
El llibre escolar, fins a la dècada dels
anys vuitanta del segle passat, va ser
considerat a l’Estat espanyol un ele-
ment poc important com a objecte
d’estudi. Els manuals usats a l’escola,
com diu Agustín Escolano (1997: 14),
es consideraren objectes fungibles o
s’abandonaren a espais per a l’oblit o
la destrucció, ignorant que represen-
taven «una certa arqueologia material
i simbòlica de l’educació».

A l’àrea cultural de llengua catalana
hi ha hagut treballs pioners de catalo-
gació d’aquests llibres escolars a partir
dels anys setanta del segle anterior,
amb les primeres publicacions de R.
Bassa et al. 1972, J. González-Agàpito
1980 i B. Sureda 1986, entre d’altres. 

L’interès per aquests tipus de llibres va
anar en augment a partir dels anys

noranta del segle XX, especialment a
partir dels treballs d’Agustín Esco-
lano, León Esteban, Manuel de
Puelles, Julio Ruiz Berrio, Alejandro
Tiana o Antonio Viñao, i en el nostre
àmbit amb els estudis de Bernat
Sureda, Salomó Marquès, Josep
Gonzàlez-Agàpito o Antoni J. Colom,
entre els més destacats. Hi ha hagut
estudis de camps específics sobre
revistes escolars en català (Larreula
1985) o sobre la literatura infantil i
juvenil catalana (Bassa 1994), també
hi ha els treballs destacats de biblio-
grafia històrica del llibre infantil en
català (poc coneguts malauradament
pel camp de l’educació) de les biblio-
tecàries catalanes, especialment de
Teresa Rovira i M. del Carme Ribé
(1972) i de Núria Ventura (tesina
inèdita de 1970).

La renovació metodològica de l’estu-
di de la història de l’educació, en
relació amb la cultura escolar i els lli-
bres, s’ha produït a partir dels treballs
de Carlo Ginzburg (1976: Il formaggio

e i vermi) a Itàlia, de Philippe Ariès
(1989: Historia de la vida privada) i de
Roger Chartier (1985: Practiques de la

lecture; 1992: El mundo como represen-

tación; 1993: Libros, lectura y lectores

en la Edad Moderna) a França.
Aquests treballs han estimulat,
també, una nova mirada sobre els lli-
bres escolars per entendre i analitzar
més bé la petita història quotidiana
de l’aula, la microhistòria, que en
diuen, per destriar quins conceptes
instructius i quins elements ideolò-
gics es volien transmetre i s’arribaven
a transmetre en un període històric
concret de l’educació d’un poble. Els
llibres escolars són, com molt bé diu

1. Els llibres escolars de lectura 

i els àmbits (d’intervenció didàctica) de la mostra.
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Molts dels llibres escolars de lectura
cerquen fer possible el famós lema:
instruir delectant. Una de les preocu-
pacions dels mestres i educadors de
finals del segle XIX i la primera mei-
tat del segle XX —quan encara no hi
havia els mitjans de comunicació
audivisuals actuals, com la televisió,
els documentals o Internet— és posar
en contacte l’infant i el seu alumnat
amb el món exterior que ens envolta,
amb els avenços científics, amb el
progrés, amb els països llunyans i la
seva flora i fauna, amb els coneixe-
ments geogràfics. I un dels mitjans
que adopten són els llibres de coses,
títol genèric que agrupa aquest con-
junt de publicacions.

Les lliçons de coses són un tipus de lli-
bres on el text acostuma a anar acom-
panyat d’unes il·lustracions que com-
pleten i aclareixen visualment el sen-
tit de la història o la descripció i hi
tenen un paper destacat. Les influèn-
cies higienistes i paidològiques sugge-
reixen que els llibres s’acompanyin de
làmines, dibuixos i gravats, que es
tengui cura del tipus i les mides de la
lletra i del color del paper. 

Molts dels autors dels llibres on es
presenten lliçons de coses són mes-
tres, inspectors o educadors que estan
en contacte amb l’escola i cerquen
una manera més atractiva d’apropar
els coneixements als infants. 

Les lliçons de coses són un intent
didàctic d’introduir l’interès, l’atenció
de l’infant, pels coneixements però
fora del llibre de text escolar i d’una
manera atractiva a partir de l’en-
senyança intuïtiva, l’observació, l’a-
nàlisi i la conversa.

Bàsicament podem distingir dues
categories de llibres de lliçons de
coses: a) uns, de tipus més literari, on
el text narratiu i el diàleg tenen un
paper destacat amb la finalitat de
"conseguir que el niño acabe de ven-
cer las dificultades que la lectura
corriente ofrece en su primer grado"; i
b) uns altres on la part de transmissió
de coneixements té el paper principal,
a base de temes monogràfics o de

Escolano (1997: 15), «un espacio de
memoria en el que han objetivado, al
mismo tiempo, los programas de la
cultura escolar de cada época, las imá-
genes dominantes en la sociedad que
los ha producido y utilizado y los
modos de apropiación de las discipli-
nas académicas».

1.1. Àmbits i tipologies dels llibres de la mostra

Àmbit 1. Lectura i lliçons de coses.

El llibre escolar com a element per instruir delectant.
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Aquest àmbit engloba dos tipus de lli-
bres de lectures per a l’escola que
podrien perfectament anar separats:1

els llibres de lectures exemplars i els
llibres de lectures escollides de caire
més literari.2

No se’ns amaga que el llibre escolar
de lectura pot ser emprat com una
eina de transmissió de determinats
valors i ideologies. Mitjançant uns
textos elaborats expressament amb la
finalitat de promoure un infant com

cal, es presenten uns missatges prete-
sament educatius per inculcar hàbits,
conductes i pensaments determinats,
sense el foment de cap actitud reflexi-
va o que pugui ser qüestionadora del
missatge elaborat. 

Però també es poden presentar llibres
de lectures escollides i/o elaborades a
posta amb la finalitat de fomentar el

sentit estètic i literari, que poden
ajuntar-se o no amb el sentit formatiu
social: cívic, promotor dels valors
ètics, del respecte entre les persones,
contra el sexisme i les ideologies auto-
ritàries, o contra el racisme, etc.
També podrien ser considerats llibres
de lectures exemplars o d’exemples
(literaris i cívics), en un sentit ampli,
ja que l’acte educatiu a l’escola s’a-
companya d’un sentit intencional i
intervencionista, per actuar també
sobre els valors.

Els textos de lectures "exemplars" acos-
tumen a adoptar la forma narrativa o
novel·lada, en què un nin o una nina
adopten determinades conductes que
són mostrades com a models a imitar o
a condemnar i rebutjar quan no s’adap-
ten a l’esquema de valors del redactor
del llibre o de la institució promotora. 

"Acuérdate de que la mujer buena,
económica, hace la casa feliz; y que
las casas felices forman la felicidad
de la Patria" 

(Guido Fabiani: ¡Casa mía! ¡Patria mía!,

1921: 209).

Els règims autoritaris són ben cons-
cients de la importància del control
ideològic dels continguts dels llibres,
especialment dels llibres escolars, i
dicten normes legislatives en aquest
aspecte. Des del segle XIX, el llibre
destinat a l’escola necessitava una
aprovació prèvia de l’autoritat políti-
ca; després els mestres podien triar lli-
bre d’entre la llista dels aprovats.
Durant la Dictadura de Primo de
Rivera fins i tot hi hagué intents d’a-
plicar el text únic per a les escoles.

Àmbit 2. De les lectures exemplars a les lectures escollides.

El llibre escolar com a instrument de transmissió de valors (ideològics i literaris)
temes heterogenis de caire enciclopè-
dic i més acostat a centres d’interès
cíclics. A la mostra, d’acord amb la
temàtica central, hem optat pels que
marquen més el caire literari amb fau-
les, poemes o històries curtes, per
sobre dels de caire merament instruc-
tiu i curricular.
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Així, si es vol fomentar determinats
valors històrics o patriòtics, els perso-
natges de les lectures es destaquen
amb uns models semblants als herois
a imitar.

"En esta nueva edición lo veréis.
Por este libro desfilan niños santos,
niños arriesgados, niños trabajado-
res que llegaron a ser hombres
sabios, niños abnegados y niños
valientes.

"Siempre niños. No he querido
poner ante vuestros ojos otra clase
de héroes. Y así observaréis cómo,
en toda edad, se puede servir a la
Patria y a Dios.

"Que Él os bendiga, y a mí 
también"

(Antonio J. Onieva. Héroes, 1946. 7a ed.).

Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930):
Els inspectors d’ensenyament
havien de retirar "los libros que no
estuviesen escritos en español o
contuvieren doctrinas de tenden-
cias contrarias a la unidad de la
Patria, o contra las bases que consti-
tuyen el fundamento del régimen
social" 

(C. L. Instrucción Pública, 1925).

Règim de Franco 
(1939-1975):
"Artículo 48. Los libros de uso esco-
lar en todas las escuelas españolas
habrán de ser aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional,
previos los asesoramientos técnicos
en cuanto a su contenido y confec-
ción, sin lo cual no podrán utilizarse
en la Primera enseñanza, ni como
textos ni como libros de lectura" 

(Ley de Educación Primaria de 1945).
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de teoría de la lectura i Apuntes de teoría

de la escritura, que demostren l’interès
didàctic per donar eines metodològi-
ques als mestres per a l’ensenyament
del llenguatge.

"Nos permitimos, pues, aconsejar a
los que deseen un libro para leccio-
nes de memoria que no acepten el
presente, toda vez que no responde-
rá en modo alguno a su método.
Nuestros libros no sirven para los
maestros del antiguo régimen" 

(Miquel Porcel 1919).

Joan Capó serà l’impulsor del Museu
Pedagògic, creat el 1918 sota el
patrocini de la Diputació Provincial,
i promourà les exposicions de treballs
escolars i els cursets per a mestres, i
escriurà llibres escolars de lectures. 

A la cronologia es poden veure les 

principals publicacions de llibres
escolars per a infants fetes a les illes
Balears.

El català als llibres escolars de lectura
usats a les illes Balears.

Pocs d’aquests llibres estan escrits en
català, i pertanyen als mestres illencs
de l’activisme escolar com Miquel
Porcel, Joan Capó, Andreu Ferrer i
Llorenç M. Duran, entre altres.

Segons l’estudi de B. Sureda et al.

(1992), d’un total de més de sis-centes
obres escolars fetes a les illes Balears i
editades entre 1775 i 1975, només un
5,8 per cent estan escrites exclusiva-
ment en català. El percentatge entre
les obres de la mostra que presentam
és quasi semblant gràcies als sil·labaris
i llibres de lectura editats a Barcelona,
però amb escassíssima incidència a les
illes Balears. També hem tingut bas-
tant difícil trobar llibres en català a
partir de les llibreries de vell o dels
col·leccionistes, fet que es reflecteix a 

La renovació pedagògica produïda per
una sèrie d’educadors illencs a finals
del segle XIX i primer terç del segle
XX desemboca en un conjunt de per-
sonatges difícils de trobar en qualse-
vol altre període de l’educació, com
Miquel Porcel i Riera, Joan Capó,
Guillem Cifre de Colonya, Andreu
Ferrer, Gabriel Comas, Margalida
Comas, Joan Benejam o Llorenç M.
Duran. Quasi tots eren professionals
de l’educació i es trobaven lligats als
moviments pedagògics europeus, i
decideixen tenir un paper animador, i
fins i tot director, en la manera de fer
escola a la Mallorca o Menorca dels
anys deu, vint i trenta del segle XX. 

Poden considerar-se alguns d’ells com
"el llaç d’unió entre l’institucionisme
i el moviment de l’Escola Nova", com
diu A. J. Colom (1991: 312). Volen
renovar i canviar l’educació illenca.

La influència biologista i higienista els
durà a promoure les excursions, les jor-
nades a l’aire lliure i les colònies esco-
lars (1893) d’influència institucionista.
Les aportacions en els camps de l’en-
senyament de l’aritmètica i la geome-
tria, el dibuix, la geografia i la història
són destacades, a partir sobretot del
material amb una metodologia cíclica

que incorporen als llibres escolars que
editen. Molts d’ells es converteixen en
els editors de les obres que escriuen.

Mètode cíclic: "Consiste la enseñan-
za cíclica en que los alumnos de una
clase recorran en un determinado
periodo de tiempo, el ciclo o materia
de conocimiento de una o varias
asignaturas; volver a recorrerlo en
otro periodo, ampliando y profundi-
zando lo ya aprendido, y continuar
así, en periodos sucesivos, afirman-
do, ensanchando y profundizando lo
aprendido en el primer círculo"

(Miquel Porcel, juliol de 1895).

La lectura com a eina didàctica i for-
mativa ocupa un lloc central en la
concepció educativa dels mestres
illencs. Així, Miquel Porcel publica ja
l’any 1893 dos llibres, titulats Apuntes

Àmbit 3. Llibre i educadors illencs (Miquel Porcel, Joan Capó, Miquel

Duran…). El llibre com a espai d’intervenció socioeducativa illenca o

"Nuestros libros no sirven para los maestros del antiguo régimen"

PORCEL Y RIERA, M.:
Lectura y Lenguaje. Vida infantil. (Realidad
y episodios). Grado Preparatorio.Palma:
Tipografía Porcel. 1930.



La iniciació i l’aprenentatge de la lec-
tura ja era considerat pels educadors i
polítics del segle XIX com el primer
pas per introduir l’alumne dins el món
de l’educació i la instrucció. La lectu-
ra era i és una forma de cultura i d’e-
ducació, i també és un primer pas cap
a la democratització dels sabers. 

Els intents per trobar el millor mètode
de lectura serà una preocupació cons-
tant dels mestres de finals del XX i de
ben entrat el segle XX. L’aprenentatge
simultani de la lectura en grup i el
progrés individual d’un nivell a un de
superior seran les primeres estratègies
escolars. Però el cert és que els siste-
mes distaven molt de l’encert didàc-
tic, així, trobam entre els més difosos:
a) El de lletrejar a partir d’aprendre i
anomenar les vocals i els noms de les
lletres per ordre alfabètic i ajuntar-les

després en síl·labes (per exemple, el
mètode Florez); b) Els sil·labaris, que
adopten la síl·laba com a punt de par-
tida; c) Partir d’una frase que es
memoritza i després passar a l’anàlisi
de paraules i síl·labes (per exemple, el
mètode Vallejo); d) L’iconogràfic, en
què s’usen figures, imatges o lletres
mòbils per facilitar el record de les lle-
tres; i e) El fenonímic, que representa
la fisonomia o el gest que es posa en
pronunciar cada so, i que ja descriu
M. Porcel l’any 1893. Entre les carti-
lles i catons, n’hi ha que presenten
lletra lligada i altres lletra d’impremta.

Alguns educadors, ja dins el segle XX,
com J. Dalmau o els mestres de l’acti-
visme escolar (Porcel, Capó, Duran,
Benejam, entre altres) a les illes
Balears, volen allunyar-se de:

"la perniciosa rutina, inveterada en
nuestras escuelas, que convierte la
lectura en ejercicio puramente
mecánico, haciendo del niño un
agente pasivo de la enseñanza, que por
lo mismo, se eterniza en la tarea de
vencer las primeras dificultades que
ofrece el aprendizaje del arte de leer" 

(J. Dalmau: Infancia. 1932).

I aconsellen llegir a poc a poc, inten-
tant entendre el text. També que el
mestre llegeixi en veu alta per mostrar
l’entonació que pugui servir de model
a l’alumnat. Es passa d’una concepció
de llegir basada en la mecànica a una
concepció de la lectura basada en la
comprensió:
"No sabes leer si no haces más 
que decir con palabras las líneas de
letras negras que hay en las páginas, 

Àmbit 4. Ma-me-mi-mo-mu o de la lectura mecànica a la lectura comprensiva.

El llibre escolar com a iniciació per a la lectura
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la mostra, i que podria indicar que tin-
gueren una baixa presència.

Segons un altre estudi, de T. Rovira i
M. C. Ribé (1972), els llibres per a
infants editats en català des del segle
XIV fins a l’any 1939 són uns 2.100,
inclosos els llibres de literatura infan-
til i de text. No és estrany, ja que els
llibres escolars de lectura —fins que
l’assistència a l’escola no augmenta
dins el segle XX— tenien un mercat
lector reduït, també per mor de l’alt
percentatge d’analfabetisme.

Finalment, hi ha un factor polític
determinant: entre 1900 i 1950 el lli-
bre escolar en català a les illes Balears
tingué un ambient poc favorable, ja
que el català estigué prohibit com a
llengua escolar des de la Il·lustració
fins a finals del franquisme, i hi hagué
poques entitats durant aquell període

que l’haguessin potenciat, com pot ser
l’Associació per la Cultura de
Mallorca (1923-1936).

Cal recordar també que a les illes
Balears no es va aprovar durant la
Segona República cap decret de bilin-
güisme, com es va fer a Catalunya.
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No hi ha res més bell que la mirada
d’un nin que llegeix.

Günter Grass

És creença antiga que en una terra
desconeguda existeix un llibre màgic
que posseeix la fórmula secreta per
canviar la vida dels homes. Els vells
relats conten que ningú mai no el va
trobar, encara que partiren a cercar-lo
cavallers valerosos i aventurers indò-
mits. Potser, travessaren la mar i les
ones s’emportaren mar endins les
seves naus, o es perderen en l’obscuri-
tat dels boscs misteriosos. A vegades,
aquell llibre es guardava en una casa
tenebrosa, en una casa on una veu
cercava amb insistència cada mitjanit
la llum de la terra perquè volia llegir
afanyadament en aquelles pàgines.

La imaginació ha fantasiejat a través
del temps amb els poders quasi quimè-

rics del llibre. Avui, just quan comen-
ça un segle nou, redescobrim nova-
ment el poder de la lectura. No exis-
teix un llibre que oculti la fórmula
obscura que pugui canviar la nostra
vida. Ni existeix el secret que resolgui
o transformi la misèria i el drama del
nostre temps. No obstant, encara m’a-
trevesc a creure en el poder de trans-
formació que conté la lectura d’un lli-
bre. Però, no obstant, llegir consti-
tueix encara un privilegi.

La realitat és la nostra primera lectu-
ra. Quan jo era un al·lot començàvem
a llegir en les fulles dels arbres, en un
corrent d’aigua, en les formes dels
núvols, en el vol d’un ocell, en els ges-
tos humans, en tot allò que succeïa en
el nostre entorn. Els nins d’avui
comencen a llegir en les representa-
cions de la realitat que els ofereix el
televisor. Encara que paregui que s’o-

bren horitzons, és una manera empo-
brida de veure el món. Fa algun
temps, Fabricio Caivano escrivia a les
pàgines d’El País: "El espectáculo ins-
tantáneo de las cosas del mundo es
apasionante, pero por eso mismo ino-
cula abulia intelectual e inhibe una
razonable reflexión sobre ellas. Y el
pensar pide empeño y tiempo."3 Avui
és freqüent considerar que la televisió
funciona com una droga: el consum
d’imatges modifica el comportament i
el psiquisme dels seus adeptes, crea
dependència, agitació i dificultat per
a la concentració i retarda alguns
aprenentatges, per exemple el de la
lectura. La realitat que la televisió
converteix en espectacle és ambigua i
per això és temible, perquè substitueix
la forma que la realitat té d’existir. Un
espectacle que es nodreix fonamental-
ment d’imatges obscures: la por, l’a-
menaça, la catàstrofe. Diria que es

2. La lectura del món

por más que las digas más deprisa
que un tren descarrilado.
"Sabrás leer cuando leerás despacio,

tranquilamente, parándote cuando
corresponda, dando el tono a lo que
deba tenerlo y entendiendo todo lo
que leas.

"Para que sepas leer, tu alma debe
leer las ideas, al mismo tiempo que
tu vista lee las letras" 

(M. Porcel: Lectura explicada. 1907. 2a ed.).

Els llibres de lectura han de tenir, a
més, una finalitat formativa: "han
de contener un fondo de ciencia y
moralidad que se preste a la educa-
ción é instrucción de los niños" 

(M. Porcel, 1893: 329).

Podem comparar aquesta visió amb la
d’altres llibres o mètodes de lectura
fora d’aquest moviment que defensen
la finalitat mecànica per sobre la com-
prensiva, que és el cas d’aquella cartilla
editada durant el franquisme on es diu:

"En el aprendizaje de la lectura, que
es cosa distinta de la lectura, la fina-
lidad mecánica ha de superar a la
intelectiva. Existen cosas que sólo
se aprenden mecánicamente, justa-
mente para que conozca individual-
mente las letras y sepa que tienen
un nombre: todos sabemos que ese i
no es si. La s es una silabación que,
unida a la i, produce la sílaba si. De
este modo debe procederse" 

(H. S. R.: Estilo. Método de lectura. Burgos:

Hijos de Santiago Rodríguez, 1948, pàg. 6).
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