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L’Escola Republicana a la Vila de Sitges 

Aproximació al moviment educatiu republicà  

a Sitges 1931 – 1939 

 

Froilan Franco 

 

El període republicà introduiria les reformes més profundes, per bé que algunes a 

Sitges, es perdrien amb l’inici del nou règim franquista l’any 1939. A la Vila de 

Sitges, el període republicà i l’ensenyament republicà va ser un parèntesi en 

l’evolució que fins aleshores seguia l’ensenyament públic primari-.Com arreu de 

Catalunya, representava el trencament amb un model, que tenia l’Educació com un 

problema secundari. La República a Sitges va portar la llibertat ideològica i la gestió 

democràtica. El català començava a tenir força consideració en els programes 

escolars. Els mestres sitgetans milloraven la seva situació econòmica. Se suprimia 

les diferències per raons de sexe. 

Però el més important és l’intent de construir, ja definitivament, el Grup Escolar en 

règim graduat, somiat des de l’any 1879, titular-lo amb el nom Santiago Rusiñol, 

però que calia fer un nou pressupost ,plànols i plec de condicions sota la direcció del 

nou Arquitecte Municipal, però el problema és que encara no hi ha terrenys per a un 

edifici escolar. I, el gran mèrit no serà gens ni mica la construcció del somniat Grup 

Escolar per a l’acolliment de les escoles graduades, sinó que  l’Ajuntament hi hagi 

estat el comprador dels terrenys al C/ Rafael Llopart S/n per 60.000 pessetes, uns 

terrenys aconseguits l’any 1926 per l’Alcalde en Pau Barrabeit i Bertran en concurs 

de terrenys per al Grup Escolar entre els propietaris benestants. 

Si ens referim a l’actuació municipal republicana, és evident que el procés per a la 

construcció del Grup Escolar es va iniciar molt abans de proclamar-se la República. 



Els muníceps republicans recollien la tasca feta pels seus antecessors però només 

la van culminar en la compra de terrenys que serviran perquè l’any 1960 el règim 

franquista construeixi definitivament després d’anys i panys l’actual CEIP Esteve 

Barrachina. Ara bé l’Ajuntament republicà de la Vila va fer mans i mànigues per 

arribar-ne a una definitiva solució i molt més si tenim en compte que el Ministre   

d’Instrucció Pública del Govern Provisional era el republicà català en Marcel.lí 

Domingo i Sanjoan. No va ser col·locada ni la primera pedra. Però, els tristament  

cèlebres fets d’octubre 1934 van fer anar tots els propòsits a n’orris. 

Sí va ser més sort per a la Vila el nomenament per la República de cinc mestres que 

tots plegats amb els dos ja existents el Curs 1933-34 són 7 mestres que fan 

l’ensenyament primari distribuïts en els dos edificis llogats per a Escola de nois i 

Escola de nois i pàrvuls. Mestres ja sitgetans, que durant la guerra civil i en tres 

Grups Escolars instal·lats en edificis incautats per la Generalitat Republicana, 

impartiran l’ensenyament ,acompanyats pels altres mestres arribats de les zones de 

guerra, que acompanyaven els infants refugiats a Sitges. 

En iniciar-se la guerra, els religiosos de la Vila (MM Mercedàries i Escola Pia) van 

ésser obligats a tancar les seves escoles. El dia 27 juliol naixia el C.E.N.U., bo i 

intensificant el laïcisme, tot augmentant la unificació docent, es va implantar la 

coeducació i el règim d’Escola Nova o Activa amb l’experiment de noves 

metodologies pedagògiques com ara Pestalozzi, Montessori i Freinet als tres Grups 

Escolars vilatans. No cal dir-ne que la Generalitat Republicana intervenia 

directament en la bona marxa de l’ensenyament primari a Sitges amb la creació 

d’una Delegació del CENU. Al col·legi de les MM Mercedàries a més de magatzem 

de material de guerra, també va crear la Colònia Rosalia de Castro per als més de 

200 bascos refugiats, on només tenien dret al racionament del pa, però ajudats des 

del la seu del  Govern Basc al Passeig de Gràcia a Barcelona. El centre de l’Escola 

Pia, a més dels assassinats de tres PP Escolapis, l’edifici era pres per les forces 

antifeixistes. 

A destacar, però, que les experiències de l’ensenyament republicà, sistemàticament 

van ésser oblidades amb la posterior reanudació del Moviment de Renovació 

Pedagògica. Uns pedagogs, funcionaris de la Mancomunitat o de la Generalitat 

Republicana que, a més, van ésser els mateixos en les diferents èpoques. Molt 

significatiu que hi ocupessin càrrecs oficials relacionats amb la Pedagogia i la 

Cultura les mateixes persones, tant en l’època de la Mancomunitat com en la de la 

Generalitat Republicana, cosa que afavoriria força l’ensenyament primari a la Vila de 

Sitges. El mètode pedagògic adoptat, divulgat i practicat a la vila de Sitges com 

arreu de Catalunya va ser el de Montessori, i no haver –hi cap altre mètode, fóra 



d’alguns aïllats experiments, ni tampoc una preocupació per l’elaboració d’un 

autòcton. Sí, es va assimilar una part de l’Escola Nova europea a Sitges i a 

Catalunya, però en la pràctica ,cap aportació pedagògica catalana a Europa. 

Clar i sitgetà, deixant de banda l’impuls donat a la construcció del somiat Grup 

Escolar en règim graduat tant directament des de l’Ajuntament o des del GATCPAC i 

la creació de noves places de mestre, aspecte quantitatiu de l’ensenyament sitgetà-

republicà, cal que em referís als elements qualitatius que són tant o més importants 

que els altres. Sitges rebia amb la República una càrrega de renovació ideològica 

que es transmetia a l’ensenyament primari. El 29 abril 1931 és aprovat 

l’ensenyament en català a pàrvuls i les escoles primàries amb el compromís 

d’ensenyar en castellà als 8 anys. El tema del català no va provocar disputes a la 

Vila de Sitges. Els mestres el van aprendre i sovint era una assignatura d’un dia a la 

setmana, en comptes de ser la llengua vehicular en què es fessin les classes. 

El tema més polèmic era el de la Religió. El 6 maig 1931 s’abolia l’obligatorietat de la 

religió, però es permetia d’ensenyar-ne si les famílies el demanaven. El Consistori 

només intervenia en algun cas si hom s’excedia en l’aspecte religiós. 

Per Decret del 9 juny 1931 se suprimien les Juntes Locals d’Ensenyament Primari i 

en el seu lloc es crea el Consell Local d’Ensenyament Primari, amb caràcter 

representatiu i d’assessorament tècnic i de consulta. Era format per un representant 

de l’Ajuntament, un mestre, una mestra, un pare, una mare i l’Inspector local de 

Sanitat. 

Durant la guerra, hom es preocupava més de la subsistència que de la pedagogia. A 

la Vila de Sitges, de vegades, els mestres aprofitaven les hores de classe per desfer 

fesols i fins i tot demanaven poder conrear un tros de terra per assegurar els 

aliments. .Ara bé, els mestres de Sitges van saber estar sempre per la pau i la 

protecció dels escolars per tal que la guerra no els hi fessin patir tant. Seran dos 

anys i mig amb escolars de Sitges i els infants refugiats. 

Amb l’any 1939 l’aparell escolar de la postguerra experimentarà un seguit de 

transformacions, iniciades amb les primeres bases de política educativa establertes 

per la Llei de Setembre de l’any 1938,transformacions que culminaran en la Llei 

General d’Educació de l’any 1970,és a dir, tres dècades de canvis molt lents. 

       

 
 
 
 
 
 



II 

 

Vida i mort de l’Escola republicana de Puigmoltó 

 

Froilan Franco 

 

Com a observador privilegiat dels esdeveniments escolars, no pas des del bàndol 

republicà, però sí des de la recerca i l’estudi del període republicà als Arxius 

Històrics de Ribes i de Sitges, vaig fer una anàlisi objectiva d’aquella Escola Pública 

Unitària i Mixta del poble de Puigmoltó, que en l’actualitat celebra els seus 25 anys 

de la seva supressió, tot plegat i en paquet amb les escoles unitàries d’Olivella i de 

Garraf, per raons econòmiques. 

Aquella “plaça major de l’ensenyament primari” com l’anomenaven els ciutadans i 

ciutadanes de la petita “vila”, quelcom més que un nucli de Ribes del Penedès, com 

a darrer mestre públic d’aquell centre escolar, a punt de convertir-se en un Casal de 

Cultura per obra i gràcia del socialisme ribetà, hi celebro els 25 anys d’una memòria 

històrica entranyablement penedesenca, en un moment que el Gran Penedès fa un 

recull en el projecte “Tots els Noms” i “L’Escola Republicana”.  

La Generalitat Republicana, creadora de l’Escola Unitària i Mixta, va seguir, en el 

camp de l’ensenyament, les passes iniciats per la Mancomunitat. Resulta interessant 

constatar que els catalans que potenciaven la renovació educativa anteriorment, són 

els que reemprenen el camí dins la Generalitat, que a més de crear escoles 

republicanes, formava els mestres catalans en profunditat. Dotada, però, de més 

embranzida que la Mancomunitat, ràpidament preparava les eines tant per 

catalanitzar l’ensenyament com per dotar a Puigmoltó i a Catalunya de mestres ben 

capacitats, de visió àmplia i humana i que responguin a les exigències dels municipis 

catalans-. La Generalitat Republicana va revitalitzar Ribes del Penedès tant 

reanudant les Escoles d’Estiu de la Mancomunitat com l’Escola Nova com a 

metodologia, és a dir, els escolars de Puigmoltó eren el centre i les mestres les 

coordinadores practicant l’escola activa.  

L’any 1931, any del naixement de l’Escola republicana a Puigmoltó, la Generalitat 

creava el Consell de Cultura, el secretari del qual era l’Alexandre Galí i, aviat l’Escola 

Normal amb l’objectiu de preparar el personal per a l’escola pública.  

En iniciar-se la guerra, els religiosos ribetans són obligats a plegar. El 27 juliol 1936 

va néixer el CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada), una delegació del qual era 

a Sitges, integrat per tots els sectors que representaven els corrents de l’hora, es va 



intensificar el laïcisme i es acrecentar la unificació docent, es va implantar la 

coeducació i l’Escola Nova o règim d’escola activa. La Generalitat va intervenir 

directament en la bona marxa de l’ensenyament al municipi de Ribes, adaptant el 

col·legi religiós i creant l’escola unitària de Puigmoltó amb la finalitat d’acollir en 

règim graduat tots els infants dels voltants fins a 60 alumnes.  

 

En inciar-se el període de la postguerra l’escola unitària de Puigmoltó es transforma 

amb les bases de la reforma educativa franquista de l’any 1938,transformacions que 

fan el cim amb la Llei General d’Educació de l’any 1970 (EGB)-.El nou Estat 

espanyol és autoritari de partit únic, Falange Espanyola Tradicionalista i de les 

JONS. L’Escola Pública Unitària segueix sent d’educació mixta i a l’espera de la 

nova reforma educativa de l’any 1945. 

El control ideològic a Puigmoltó és asfixiant, a través de depuracions que afecta a 

alguna mestra. L’Estat deixa la inculcació ideològica en mans de la Falange i de 

l’Església, a vegades amb tensions entre l’Església i sectors falangistes. L’Escola de 

Puigmoltó portarà la confessionalitat catòlica amb pràctiques religioses obligatòries i 

una orientació religiosa en els programes escolars. S’ataca tota reminiscència de 

signe republicà com ara el laïcisme i tota mena de rastres de la Institución Libre de 

Enseñanza, bo i retornant a la formació religiosa, clàssica i humanístic, segons les 

lleis de 1938 i 1945.En general, les mestres de Puigmoltó no tenen un nivell baix de 

formació, com passava arreu de Catalunya. El centralisme de l’Estat franquista es fa 

sentir a Catalunya amb més intensitat.  

A l’Escola Unitària de Puigmoltó, com arreu de Catalunya, s’elimina l’ensenyament 

amb referència específica a Catalunya i es va prohibir tant l’ensenyament com l’ús 

de la llengua catalana com a vehicle escolar. I, així fins a l’entrada de Ruiz Jiménez 

al Ministeri d’Educació Nacional l’any 1951,que són els primers intents de reforma de 

l’aparell escolar, bo i coincidint amb l’inici d’un procés d’integració de l’Estat espanyol 

al capitalisme internacional. L’any 1956 es concreta el primer Pla Nacional de 

Construccions Escolars per a l’Educació Primària. L’Ajuntament de Ribes segueix 

amb el mateix edifici a Puigmoltó, una antiga vivenda comprada per govern 

municipal republicà.  



Els progressistes defensen la democratització de l’ensenyament públic, bo i entenent 

per tal la possibilitat per a tots els infants d’accedir a la instrucció. En aquest any el 

Ruiz Giménez és destituït i passa a formar part de la denominada “Oposició 

democràtica”-. No seguiré endavant en aquesta anàlisi, fruit de la meva recerca i 

estudi d’una escola unitària “plaça major de l’ensenyament a Puigmoltó” durant 52 

anys, sinó només insistir en la Memòria Històrica d’una petita Vila, que alguns (no 

s’hi val) la cataloguen com el C/ Puigmoltó de Ribes del Penedès.  

Les escoles de l’Opus Dei marquen la pauta a tot l’Estat espanyol, però a Catalunya 

un sector de la burgesia inicia pel propi compte el canvi en l’aparell escolar. Les 

institucions Rosa Sensat i la Coordinació Escolar, consoliden tant la formació dels 

mestres com l’extensió del moviment educatiu. Sant Pere de Ribes no va quedar 

gens ni mica endarrerit, que afavorirà l’Escola Unitària Mixta de Puigmoltó durant 

anys. 

 
 
Article publicat al Diari de Vilanova de 27 d’abril de 2007 
 


