lador».56 Manuel Aragón, per a qui I'ensenyament que impartien les ordes 

(51) Del seu discurs a les Corts Constituents el dia 13 d'octubre del 1931. (El discurs complet 
es troba en el corresponent Diario de Sesiones de las Cortes, com també en el tom II de 
les citades Obras Completas, págs 49-58). 

(52) Vegeu la lectura que fa Juan Marichal del «concepte modern de la vida espanyola" a Ma
nuel Azaña (Mari chal, 1982: 185-187). 

(53) El que ja va demanar Azaña el 1911 i va reiterar el 1923 a la seva conferéncia esmenta
da, «El problema español .. , i a I'assaig iTodavía el 98!, publicat el 1923 i reeditat per Bi
blioteca Nueva amb introducció de Santos Juliá. 

(54) Un principi modern de la ciéncia politica, diu Francisco Ayala, és «aquell que estableix el 
carácter impersonal i abstracte de l'Estat; perqué bastará amb suprimir la persona indivi
dual i viven! del rei per tal que l'Estat, ja descarnat, adquireixi un mode d'existéncia abs
tracta .. ; i, més endavant: «L'Estat és un ens abstracte, representat per funcionaris que mi
ren de col, locar-se ells mateixos en I'actitud de I'ens al qual serveixen, prescindint de la 
seva propia voluntat, del seu interés propi, deis seus gustos, de tot el que constitueix la 
humanitat vivent, per actuar com engranatges d'una espécie de máquina, d'un aparell 
técnic erigit d'acord amb el principi de racionalitat funcional .. (Ayala, 1994: 171 i 174). 

(55) Aragón, M., «Estudio preliminar .. a Azaña, 1974: 28-31. 
(56) Les cometes corresponen al discurs d'Azaña de la nit del 13 d'octubre del 1931 (Obras 

Completas, vol 11, pp. 49-59). 
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religioses a Espanya «era tributari» de I'integrisme cat61ic que no accep
tava els principis de l'Estat modern, laic i democratic, afegeix, interpretant 
el sentir d'Azaña, que la raó d'aquesta reserva de la República envers I'e
ducació tenia altres motivacions: la manera d'entendre l'Estat com a «Es
tat educador» i la idea de I'ensenyament com a servei públic:57 

"Els espanyols estan mancats, dira [AzañaJ, d'una veritable consciencia na
cional,58 precisament perque no tenen cultura civica, i és missió primordial de 
l'Estat fomentar aquesta cultura perqué, en fer-ho, estar a creant precisament el 
que encara no existeix: una nació ( ... ) un poble es transforma en nació, pensa 
Azaña, quan assoleix la lIiberta!, quan es configura com una comunitat de ciu
tadans que, com a tals, exigeixen i construeixen conscientment el seu destl ( ... ) 
tasca que únicament l'Estat pot escometre (Aragón, 1980: 233-237)S9 

O'aquí que la democracia que pretén Azaña ja el 1924, no només ha
via de ser «militant», sinó també «docent», capag per tant de configurar 
«en els caps espanyols una ideologia política .. i una formació que els pos
sibiliti discernir «entre els interessos subalterns i els valors morals més alts, 
i els gradu"ln, per tal que el fet de menjar un pa ben pesat no s'admeti com 
a disculpa d'haver posat cadenes a la nació; a aix6 i no menys ha d'en
caminar-se I'acció docent de la democracia.6o Com, al seu parer, i al de la 
majoria deis partits de I'espectre republica d'esquerres61 , aquesta comesa 
només podria ser empresa per I'Estat independent i laic, I'article 48 de la 
Constitució republicana declara que la cultura és funció de l'Estat i que I'e
ducació sera laica; i com que no es podia pensar en un Estat docent i en 
una democracia docent sense eliminar I'obstacle tradicional que represen
tava I'Església, I'article 3er de la Constitució republicana la separa de l'Es
tat, i I'article 26 dissol la Comanyia de Jesús alhora que prohibeix I'exerci
ci de I'ensenyament a les altres confessions religioses. 

(57) Aragón, 1991: 339-340. 
(58) La conformació d'aquesta consciencia nacional no només argumenta a favor de la con

cepció de l'Estat educador i de la funció pública de I·educació sinó també en pro della·r
cisme i de les resistencies a cedir en la pOlítica descentralitzadora. Santiago Valera ha as
senyalat. davant el fort arrelament de la religió católica en el País Base, el temor afer d'a
quest territori un «Gibraltar vaticanista .. , cedint-Ii capacitats normatives precisament en un 
moment de reformes laicistes (Valera, 1978: 144). El problema regional va ser acarnissat 
perque en el moment político-social que travessava la República, els regionalismes eren 
vistos com factors de pertorbació de la unitat nacional. Carlos Rama creu que existien re
cels a traspassar competencies, sobretot en materia d'ensenyament, sabent que aquesta 
podia actuar com a factor de cohesió nacional, cosa de la qual la República acabada de 
néixer estava molt necessitada; fins i tot pensa que «es buscava en I'ensenyament un vi n
cle nacional ... cosa que, al nostre parer, repassant els pensaments d'Azaña, és una su
posició encertada (Rama, 1976: 135). 

(59) Vegeu també sobre la concepció de I'.Estat educador- Huertas (1988: 19-20). 
(60) Azana, Manuel, Apelación a la República. a García Oueipo de llano, 1988: 493. 
(61) Vegeu Mayordomo Pérez i Fernández Soria, 1981: 131-146. 
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Que el paper de l'Estat en educació fos, com sentencia Manuel Ara
gón, una qüestió no de lIibertat sinó de necessitat62 , és una cosa que no 
van acceptar els sectors conservadors tradicionals que, d'haver tingut al
tres metes distintes a les que des del comen¡;:ament van tenir -és a dir, 
acabar amb la República per minimalista que fos la seva política, d'aquí 
que no sigui estrany que veiem aquestes forces fent la seva aparició en 
moments clau com la repressió que segueix la revolució d'octubre del 
1934 i I'aixecament militar de juliol del 1936-, s'haurien adonat aviat que 
les pretensions de Iliurar I'educació al «poder civil» eren tan impossibles 
-per ser revolucionaries en un regim reformista-, com prescindir del 
"poder eclesiastic» o del "poder militar» (Aragón, 1991: 340-341). L'ani
madversió primigenia d'aquests sectors envers el projecte republica s'ali
menta de les mesures modernitzadores de la República, tot augmentant la 
fragilitat del consens sobre el qual se sustentava.63 

4. Contrareforma de I'ensenyament i déficits 
de consens socialitzador 

La política contrareformista del segon bienni és un ciar exponent d'a116 
que diem, i es manifesta, com sabem, contra les principals reformes deis 
anys precedents: I'agraria, la militar i I'educativa, que tenien com a princi
pals afectats els terratinents, I'exercit i I'església, puntals de la societat tra
dicional que obstaculitzaven el projecte modernitzador d'Azaña. Carlos M. 
Rama no té dubtes al respecte: 

«Quan la República, en forma tan tímida com inconseqüent, pretén -amb 
el suport de la sobirania popular- limitar aquells poders, intentant, per exem
pie, una reforma agraria que redistribueixi la propietat deis «grans d'Espanya», 
muntant una administració pública i un ensenyament de masses al servei de la 
col'lectivitat, I'oligarquia financera-clerical-terratinent conspirara contra les insti
tucions republicanes, aconseguira el suport deis régims feixistes d'aquells anys 
i, finalment, incitara els pronunciaments del 1932 i del 1936» (Rama, 19768: 19). 

Com es manifesta aquesta conspiració contra la política educativa re
publicana? La publicació de I'encíclica de Pius XI, Dilectissima Nobis, "So
bre la situació de /'Església a Espanya» (3 de juny del 1933) -la seva crí
tica a I'argument de defensa de la República "per justificar els inics pro-

(62) Aragón, 1991: 340-341. 
(63) Per a Manuel Ramírez (1981: 33-36), el tema crucial de la II República va consistir en "la 

fragilitat del consens sobre el qual va descansar el rég'lm republicá. ... 
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cediments contra I'Església (núm. 5) i la seva crida als católics espanyols 
perqué per tots els mitjans legítims indueixin «els mateixos legisladors a re
formar disposicions tan contraries als drets de tot ciutada i tan hostils a 
l'Església católica' i a promoure més intensament i per tots els mitjans I'en
senyament religiós» ( ... ) (núm. 16) (AcCión Católica Española, 1967: 1, 129-
135)- sembla haver estat el senyal esperat per lIanc;:ar aquesta ofensiva 
contrareformista en I'ensenyament. No és aquest el lIoc per ex posar el que 
es va esdevenir en aquest bienni que ja s'ha donat a conéixer en la litera
tura sobre el tema;64 només vull insistir en la polarització tan marcada que, 
a partir d'aquest moment -gairebé coincidint amb el triomf electoral de la 
dreta- té lIoc en el panorama educatiu republica. Encara que I'actitud 
contraria envers la política educativa republicana és de data tan primeren
ca com els mesos del Govern Provisional, no és sinó a partir de mitjan 
1933 quan es desplega una ofensiva en tota regla contra aquella política. 
El 29 de juny del 1933 el P. Herrera Oria pronuncia el discurs «El progra
ma escolar de los católicos» que, si bé s'ubica en el context de l'Assem
blea deis Pares de Família, pel seu contingut i to forma part d'una política 
més agressiva contra I'educació republicana, la legislació de la qual, diu 
Ángel Herrera, esta «inspirada en I'odi, en I'odi a l'Església, I'odi a l'Es
panya tradicional. .. ». Una lectura que preludia les postures irreconciliables 
i, amb elles, la impossibilitat del consens educatiu i social.65 

El pla dissenyat per la Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.)66 
a favor d'una contrareforma en I'ensenyament no deixa lIoc a ambigüitats 
pel que fa al tipus de societat que es defensa i, en conseqüéncia, amb re
lació al régim polític desitjable per I'oposició integrista. Recomanem al lec
tor que s'apropi a les pagines de l'Anuario de la Enseñanza Católica en Es
paña per al curs 1934, on es reclama un canvi radical a les lIeis per poder 
educar i on s'identifica el principal enemic: la Institución Libre de Enseñan
za, inspiradora de les idees pedag6giques de tots els ministres que han 
passat per la cartera d'lnstrucció Pública, «famuls» tots ells de la Institució 
-tret de Silió, diuen, i en alguns casos, Callejo-, raó que empeny la FAE. 
a «perseguir implacablement els ministres» a través de la premsa madri
lenya i de provlncies. Fulles volants i breus fulletons -cede presentació molt 
popular»- que denunciaven la política educativa republicana, van formar 
part també de I'arsenal emprat contra ella: la FAE. contra la ILE., la revis
ta Atenas en oposició a la Revista de Pedagogía,67 El Debate enfront d'EI 
Sol. L'enfrontament sistematic i directe del conservadurisme católic va es-

(64) Vegeu especialment Pérez Galán (1975: 203-304), 
(65) Herrera aria, "El programa escolar de los católicos .. , el 1963: 99-114, 
(66) Fundada el 1930 pel jesu'ita Enrique Herrera aria i dirigida per noms tan coneguts com el 

P. Poveda, Domingo Lázaro, el p, Ercilla, Manuel Rodríguez, i el del mateix fundador, tots 
ells pertanyents a ordes religioses 

(67) Anuario de /a Enseñanza Católica en España. Curso 1934-1935, Madrid, Federación de 
Amigos de la Enseñanza (F.A,E,), 1934, Respecte al que s'ha dit, vegeu pagines 8-14, 
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devenir un obstacle fonamental per a la socialització polftica que, natural
ment, ja es mostrava impossible. 

A més a més de la decisiva posició de la FAE, i els seus objectius, es 
pot esmentar també altres organitzacions católiques que sumen les seves 
forces en aquesta comesa: la «Confederación Nacional de Estudiantes Ca
tólicos", que assegura comptar amb 149 associats i deu mil afiliats que te
nen com a órgan d'expressió una revista amb el nom figuratiu de La Con
quista de la Escuela; la «Confederación Nacional Católica de Padres de 
Familia" que, tot i sorgir el 1929, desempenya un paper destacat en la re
cuperació del poder per part de les dretes a les eleccions de novembre 
del 1933 i que, al maig del 1935, segons el seu president, el Comte de Tri
gona, agrupa uns 80,000 pares de família; en el curs 1932-33 comen¡;:a a 
funcionar el «Centro de Estudios Universitarios» (C,E,U,), inspirat en els 
dictats de l'Asociación Católica Nacional de Propagan distes (A.C,N.P.) que 
va fundar el jesu'ita Ángel Ayala el 1909;68 la «Sociedad Anónima de En
señanza Libre» (S.AD.E.L.) «entre els objectius de la qual hi havia el de 
donar cobertura legal a I'ensenyament impartit per les ordes religioses" 
(PÉREZ GALÁN, 1975: 295); la «Federación Católica de Maestros Españo
les»; la <<Institución del Divino Maestro»; els «Cruzados de la Enseñanza», 
que, presidits per Rufino Blanco, van iniciar la seva singladura al juliol del 
1933 orientant la seva «Creuada Pedagógica» «sobre la necessitat evident 
de restaurar I'ensenyament del poble de Crist»;69 1'«Asociación Católica de 
Maestros", de la qual va néixer a Barcelona, el 1935, una secció de mes
tres nacionals amb el nom d'"Acció Pedagógica'>, que tenia com a fi 
«combatre el la'icisme escolar .. ,70 etc, Per altra banda, la política de des
mantellament que en educació segueixen els ministres radical-cedistes71 

(68) A, Sáez Alba explica així I'acte fundacional de I'A,C,N, de p,: "El 3 de desembre del 1909, 
a l'Església del Col'legi d'Areners, el nunci del Vatica oficiava la imposició d'insignies als pri
mers "propagandistes». Un grup de 17 joves selectes, escollits per I'artifex del nou grup, 
pare Ayala, estaven disposats ja a convertir-se en fervents defensors deis interessos -terre
nals- de l'Església. Des de feia un any, el pare Ayala, que havia recollit el suggeriment del 
representant papal relatiu a la Constitució de l'Acció Católica a Espanya, preparava una elit 
de "lIu'ísos» per al gran dia de la presentació oficial en societat del grup encarregat de tan 
alta missió, L'A.C,N, de p, va tenir origen així en la Congregació Mariana de San Luis Gon
zaga (els "llu'ísos»), xarxa de centres creats i dirigits per jesu'ítes (",)>> (SÁEZ, 1975: 5), 

(69) El Debate, 26 de juliol del 1934, cil. a Pérez Galán (1975: 297-298), 
(70) Cil. A Morente Valero, 1996: 78-79. 
(71) Mesures contra la inamovibilitat de la Inspecció; supressió de la Inspección Central de 

Primera Enseñanza; prohibició de la coeducació a les escoles; pro postes de modificació 
del Pla Professional del 1931 i de la coeducació a les Escoles Normals (és sabut que les 
estructures del sistema educatiu contenen ideologia -la coeducació n'és una mostra-, 
raó per la qual es busca modificar aquestes estructures, a més a més deis continguts que 
imparteixen); la reforma del batxillerat iniciada el juliol del 1934, que havia assolit algunes 
lIoances deis mitjans i associacions més properes al reformisme del primer bienni, davant 
les crítiques i protestes de la premsa de dretes, que fa seves Gil Robles a la Camera de 
Diputats, obliga el ministre Filiberto Villalobos a dimitir; es legisla contra I'autonomia de 
I'ensenyament a Catalunya; s'anul'la la representació escolar a la Universitat, etc, 
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es trabara amb I'oposició, entre altres organitzacions, de 1' .. Asociación Na
cional del Magisterio», la .. Confederación Nacional de Maestros .. -i la 
seva revista El Ideal del Magisterio-, la .. Federación de Trabajadores de 
la Enseñanza»,72 la .. Asociación de Inspectores de Primera Enseñanza», la 
«Federación de Maestros Laicos», etc.,,73 

Una dada que no podem deixar d'assenyalar és que I'obra de des
mantellat de la política educativa del primer bienni també afecta el Magis
teri, sobre el qual es porta a terme una pressió insistent destinada a fer-Ii 
abandonar els postulats pedagógics i polítics identificadors del primer 
bienni republica: la:icisme, coeducació, etc, D'aquesta intenció en donen 
constancia algunes campanyes d'intimidació contra mestres, així com 1'0-
bertura de processos de depuració iniciats arran de denúncies després de 
la revolució d'octubre del 1934.74 Sera, en efecte, després d'aquest esde
veniment quan es mostri amb més acritud la percepció que la dreta radi
cal i .. clericalitzada» té del Magisteri, al qual, com diem, consideren ins
trument de la revolució i per al qual des de lIavors demanen ja publicament 
la depuració,75 

Si la polarització en I'ensenyament va ser tan evident com veiem, no va 
resultar-ho menys la disparitat de valors a socialitzar en faltar el mínim con
sens necessario Basti com a exemple la iniciativa deis governs del bienni 
radical-cedista de suprimir de I'escola un text d'Albert Thomas -Historia 
del Trabajo- «acusant-Io precisament de manca de neutralitat» (TUÑÓN: 
1976,35). A més a més, no és I'educació I'únic instrument, malgrat la seva 
importancia, per a I'éxit de I'afecció política i I'aprehensió deis valors re
publicans; hi va haver altres agéncies de socialització, a part de les pura
ment escolars -la família, els iguals, els mitjans de comunicació, I'esglé
sia, les agrupacions polítiques i professionals, etc,- que comunicaven va
lors contraris als republicans tot actuant com una mena d'«educació a 
I'ombra" que contrastava en bona mesura els efectes socialitzadors que 
hauria pogut assolir el sistema polític amb els seus aparells ideológics. Per 

(72) Aquestes tres organitzacions formarien el 1934 el -Frente Único del Magisterio» que tam
bé tindra la seva oposició en el dretista "Frente Único Espiritual» creat el 1936, 

(73) Vegeu a més de I'obra citada de Pérez Galán (1975: 283-304), el treball de C. Alba 
(1975: 71). 

(74) Cid, 1989: 90. 
(75) Vegeu Crespo Redondo, J., Sáinz Casado, J. L., Crespo Redondo, J. i Pérez Manrique, 

C., Purga de Maestros en la guerra civil, La depuración del magisterio nacional de la pro
vincia de Burgos, Valladolid, Edil. Ámbito, 1987; Gonzalez-Agapito, J. i Marqués i Sureda, 
S., La repressió del professorat a Catalunya sota el Franquisme (1939-1943). Segons les 
dades del Ministeri d'Educació Nacional, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1996; Mo
rente Valero, F., 1996; Ostolaza Esnal, M., El garrote de la depuración. Maestros vascos 
en la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), Donostia-San Sebastán, Ibaeta Pe
dagogia, 1996, i de Fernández Seria, J. M. i Agulló Díaz, M' C., "La depuración franquis
ta del Magisterio primario», Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, 17-18 
(1997-1998) pp. 314-350, i el llibre Maestros valencianos bajo el Franquismo. La depura
ción del Magisterio 1939-1944, Institució Alfons el Magnanim, Valencia, 1999, 
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tot aixó podem dir amb Carlos Alba que la incidéncia de I'educació repu
blicana en el país va ser més aviat escassa.76 

5. Ideologia i legitimació política 

A I'oposició acabada de descriure s'ha d'afegir la que hem vist que 
procede ix de I'allunyament que van protagonitzar les mateixes forces re
publicanes, cosa que no fa sinó augmentar la fragilitat del consens assolit 
i obstaculitzar així una de les funcions basiques de la ideologia dominant 
en la seva tasca de convéncer. Manuel Ramírez, reconegut estudiós d'a
quests temes i d'aquells anys, sosté que la ideologia dominant, a més de 
procurar el convenciment d'aquells la identificació deis quals amb el poder 
es pretén, busca I'autolegitimació del bloc que posseeix el poder dins l'Es
tat, la justificació del poder davant de si mateix. Autoconvenciment i tam
bé convenciment deis altres, perqué la ideologia, quan es mostra com a 
«ideologia del tot" augmenta la seva eficacia, legitimitat i perdurabilitat. Hi 
pot haver dissensions en el procés d'autolegitimació, peró la ideologia do
minant les emmascara de cara a I'interés general. 77 Durant la República, 
les discrepancies internes de I'elit política no s'amaguen -al contrari del 
que es va esdevenir en els anys de la guerra civil i durant el régim fran
quista- ni tan sois en benefici d'aquest «interés general" que també és el 
seu, sinó que es manifesten explícitament provocant debilitat en el con
sens i, amb ell, ineficacia i deslegitimació. Aquesta s'incrementa, com s'ha 
vist, per la confessada desafecció republicana deis sectors conservadors 
tradicionals que, óbviament, no tenen un «interés general" que els obligui 
a la coheréncia d'aquesta <<ideologia del tot" , perqué aquell interés no era 
el seu, ni ho va ser des de la mateixa proclamació de la República, a la 
que mai no van acceptar, raó per la qual no veien mai arribar I'hora d'aca
bar amb un régim que qüestionava els seus privilegis. Sera bo que en 
aquest moment recordem alguna cosa que ja s'ha dit: la República, al con
trari de les depuracions que acostumaven afer altres régims,78 va mante
nir incólume l'Administració i la burocracia he retada del régim anterior,79 

(76) Alba, 1975: 74. 
(77) Ramírez, 1978: 12. 
(78) L'afectat per aquestes purgues ha estat encunyat en una figura social i literaria de con

torns dramatics: "el cessant .. , al qual els humoristes han descrit com aquest "funcionari 
en disponibilitat que espera la tornada 'deis seus' fent passejades per la Porta del Sol .. 
(Vilar, 1974: 87). 

(79) Diu Alberto Reig que "el 14 d'abril del 1931 va canviar el govern, el régim i la forma d'Es
tat, peró els republicans no van aplicar una política de "terra cremada .. a tot alió que, més 
o menys directament (lIeis, 'Institucions), hauria tingut a veure amb la Monarquia. Va con-
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cosa que, a la Ilarga, li representaria un cost elevat,80 ates que s'ha inves
tigat prou com I'aixecament militar va trobar en aquestes faccions contra
ries a la República el sosteniment més ferm, durador i interessat81 Aques
ta fracció adversa, no només va contribuir al fracas socialitzador, sinó a 
edificar una teoria deslegitimadora del regim republica que podem enun
ciar en aquests termes: encara que és dubtosa la seva legitimitat d'origen, 
no ho és en absolut la seva deslegitimació d'exercici. 

En efecte, quan el sacerdot i diputat Antonio Pildain, en el debat a les 
Corts Constituents sobre la la'fcització de l'Estat -en la crispació del qual 
va tenir tant a veure la «qüestió escolar»- diu que, d'acord amb la doc
trina católica, és legítima la Iluita contra lIeis injustes, una Iluita que pot 
anar des de la resistencia passiva a la forga armada,82 esta invocant la ve-

tinuar sent el conjunt deis aparells burocratico-administratius propis del nou Estat i, cer
tament, no va deixar de produir algunes dificultats al nou régim» (Reig. 1996: 214). Hugh 
Thomas confirma aixó mateix: "la República no va fer cap purga a I'administració nacio
nal ni local, ni a la policia, el professorat o les representacions del govern. La judicatura 
va continuar sent la mateixa. I el mateix, és ciar, I'exercit» (Thomas, 1983: 1, 76-77). Una 
investigació profunda sobre la repressió a la provincia d'Albacete també ho confirma: 
"Durant la gestió republicana a la provincia d'Albacete, la violéncia també es va exercir 
a través de les depuracions, les quals es produeixen a partir del 25 de juliol. Abans, en 
el període anterior a la rebel·lió, no es va practicar cap mena de purga en els col'lectius 
professionals. A diferéncia del que va passar en el Nou Estat franquista, entre 1931 i 
1936, no es va expulsar ningú de la feina per les seves idees, ni tan sois per una ani
madversió declarada contra el sistema democratic» (Ortiz Heras, 1996: 446). 

(80) Així ho entén Esteban Pinilla, entre altres, que veu en I'actitud deis funcionaris republicans 
una de les causes del fracas del régim: "L'Estat republicá es va trobar, a més, progressi
vament desertat pels seus propis servidors i funcionaris. Els burócrates, procedents la 
majoria de les classes mitjanes provincials o agraries, amb una educació tradicional i una 
visió jerárquica de la societat. amb una mentalitat jurídica i una concepció més aviat au
toritária de la funció pública, difícilment podien acomodar-se en general a la creixent pér
dua de poder de I'Estat i a ser manats per uns polítics que personificaven posicions i in
teressos contraris als seus ( ... ) fos quina fos la seva orientació política, aquells servidors 
i funcionaris van acabar desitjant la restauració o la creació d'un Estat fort» (Pinilla de las 
Heras, 1972: 70-71). Tanmateix, després del régim de Franco, la transició política es va 
fer sense depuracions a I'Administració; la diferencia entre aquests dos moments de la 
nostra história més recent radica en qué mentre la transició a la democrácia era desitja
da per un alt percentatge deis funcionaris, la Segona República no va comptar des del 
seu origen amb el mateix beneplacit. Tot i aixó, aquesta afirmació, per sortir de la mera 
hipótesi amb qué s'assevera si més no pel que fa al cas republicá, calen estudis sobre 
les actituds polítiques deis funcionaris que assisteixen a I'arribada de la República. 

(81) S'ha estés la tesi que la perdua del poder polític de la burgesia, I'empresariat, l'Església 
recalcitrant i la dreta intransigent, els va obligar a buscar una solució immediata i rápida, 
que van trobar amb la sublevació militar, en un moment, a més, en qué ja s'havia optat 
per un model de República diferent a la que es va proclamar el 14 d'abril del 1931. (Ve
geu, entre altres, el Ilibre col'lectiu Casanova, 1992: 24-25, 30, 76-78, passim ... ). 

(82) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes del dia 23 d'octubre del 1931, p. 1797. 
El canonge i magistral de la Catedral de Salamanca, Aniceto de Castro Albarrán, edita a 
Madrid el 1933 elllibre (que veu la Ilum el 1934, publicat per Ediciones Fax i amb próleg 
de Pedro Sáinz Rodríguez) El derecho a la rebeldía, en qué justifica teológicament el re
curs a la forc;:a. Demanant el suport de Salas en "De Legibus», de Castro Palao i la seva 
"Opus Morale», de Suárez i el seu "De Legibus», d'Encícliques i Escrits papals, de Gil 
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Ila doctrina continguda en la Vindiciae contra Tyrannos de 1579, obra en la 
qual, fonamentalment, es reconeix que el poder es concedeix per Oéu i el 
poble a condició que s'exerceixi de manera responsable i per al bé moral 
de la comunitat, amb subjecció a les normes del dret i de la justícia natu
rals; si el poder contravé aquest pacte, no només és legítim resistir-s'hi 
sinó un deure, sobretot si el monarca «viola la Ilei de Oéu o devasta l'Es
glésia" .83 O'aquesta doctrina ha derivat la teoria de la legitimitat d'origen i 
d'exercici per explicar que encara que s'acceptés -que no es va fer- la 
legitimitat d'origen de la República;84 es va anar deslegitimant per un exer
cici del poder irresponsable, per la seva situació permanent de crisi, pels 
seus atropellaments, per haver deteriorat el benestar de la comunitat, etc.85 

Robles (pare del cap de la CEDA) i del seu «Tractat de Dret Polític", etc., estableix que 
«I'acatament degut als poders il'legítims -diu, i afirma no assenyalar explícitament la Re
pública Espanyola- no vol dir acceptació simple. incondicional, d'aquests poders. Podra 
significar, si de cas, una acceptació transitoria irremeiable, pero no una acceptació es
pontania, absoluta, definitiva". En conseqüéncia, rebutja la col'laboració amb aquest po
der -i amb la República- si aixo contribueix a I'afian<;:ament del poder il'legítim; per aixo 
arriba fins i tot a polemitzar amb El Debate. al qual acusa de col'laboracionisme: «No con
vé. dones, exagerar el deure de la col'laboracio ciutadana. Per a I'aflrmacio d'un régim 
tiranic, per a la consolidació d'un poder usurpador, res més a proposit que una col'labo
ració pacífica de tots els ciutadans" [cap. VII, passim]. El lector advertira que aquest Ili
bre, escrit per un canonge i magistral, a més de rector de la Universitat de Comillas, ha
via de comptar amb el «placet" de la jerarquia eclesiastica, com va ser; si bé va tenir 1'0-
posició del cardenal Vidal i Barraquer i del nunci Tedeschini. Vidal i Barraquer escriu a 
Eugenio Pacelli participant-li la seva contrarietat respecte al contingut i oportunitat de la 
seva publicació (Vegeu Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la Segona Repú
blica Espanyola 1931-1936, Publicacions de I'Abadia de Montserrrat. Barcelona, 1986, 
vol. IV, p. 170). Com era d'esperar, la revista Acción Española, en el número 39 [16 d'oc
tubre de 1933, p. 205], saluda aquest Ilibre, del qual ofereix una bestreta als lectors tot 
assenyalant que els temes que s'hi estudien són de «maxima actualitat en el nostre horit
zó polític, i han de ser matéria d'estudi per a tots els que s'interessen perqué I'avenir d'Es
panya aparegui ciar i Iliure en el seu camí". 

(83) Aquesta doctrina, que procedeix del protestantisme, és recollida i ampliada pels jesúites 
Juan de Mariana a la seva obra Del rey y de la institución real (1599) i, una mica més tard, 
per Francisco Suárez en el seu Tratado de las leyes y de Dios legislador (1612). Sobre 
aquest tema, i tant per a les cites del text com bibliografiques utilitzades, vegi's I'obra im
prescindible de G. Sabine, 1945: 278-296. 

(84) Que no s'accepta, perqué s'entenia en mitjans profranquistes que la República es va 
proclamar injustament perqué s'havia basat en unes eleccions municipals i en el vot de 
les grans ciutats. El professor de Teologia Moral a San Esteban de Salamanca i membre 
de l'Associació Francisco de Vitoria, Fray Ignacio G. Menéndez-Raigada, escriu a La 
Ciencia Tomista que la República no només s'il·legitima en el seu origen immediat per
qué el seu govern va manipular les eleccions, «va corrompre descaradament el sufragi 
i es van anul'lar les actes de molts diputats catolics amb pretextos van s i fútils", sinó que 
es iI·legítima també en el seu origen remot «perqué no va ser mai votada per la nació. 
La nació només havia escollit els seus Municipis, als quals pertany I'administració local, 
pero la determinació del rég'lm suprem, donat que per a a'lxo no tenien capacitat ni man
dat ( ... ) I no s'hi val dir que la República va triomfar a les principals ciutats de la nació, 
que en són la part selecta ( ... ) atés que tot i que aixo fos exacte, en un régim democra
tic té igual valor el vot d'un rústec Ilaurador que el del ciutada més refinat i cult" (Me
néndez-Reigada, s.a.: 7-8). 

(85) Vegeu Zafra, 1968: 552. 
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Les doctrines sobre la resistencia a la tirania són recordades des d'alguns 
mitjans influents del conservadurisme espanyol durant els anys de la Re
pública. De manera una mica més discreta que altres mitjans i altres trac
tadistes, Ángel Herrera -ja al desembre del 1931, poc després de pro
mulgar-se la Constitució republicana que, segons ell, «no viura: ha nascut 
morta»- pronuncia a Valencia un discurs sobre el tema significatiu de 
«L'acatament al poder constituH», on presenta el pensament i la doctrina 
deis darrers pontífexs pel que fa als deures deis súbdits amb els poders 
constituHs; és a dir, es refereix als casos en que és possible la «resisten
cia legítima» al Poder. Bo i servint-se del pensament de Lleó XIII, que dis
tingeix entre «poder constituH» i «Iegislació», el P. Ángel Herrera s'avé a 
acatar el Poder, pero no a obeir sempre els dictats de la seva autoritat, per
que «quan els governs manen alguna cosa contraria a la Ilei de Déu o de 
l'Església, lIavors I'obediencia és un crim, i la resistencia a la legislació és 
un deure». Pero a mesura que avanga el seu discurs, el fundador d'EI De
bate va tragant unes línies més gruixudes que encoratjaran poc després 
altres discursos més irreflexius; el P. Herrera Oria, sense esmentar els diri
gents republicans pero assenyalant-Ios amb tota claredat, els adverteix: 
«Heu ensenyat el camí de la rebel·lia, i rebel'lar-se és una lIigó que el po
ble apren facilment i facilment posa en practica», i fa observar encara, gai
rebé a manera de premonició, que la «fortalesa no esta renyida -que ho 
ha d'estar!- amb I'ús de la forga física, amb I'ús d'instruments de defen
sa, eficagos per repel'lir I'agressió injusta ( ... ) I quan els fets abusius es re
peteixen, el deure aconsella organitzar-se d'una manera eficient per re
pel·lir la forga amb la forga, per guanyar-se el respecte deis nostres ad
versaris i poder practicar lIiures ( ... ) els nostres drets ciutadans 86 Algunes 
idees d'aquest discurs, reforgades amb les doctrines tradicionals de re
sistencia a la tirania, seran represes des de mitjans catolics integristes i 
portad es al seu extremo Així, la revista Acción Española,87 en els números 
d'agost i setembre del 1933, recull i comenta el pensament pel que fa a 
aixo del jesuHa de Talavera Juan de Mariana88 i deis tractadistes del Segle 
d'Or espanyol. La revista no deixa d'assenyalar les similituds entre la «tira
nia d'exercici» de la doctrina classica i el govern de la República i la legi-

(86) Herrera Oria, .. El acatamiento del poder constituido .. , a 1963: 25-40. 
(87) Acción Española apareix el 16 de desembre del 1931, primer quinzenal i després men

sual, fins al número 88 de juny del 1936. La funda el marqués de Quintanat, que la diri
geix fins al número 27 del 16 d'abril del 1933. El succeeix a la direcció Ramiro de Maez
tu, amb el que col'laboren Jorge Vigón i Eugenio Vegas Latapie. S'hi van publicar treballs, 
entre altres, de José Calvo Sotelo, José Corts Grau, Alfonso Garcia Valdecasas. Ernesto 
Giménez Caballero, cardenal Gomá y Tomás, César González Ruano, Ramiro Ledesma 
Ramos, Marqués de Lozoya, Ramiro de Maeztu, Menéndez y Pelayo, Menéndez Reigada, 
Eugenio Montes, Benito Mussolini, José María Pemán, José i Julián Pemartín, Víctor Pra
dera, J.A. Primo de Rivera, Pedro Sáinz Rodríguez, Rafael Sánchez Mazas, general José 
Sanjurjo, Enrique Suñer, Juan Valera, A. Vallejo Nájera, Juan Vázquez de Mella, Eugenio 
Vegas Latapie, Jorge Vigón, José de Yanguas, etc. Disposem d'un estudi recent de la ide
ologia d'Acción Española a carrec de González Cuevas, 1998. 

(88) Cfr. Solana, 1933:442. 
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timitat ciutadana de rebel'lar-se contra ell resistint-se a les seves disposi
cions. 89 El francisca caputxí Gumersindo de Escalante expressa de mane
ra contundent la posició de la revista quan escriu, sense cap mena d'em
but, el 1934: 

"Quan la República espanyola ens hagi mostrat els seus titols de legitimitat, 
la reconeixerem; mentrestant ja s'acontentara amb que I'acatem, a més no po
der, i mirant el bé de la Patria, i menys encara, des del moment que aquest ré
gim no procura el bé comú, atenent els interessos d'una sola classe social i a 
Iluitar contra els drets deis ciutadans i de I'Església; testimoni, la Constitució" 
(Escalante: 1934, 953). 

Naturalment, aquesta teoria sera argumentada especialment per legiti
mar el régim franquista, com veurem més endavant. Interessa ressaltar per 
a la coheréncia de la nostra línia argumental la impossibilitat de la socialit
zació política des d'aquells sectors que des del comenc;:ament ja qüestio
naven la legitimitat del régim, cosa que amb posterioritat, ja durant el ré
gim franquista, sera utilitzada com a argument per legitimar el cop d'Estat, 
la mateixa guerra civil i el régim, que se sap mancat de legitimitat d'origen. 
En la presentació a una antologia d'Acción Española, Ilegim que la seva 
fundació, que data del desembre del 1931, es devia a aquest afany: "Ha
víem de combatre, per tant, la idea err6nia, propagada de vegades per 
persones significades a determinats medis cat61ics de la il'licitud de la in
surrecció i de I'ús de la forc;:a (ACCiÓN ESPAÑOLA: 1937, 6).90 És sabut 
que, des del comenc;:ament, Acción Española havia fixat una de les seves 
metes primordials en la teorització de la legitimització del dret a la rebel'lia 
contra el régim republica. 91 

Aquesta situació, naturalment, no és aplicable a la Guerra Civil, la 
«guerra deis mil dies». En ella, la legitimitat va ser una responsabilitat que 

(89) La revista aclareix al lector que "avui es diu tiranic a tot govern injust i opressor, tant si go
verna un sol subjecte com si en governa uns quants .. , i el posa en antecedents del que 
significa la "tirania d'origen .. i la "tirania de régim .. , interessant-li sobretot la darrera, a la 
qual qualifica d'injusta "perqué, encara que governi qui en realitat posseeix titol legitim per 
manar, ho fa de manera iniqua i contra dret .. : en conseqüéncia, la societat i els seus me m
bres ten en "el dret i fins i tot I'obligació ( ... ) de resistir passivament les disposicions iniques 
del tira del régim .. i essent aquestes disposicións "contra la voluntat divina, I'home esta 
obligat a no complir-Ies, és a dir, a resistir-les passivament. És indubtable que aquest fo
nament és perfectament aplicable a la tirania de régim entesa en el sentit que avui es dóna 
a la paraula tirania, govern injust d'un, de pocs o de molts .. (Solana, 1933 b:4). 

(90) Hilari Raguer afirma que el grup d' "Acción Española .. s'havia constitu'it precisament per 
elaborar i difondre la justificació teológica de la rebel'lió militar (Raguer, 1995: 542). Raúl 
Morodo veu en el grup d' "Acción Española .. un intent d'aprofitar els pressupostos ideoló
gics del primoriverisme -filtrats de les impureses que van fer fracassar el régim del ge
neral Primo de Rivera- per dotar d'un cos doctrinal a la dreta que, en el seu dia, dona
ria suport al general Franco. De fet, Raúl Morodo troba connexió entre les polítiques deis 
dos general s (Morodo, 1985, p. 17). 

(91) González Cuevas, 1988: 224. 
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es va dipositar, en primera instancia, en I'exercici de les armes; no obstant 
aixo, sabedors tots que la legitimitat tenia un abast major que el de la victo
ria immediata, per condició necessaria que fos aquesta, s'infiltra en la pug
na per la legitimació política als aparells ideologics educatius i culturals. 

6. L'exit socialitzador de la República en guerra: 
I'educació com a dominació. 

Després de la victoria del Front Popular, la situació política fa un gir ra
dical. És cert que la polarització social persisteix, i més aferrissada enca
ra si és possible; pero s'esdevé una cosa fonamental que resol la condició 
primera per a la socialització política: el consens entre les elits que donen 
suport a la República. En efecte, la resistencia al feixisme europeu dóna 
Iloc a una fórmula política que es pretén provisional -el frontisme- i que 
aglutina totes les forces d'esquerra,92 model que els permet presentar-se 
unides a les eleccions de febrer del 1936 amb resultats favorables per a la 
coalició. Els escassos mesos que van entre aquests comicis i I'inici de la 
guerra civil no permet emetre cap hipotesi sobre la incidencia de I'educa
ció en I'assoliment d'una cultura política, a no ser la del continu'isme amb 
els anys precedents. Tot i aixo, com assenyalava al comenQament d'aquest 
mateix text, durant la guerra civil la socialització política de la República 
coneix I'éxit que li fou negat durant el primer lustre. Com que he tractat 
aquest tema en un altre IIOC,93 només exposaré les raons essencials que 
donen suport a aquesta afirmació, confirmant-Ies en aquesta ocasió amb 
altres arguments que hem addu'lt en aquestes pagines. Si la victoria elec
toral del Front Popular es produeix en bona mesura gracies al consens po
lític, fins i tot de les forces que es van abstenir a les eleccions del 1933, la 
defensa del régim republica, amenar;;at per I'aixecament militar i els seus 
suports, concitara aquest consens de manera més unanime i hermetica; 
ajuda a aixo, a més del model polític del frontisme, la desaparició de I'es
cena política republicana deis sectors que mai no van acceptar aquest re
gim, ubicats ara a I'«altra Espanya». Les dissensions que es produeixen, 
de vegades amb violencia, entre I'elit política i social de la República, se 
subjecten en aquest cas a la «ideologia del tot» que assenyalava més 
amunt, amb I'objectiu d'assolir la doble funció legitimadora de la ideologia 
dominant: la legitimació propia deis que posseeixen el poder (autocon
venciment) i la deis que estan cridats a complir els seus dictamens (con-

(92) Vegeu Dimitrov, 1935. 
(93) Vegeu Mayordomo i Fernández Seria. 1993. 
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venciment deis altres). Encara que no s'aconsegueix amagar amb eficacia 
les discrepancies, sí que s'intenta emmascarar-Ies en benefici de I'"interés 
general», que es forja amb un concepte -I'"antifeixisme»- que es sa
cralitza fins a I'extrem d'anatemitzar políticament el dissident d'aquest ele
ment aglutinador; més encara, qui amb els seus actes i opinions posava 
en perill aquest factor unificant era declarat enemic de la República, cosa 
que, sens dubte, implicava nombrosos riscos en aquell context de lIuita 
per la supervivéncia del régim. 

Aquesta adhesió forQosa a una idea, a un sistema, a un régim polític, a 
una ideologia emmascaradora de moltes altres, afecta les manifestacions 
educatives i culturals. Si la República reformista, com hem vist, aspirava a 
socialitzar els seus valors valent-se de la seva política educativa i cultural, 
com a sistema democratic no podia controlar totes les manifestacions de 
I'educació i la cultura: amb aquesta fi hauria hagut de recórrer a la coac
ció, la por, la violéncia física i ideologica, com va fer sense embuts el ré
gim sortint de I'aixecament militat. A mé.s a més, la República revoluciona
ria del 36 es va servir de la coacció per convertir tots els aparells ideolo
gics de l'Estat -per suposat també I'educatiu- en instruments no ja no
més de socialització, sinó també de dominació política, encara que fos no
més al servei de la idea aglutinant: l'antifeixisme,94 actitud que justifiquen 
per la necessaria unitat en la defensa del régim i la seva supervivéncia. Si 
bé en el si de les forces polítiques perdura la divisió sobre el tipus de Re
pública a instaurar després de la guerra, els aparells de socialització rei
teren que I'important és defensar la República que es té en aquests mo
ments difícils. Així, davant la definició, per bé que circumstancial, del tipus 
de régim polític i de societat per la qual Iluitar, es perfila també una mena 
d'escola, d'educació, de cultura i d'ensenyament als quals no es permetra 
tebiesa de posicions ni neutralitat de plantejaments. 95 Els centres d'ensen
yament de qualsevol nivell, els docents ~professionals o voluntaris- i les 
seves actituds, els textos d'aprenentatge, les cartilles escolars, els Ilibres 
de les biblioteques que utilitzen les Milícies de la Cultura o de les que re
parteix per altres escenaris "Cultura Popular», els processos d'adquisició 
cultural en els seus escenaris múltiples (festival s i onomastiques culturals, 
teatre, cinema ... ), les normes que els regulen, etc., tot és reglamentat i, en 
la mesura de les possibilitats, controlat. L'educació, I'ensenyament, la cul
tura, es fan bel·ligerants. No hi cabia una altra opció. No caldra insistir en 
I'afirmacó ja feta: la socialització va ser un éxit perqué, a més a més, va 

(94) L' .. antifeixisme" va ser utilitzat per determinades forces politiques com a argument de 
pressió per implantar el seu domini; em refereixo en concret al Partit Comunista i organit
zacions afins, com ara les Joventuts Socialistes Unificades. El tema és massa complex 
per estendre-s'hi; remeto el lector als següents Ilibres, on a més a més de I'estudi del pro
blema i del seu reflex en la politica juvenil -I' .. aliancisme,,- podrá trobar nombrosa bi
bliografia al respecte: Fernández Soria, 1992: 11-51, i del mateix autor, 1996: 73-148. 

(95) La Escuela actual es esencialmente antifascista, s.i., s.l., s.a. (19377). 
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aconseguir instal'lar els valors republicans en la mentalitat ciutadana, re
sultat de la ideologia. No només es van socialitzar aquests valors en I'am
bit del coneixement, sinó també en el deis afectes. Es va produir una afec
ció per la República, per allo que significava.96 Pero aquesta inclinació fa
vorable també es va construir sobre I'exclusió, sobre I'odi a I'enemic. Deia 
en un altre Iloc que la identificació amb la República s'estableix mitjanc;:ant 
un procés d'antagonisme amic-enemic97 El burgés, el clergat, el laic, el 
terratinent, I'emboscat, i també el tebi i no compromés, són personatges 
que conformen el concepte «enemic» als quals I'escola té I'obligació d'i
dentificar. En aquest procés d'identificació de I'amic-enemic s'ha de situar 
la depuració que van patir docents i alumnes als quals s'exigia una nítida 
identificació amb els valors republicans. Per tot aixo, el treball al qual al'lu
deixo conclo'fa afirmant que es produeix una socialització limitada als va
lors dominants -i excloents-, els detentadors deis quals semblaven en
testats a reduir I'individu, el poble, a la condició de massa.98 Alguna cosa 
semblant emprendra el régim franquista. 

7. Per acabar: va fracassar la República? 

La res posta inevitablement és complexa i ens temem que de vegades 
fins i tot vindra marcada per les preferéncies ideologiques de qui la formuli. 
Es pot dir que la República es va espatllar com a régim polític, pero no 
com a proposta d'ideals. S'ha argumentat que la guerra civil és la prova 
més palpable d'aquest fracas; tanmateix, convé considerar la qüestió des 
d'un altre punt de vista: la possibilitat que sigui precisament la guerra civil 
la prova palmaria de I'éxit de la Segona República, si més no com a ideal; 
perqué, d'haver fracassat, el cop militar hauria triomfat des del comenc;:a
ment sense necessitat d'una guerra tan desoladora. Manuel Azaña, a La 
velada en Benicarló, ho creu així quan diu que «en tot cas, un fet és inne
gable: si no bastaven els vots per derrocar la República, tampoc han bas
tat les armes deis seus enemics espanyols, no menys que la insurrecció 
quasi total de I'exércit, de la Guardia Civil, de l'Armada i altres forces. La 
República havia arrelat més que no semblava» (Azaña, 1974: 112). I San
tos Julia ho expressa així: "La guerra civil no s'origina en aquest pres-

(96) Aixó ho hem pogut comprovar, entre altres, amb gairebé un centenar d'antics alumnes de 
l'lnstitut Obrer de Va1éncia (vegeu Fernández Soria, 1987), 

(97) Que recorda la coneguda definició de política de Carl Schmitt, que I'entén com la contra
posició amic-€nemic, Vegeu al respecte els treballs de Gómez Organel (1995: 261-279) i 
d'Urbani (1983: 1247). 

(98) Vegeu Fernández Soria, 1996: 291-296. 
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sumpte fracas de la República sinó en el frac as d'un cop d'Estat la finali
tat del qual consistia afer fracassar algunes de les vies obertes per la Re
pública per construir un nou marc de relacions socials i polítiques a Es
panya", per aixo, «si fos possible -i només per uns instants- emprar un 
barbarisme, s'hauria de dir: la República no va fracassar, va ser, senzilla
ment, fracassada" (JULlÁ: 1981, 199-200). L'infortuni de la República com 
a régim polític semblava inevitable tenint en compte les condicions en qué 
es produeix la seva arribada; algunes d'elles ja les va intuir Azaña en el 
seu afany de fer un país nou, és a dir, de convertir Espanya en una nació 
en el sentit modern del concepte, cosa que passava per disposar d'un po
der centralitzat, administrativament eficac;: i gestionat civilment, un país ca
pac;: de construir conscientment el seu destí; s'és nació, deia Azaña, quan 
els ciutadans assoleixen la Ilibertat i es configuren com a comunitat. 99 I I'a
rribada de la República s'esdevé en un país molt fragmentat social i políti
cament, que no tenia resolts els problemes que ja havien resolt altres na
cions ve'ines i que Azaña volia solventar amb les seves reformes: la militar, 
professionalitzant I'exércit, I'agraria, amb I'anim d'establir una nova relació 
de forces en el camp, la religiosa, separant l'Església i l'Esta! i recabant 
per al darrer parcel'les d'actuació que un Estat modern no havia d'aban
donar, entre elles I'ensenyament. Pero, com assenyala el professor Juliá, 
«la República va posar en marxa reivindicacions historiques sense as se
gurar al hora els recursos polítics -de poder- necessaris per dur-Ios a 
bon port,,; els seus dirigents -Azaña entre ells- van calcular malament 
les resisténcies que haurien de salvar i I'escassa base social amb qué 
comptava el poder civil republica; en aquest calcul erroni rau el seu 
fracaso> (JULlÁ: 1981, 200-210). No només va ser un error de calcul sinó 
també de plantejament. És el que va passar amb el conflictiu problema re
ligiós, un tema en el qual va primar -si més no per al seu principal im
pulsor, Manuel Azaña- I'analisi intel'lectual -en el qual no admetia con
cessions- sobre la importancia de la seva dimensió col, lectiva. Aquesta 
postura cultural, diu Alfonso Botti,100 el porta a no admetre el pragmatisme 
de la política, a no buscar solucions pactad es que evitarien el trauma que 
van representar les seves mesures. Aquesta actitud ha propiciat que al
guns vegin Azaña com un polític més apropiat per a les batalles del «kul
turkampf» espanyol de primers de segle, un «home de I'época de Canale
jas», com sentencia Botti. 101 

(99) Aragón, 1980: 19-20. 
(100) Botti, A., "El problema religioso en Manuel Azaña», a Alted, Egida i Mancebo, 1996: 154. 

Carlos Seco Serrano (1997: 14) observa que és precisament en el programa del "rege
neracionisme republica» on "hem de veure la clau fonamental de les contradiccions in
ternes en qué naufragaria el régim», perqué aquest regeneracionisme, que consistia en 
refer Espanya, es va allunyar del transaccionisme auspiciat pel sistema canovista, caient 
en "un designi de ruptura radical, tant amb la dreta possibi¡'¡ista com amb el republica
nisme centrista». 

(101) Una opinió que, si més no pel que fa al discurs sobre el problema religiós que pronun
cia Azaña a les Corts el 13 d'octubre del 1931, comparteix amb Frances Lannon quan 
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Edward Malefakis, per explicar el fracas de la República, insisteix so
bretot en I'escassa consistencia de les bases polítiques cridades a donar 
suport a les mesures reformistes quan diu que «la modernització per mit
jans democratics representa una tasca extraordinariament difícil: no només 
provoca I'ira deis que se senten perjudicats pel canvi, sinó que també 
posa a prova la paciencia deis que n'han de ser beneficiaris, i origina con
flictes entre els que en volen ser garants»,102 Esteban Pinilla ho expressa 
en aquesta síntesi: I'entusiasme popular i les mesures de reforma social 
«van ser coetanies d'un ascens vertiginós de les expectatives de plenitud 
personal i de progrés social. Aquestes expectatives difícilment es podien 
acomplir sense transformacions en el sistema economic i sense una ex
pansió de les forces productives» ,103 Com hem vist, són exemples d'a
questes frustracions i de I'absencia de transformacions socials, la desa
fecció del projecte reformista republica protagonitzat per forces polítiques 
que van contribuir al seu adveniment, així com I'oposició a aquest projec
te -primerenca i decidida- de les grans burocracies de la nació i de les 
oligarquies reaccionaries, financeres i terratinents, Per aixo, pretendre, 
com va fer el regim que va substituir a la República per la forr;a de les ar
mes, justificar el cop militar i la posterior guerra civil com elements neces
saris per «organitzar» el caos de la gestió republicana, pot servir per in
tentar dotar de legitimitat d'origen un regim que en va néixer mancat, pero 
no es pot sostenir sense ex posar-se a I'error, Una altra cosa és que ad
metem amb Julio Aróstegui que, a la base del sorgiment de la violencia du
rant la República, i posteriorment, entre les motivacions del cop militar del 
1936 hi havia les moltes dificultats trobades per instaurar un Estat mOdern, 
obstacles que Espanya arrossegava des del segle XIX,104 

Del que ja no sembla haver-hi dubte és que la República plantejava 
ideals socials i valors polítics potser ambiciosos i, potser per aixo, bel'li
gerants 105 per al seu moment historie -tot fent-Ios irrealitzables i distan-

diu que Azaña, "un intel,lectual al qual es va arribar a identificar amb la República en 
major mesura que cap altra figura .. , en aquest discurs "s'assemblava molt en I'argu
mentació als deis ministres liberals de primers de segle, quan va intentar restringir el 
creixement de les congregacions religioses .. (Lannon, 1990: 219), 

(102) "D'aquesta manera -sentencia Malefakis- no resulta sorprenent que la coalició gover
namental d'Azaña es desintegrés gradualment, o que el poble s'hi posés en contra a les 
eleccions de novembre del 1933" (Malefakis, 1996: 4), 

(103) Pinilla de las Heras, 1972: 64, 
(104) Aquestes dificultats de modernització del pais van donar Iloc a una "inadeqüació mútua 

entre Estat i societat civil .. que va culminar durant la República en nombrases mostres 
de contestació social i en I'aixecament militar i el régim d'ell sorgit: "El que pas a pas es 
constituira com el complex social i ideológic del franquisme té una part del seu substrat 
históric originari en aquesta necessitat d'oposar-se per la violéncia a I'amenac;a, violen
ta també si més no en alguns deis seus suports, de ruptura de I'ordre creat des de fi
nals del segle XIX pel régim de la Restauració .. (Aróstegui, 1996: 32-33 i 37), 

(105) Aquesta bel'ligerancia ha estat assenyalada tot sovint i amb freqüéncia s'ha criticat tam
bé a la República per agressiva; d'aixó, tanmateix, ens interessa especialment alió en 
qué va desembocar: I'escissió de la convivéncia; cosa que, per a Julian Marias, "va fer 
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ciant I'electorat i les forces que li van donar suport-106 pero que amb els 
anys han mostrat el seu vigor en el context d'una nació moderna, En un 
deis seus darrers escrits, afirma el recordat Manuel Tuñón de Lara que «no 
hi ha dubte que si a la Constitució del 1978 hi ha molt de les il'lusions i es
perances deis ven9uts el 1939, és en bona mesura perqué el millor de la 
cultura republicana va aconseguir sobreviure a la consciencia de bona 
part deis espanyols» ,107 Si admetem alxo, podem afirmar I'éxit de la Repú
blica en la socialització deis seus millors valors? Sí i no, L'abandonament 
de I'educació de la ciutadania justament quan era de vital importancia per 
augmentar la baixa cultura política, la consegüent precarietat del consens 
polític, I'oposició manifesta a la República pel que representava d'ame
na9a a les posicions de privilegi adquirides, van dificultar la socialització 
deis valors polítics que el regim encarnava,108 A la sociologia política de la 
nostra epoca es posa de manifest com la ciutadania es distancia deis 
grups que incompleixen les seves promeses electorals i que mostren divi
sions, als quals penalitza tot retirant-Ios la confianga; dones bé, és possi
ble imaginar que aquest comportament també tindria la seva aplicació da
vant de molts incompliments fets a la ciutadania i davant les decisions que 
van mostrar els mateixos partits i grups favorables a la República, incidint 
en una desafecció -i consegüent dificultat de socialització- d'una par! 
d'aquesta ciutadania, desafecció que, per altra banda, les forces oposito
res no van tenir cap inconvenient a alimentar. La República, sentencia el 
professor Manuel Ramírez, no va aconseguir, com volia Azaña, persuadir 
ni instal'lar-se entre la població ni entre les seves institucions, i «no ho va 
aconseguir, en part per raons polítiques i en part per raons de temps, Va 
estar cinc anys havent de vencer abans de convencer, Potser no podia ser 
d'una altra manera en un régim atacat, des de ben aviat, pels dos ex
trems»,I09 Aquesta opinió favorable don aria suport al fracas socialitzador 

que el régim republica no fos mai del tot 'normal', és a dir, li va mancar el caracter 'quo
tidia' amb qué sol transcórrer el temps", cosa que proporciona a Julián Marias no no
més una de les claus del fracas de la República, sinó que se li presenta com la -causa 
principal que aquests cinc anys semblin lIargs i la República, tan fugac;; comparada amb 
altres époques, faci la impressió de tenir substantivitat, fins i tot ara, després de més de 
mig segle .. (Marias, 1996: 107). 

(106) Esteban Pinilla sosté que en vigilies de la guerra "les ideologies (projectes col'lectius, 
racionalitzacions d'interessos de grup) eren febles, mentre que les utopies (imatges po
lítiques o socials ignorants de mediacions constitucionals i organitzatives) eren fortes .. 
(Pinilla de las Heras, 1972: 65). 

(107) Tui'ión de Lara, 1996: 9, 
(108) En tot cas, és difícil avaluar fin s a quin punt un major entestament en la realització de 

pOlítiques decidides d'educació política hauria significat I'aixecament de la cultura polí
tica. Peró el que resulta incoherent és que, existint un grau important de politització so
cial o, si es vol, una forta preséncia de la política a la societat, la política educativa no 
correspongués amb esforc;;os majors i cre'lbles per socialitzar els seus valors polítics; el 
lector entendra que no ens referim a valors polítics sectaris, sinó a aquella educació po
lítica que precedeix la instauració de tota cultura politica. Peró el factor temps s'erigeix 
una vegada més aqui com a condicionant substancial. 

(109) Ramírez, 1980: 106. 
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de la Segona República, I'escassa eficacia que sembla presentar el regim 
i, com se sap, la crisi de governabilitat i les mancances d'eficacia poden 
plantejar crisis de legitimitat en els regims polítics,110 cosa que es va es
devenir, com s'ha dit, i que els seus adversaris van saber explotar. Tanma
teix, no escasseja el record emocionat ni els exemples d'afecció i apropa
ment cap a la República, com ho posen de manifest els que la van viure. 
Naturalment, aixo no vol dir que els sistemes educatiu i cultural aconse
guissin les seves comeses de socialització política; pero tampoc que fra
casessin absolutament en I'intent; de fet, si s'admet la connexió entre so
cialització i comportament polític (apatia o implicació en els afers polftics) 
-cosa que és fora de dubte- i es tras liada aquesta imbricació a I'ambit 
d'allo escolar, també en aquest sentit ens han arribat relats que fan supo
sar una certa socialització des de les institucions educatives, en les quals 
s'exercitava I'escolar en els mecanismes de participació polítca -elec
cions, manifestacions, etc.- (cosa que encara esta per investigar), i on es 
practicaven éls valors que la República deia representar; 1 j 1 en conse
qüencia, crec que més que de frac as s'hauria de parlar de dificultats se
rioses en el procés de socialització, i la dificultat no és sinonim de negació 
i de malguany, sinó en tot cas de precarietat i de greu fragilitat. 

A més a més, en aquest procés en que les institucions escolars van ju
gar el seu paper -tot i que sens dubte inferior al que era desitjable- no 
van intervenir només elles; hi ha altres agencies de socialització que hem 
esmentat -la família, els grups d'iguals, les agrupacions culturals, espor
tives i recreatives, els partits polítics, els sindicats, etc., la contribució deis 
quals en aquest aspecte encara s'ha d'estudiar- que, tant en la intimitat 

(110) L'autoritat moral o, si es vol, legítima, pot conduir a la deslegitimació del regim si aquest 
esta mancat del poder necessari per convertir aquesta autoritat en actes executius. Ma
nuel Ramírez, reconegut estudiós d'aquests temes i del període históric que ens ocupa, 
assenyala com «I'efectivitat pot arribar a funcionar com a principi de legitimació més o 
menys passatger, i que la legitimitat pot entrar en crisi per manca d'eficacia» (Ramírez, 
1980: 114). Coincideixo amb González Calleja quan diu que I'-eficacia, identificada com 
la 'voluntat política' no és res si no hi ha efectivitat o capacitat real de posar en practica 
els mitjans polítics formulats, amb el resultat desitjat. Eficacia o voluntat política i efecti
vitat o extensió en que el sistema satisfa les funcions basiques del govern tal com són 
vistes per la majoria de la pOblació, són les pedres angulars de la legitimitat d'un régim 
i de les seves possibilitats de supervivencia. La manca d'efectivitat ( ... ) pot arrossegar la 
desorganització del govern (pérdua de confianc;;a en ells mateixos deis membres de la 
classe dirigent) i la divisió de la coalició governamental, donant IIoc a un augment de la 
resisténcia antigovernamental. Un deficit d'eficacia pot produir també una baixa de legi
timitat en perdre els actors socials la confianc;;a amb qué el sistema resolgui els seus pro
blemes» (González Calleja, 1994: 56). 

(111) Vicente Cal pe. mestre republica. explica que a I'escola d'Otos -petit poble de la pro
víncia de Valencia- va decidir formar una societat juntament amb els alumnes. amb els 
seus carrecs electius i un Consell, regles, estatuts i lIeis ... «La classe ha transcorregut 
explicant-Ios que són les eleccions en el món deis adults, qué és un vo!' que és un cens 
de votants, que és una urna, que és una mesa electoral, com es fa un escrutini, com els 
pOlítics que obtenen la majoria deis volts accedeixen al poder en una democracia» (Cal
pe Clemente, v., Vivencias (Relato autobiográfico) (No publicat, fols. 74-75). 
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de la llar com en qualsevol altre tipus d'escenaris i de relacions socials, 
van exercir també una funció socialitzadora: la mare que guarda la ban
dera republicana,112 la que plora quan evoca aquests anys davant el 
fill ... 113 són testimonis de la tasca d'impregnació deis valors republicans 
que, per exemple, s'esdevenia en el domicili familiar. Pero no generalitza
rem el que hem presentat com a exemple. Des del poder es van empren
dre accions escolars destinades a socialitzar les generacions joves, i altres 
de caracter cultural divers dirigides als adults; les unes i les altres van co
existir amb una «shadow education» de doble signe: la que tenia Iloc a les 
institucions educatives de les forces i grups enfrontats amb la República, i 
aquella altra, sens dubte menys ostensible, que s'esdevenia en els ambits 
extraescolars i que també expandia la vida del nen, del jove i de I'adult, i 
que incrementaria o contrarestaria -segons els casos- I'eficacia de I'ac
ció socialitzadora realitzada per les institucions educatives. 

Paraules clau 

Historia de I'educació 

Política educativa 

Segona República 

Socialització 

Legitimació política 

(112) HaroTecglen, 1996. 
(113) Recorda Claudio Lozano que "Jaume Sisa, que ara es diu Ricardo Solfa, artista local 

ben considerat, explicava a les seves memories que, de nen, cada cop que la seva mare 
li parlava de la República li queien Ilagrimes deis ulls; la mare d'en Sisa havia estat alum
na de les escoles de l'Ajuntament de Barcelona a I'época republicana, i després va in
gressar a I'lnstitut Escola de la Generalitat i va viure una experiéncia de socialització molt 
enriquidora que, naturalment, atés el que va venir en els anys 40, es vivia d'una mane
ra desoladora, descoratjadora i francament desmoralitzant» (Lozano, 1994: 132). 

372 



El autor profundiza en los 
años de la Segunda Repú
blica (1931-1939) a fin de 
analizar las estrategias de 
socialización desarrolladas 
por el régimen republicano 
que tuvo que enfrentarse, 
desde el primer momento, 
a una actitud recelosa por 
parte de los sectores con
servadores de la sociedad 
española. Estas dificulta
des por fomentar y difundir 
una serie de nuevos valo
res e ideales, propició la 
quiebra de la sociedad en 
bloques, y lo que es más 
grave, el movimiento reac
cionario que a través de un 
levantamiento militar llevó a 
la Guerra Civil. 

Abstracts 

L'auteur se concentre sur 
les années de la Oeuxieme 
République (1931-1939) 
afin d'analyser les straté
gies de socialisation déve
loppées par le régime ré
publicain qui dut faire face, 
des le début, á une attitu
de méfiante de la part des 
secteurs conservateurs de 
la société espagnole. Ces 
difficultés á développer et 
diffuser une série de nou
veaux idéaux et valeurs fa
cilita la division de la so
ciété en blocs et, ce qui 
est d'autant plus grave, /'é
mergence du mouvement 
réactionnaire qui par le 
biais d'un soulevement mili
taire mena á la Guerre 
Civile. 

Reflexions i recerques 

This article turns its atten
tion to the period of the 
Spanish Second Republic 
(1931-1939) in arder to 
analyse the strategies of 
socialisation employed by 
the Republican regime, 
which from the outset had 
to fa ce the mis trust of the 
conservative sectors of 
Spanish society The diffi
culties encountered in fos
tering and spreading new 
values and ideals led to 
social collapse, and what 
was to have even graver 
consequences, to a reac
tionary movement which, in 
the form of a military upri
sing, culminated in the 
Spanish Civil War 
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