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"El franquisme era un règim antidemocràtic, que no va respectar mai 

la voluntat dels individus i que va fer tot el que estava a la seva mà 

perquè aquest projecte tirés endavant i això volia dir que la societat 

sitgetana no   podia desenvolupar-se lliurement" 

,

      Maria Montserrat Ossó i Massip  

      Mestra de Sitges  

  

   

PÒRTIC 

El dia 22 Gener 1939 entren a Sitges les tropes franquistes, sota la direcció 

del general Yagüe. Un cop arriben les tropes franquistes, el primer que es fa 

és una missa de campanya al Cap de la Vila. Un delegat de l'autoritat militar 

constitueix una Comissió Gestora, amb caràcter interí, com a òrgan de govern 

municipal presidida per en Robert Cartró, d'ideologia carlina.  

La principal preocupació dels nous responsables municipals és normalitzar el 

racionament de pa i altres articles de primera necessitat. La llengua catalana 

desapareix de la vida pública sitgetana, quedant relegada a la més estricta 

intimitat de la llar. Els monuments de significació democràtica o catalana van 

ser retirats i totes les lleis que havia establert la República van ser abolides. 

Es va salvar el Monument sitgetà del Dr Robert, mercès a les bones maneres 

del Robert Cartró.  

La repressió envers els mestres i els republicans que no es van exiliar va ser 

brutal, ampliant-se abastament els camps de concentració i les presons, on 



els detinguts es trobaven en condicions. Les imatges d'aquests primers anys 

del franquisme a la Vila de Sitges passen, d'una part, pel silenci sobre la 

repressió i l'exili,   i d'altra tot el que feia referència als cupons, les 

restriccions elèctriques, les cues, el mercat negre, l'estraperlo, els llargs 

horaris de treball, les processons, els rosaris i les misses, és una imatge més 

aviat de por, de molta por, i de fam-. Són també imatges del color negre del 

dol, dels uniformes de camisa blau fosc i boina vermella, d'uniformes militars i 

de sotanes, que oferien una estructura vertical del poder imperant, tant el 

civil com el militar i el religiós.  

A Sitges, la manca dels productes de primera necessitat, com ara el pa, l'oli, 

la sucre, la farina o les llegums, faria que les noves autoritats adoptessin el 

sistema de "Racionament", i aquests productes s'adquirien per mitjans de 

cupons assignats a cada família, segons el nombre de components. La fam i 

la manca d'aliments com el pa, van marcar de tal manera a unes generacions 

que, molts anys desprès quan ja no hi havia escassetat, difícilment es 

llençava un tros de pa per petit que fos. L'escassetat d'aliments va dur al 

tràfec soterrat de les "cartilles" i a una acceleració incontrolada del mercat 

negre. Els que tenien vinculacions amb els pobles de l'interior, que eren 

productors dels aliments que mancaven a les ciutats, se les enginyaven per 

fer-hi intercanvis sortejant tota classe de controls.  

En aquells moments, per fer desplaçaments d'un lloc a un altre, era preceptiu 

disposar d'un salconduit, que autoritzava els moviments de les persones. 

Aquest permís, però, era limitat de temps i especificava el lloc on s'anava i 

per què, de manera que amb un permís per anar a Barcelona, no es podia 

anar a Tarragona i quan caducava era necessari treure un altre. A vegades el 

permís només era d'un dia i també podia ser d'una setmana. Això sí, cada 

vegada que es demanava un permís d'aquests s'havia de pagar una quantitat 

de diners que podia ser d'una pesseta o similar; una quantitat que tot i que 

ara ens pugui semblar ridícula, en aquell moment representava molt de diner. 

No cal dir que en aquestes circumstàncies el suborn era normal.  

Alguns s'enriquirien amb el negoci de l'estraperlo, altres només ho feien a 

petita escala per poder sobreviure. Aquests de petita escala, que gairebé 



sempre era practicat per les dones, eren els qui sortien més malparats perquè 

sovint els hi requisaven la mercaderia que duien, i també els hi posaven 

multes. Era bastant habitual que per sortejar els controls, es fessin trajectes a 

peu, utilitzant camins i evitant la carretera principal. Era normal anar a peu 

des de Sitges a Sant Pere de Ribes, per exemple. Quan anaven en tren, abans 

d'arribar al lloc de destí, algú de la família estava esperant i des de la finestra 

del tren es llençava la mercaderia perquè fos recollida. Aleshores, també 

havia el perill de que l'esforç quedés en no res perquè es podia perdre o 

trencar-.                             

 

INTRODUCCIÓ 

La Vila de Sitges, una societat underground (1939-1948)  

Una instantània del col·lectiu underground sitgetà dels primers anys del nou 

règim dictatorial, ens presenta un conglomerat ple de variabilitat, diversitat i 

contradicció. Es tracta d'un col·lectiu pensat pròpiament com a "No" que viu 

dins la realitat que pretén transgredir. Es reconeix vulnerable i, alhora, segur 

de voler continuar trobant-se en un racó no explorat, ni explotat, que es 

rosega a sí mateix i que sempre roda en el cercle de la denúncia i enmig de la 

creació d’alternatives.  

Però, clar i sitgetà, l'Underground no és sinònim de contracultura, seria una 

interpretació massa reduccionista. La Vila de Sitges, sota una tradició cultural 

i rusinyoliana, pretenia construir un nou tipus de cultura, una cultura 

alternativa. Aquesta era la seva base, que no anava necessàriament lligada 

als supòsits de la contracultura, pretesament destructora de la cultura oficial 

d'aquests primers anys del nou Estat dictatorial. Perquè, Sitges viu un període 

de postguerra on la societat civil comença a entreveure les possibilitats 

d'accions socials. Que la Vila de Sitges és una societat underground entre 

l'any 1939 i 1948 en finalitzar la Guerra Civil, amb la conseqüent eliminació, 

depuració i fugida de mestres de l'escola pública i dirigents del municipi, 

quadres polítics i sindicals i intel·lectuals. 

 



La societat sitgetana de la postguerra presenta a grans trets, aquest 

panorama: 

• Les forces polítiques i socials que entren en joc són en aquest primer 

període del règim franquista el MEN (Ministeri d'Educació Nacional),el 

Ministeri que ja no serà el d'Instrucció Pública i Belles Arts al que hi 

estaven acostumats els sitgetans. El Ministre, els primers anys era en 

José Ibàñez Martin (1939-1950), animat per una Direcció General 

d'Educació, un viu testimoni del primer projecte de Grup Escolar per a 

Sitges en règim graduat, presentat per l'Arquitecte Municipal en Josep-

Antoni Coderch i de Sentmenat, que com els d'abans se'n va en orris 

per la mesquinesa municipal. 

• Els petits burgesos -concretats en el botiguer, en els serveis, minúsculs 

empresaris, treballadors autònoms, sectors de professions liberals, 

adopten un capitalisme autàrquic i aïllat sense cap participació en el 

poder polític. S'hi veuen obligats a sobreviure amb el seu propi esforç, 

cosa que en provoca un sentiment anticentralista, a més d'un 

sentiment de superioritat en relació amb la resta d'espanyols. Ara bé, 

una part d'aquesta burgesia sitgetana com a tot Catalunya, es vincula 

a la dinàmica central estatal, bo i renunciant al sentiment 

diferenciador, tot desertant-hi a la cultura catalana, inclosa la llengua 

catalana (sic).  

• Per un altre costat, semblantment als altres catalans d'arreu, tot 

veient-hi el tracte que reben de l'Administració Central, hom crea un 

sentiment nacionalista ,tot prenent-hi una consciència de situació 

represiva, compensada, en general, per manifestacions de simbologia 

catalanista així com actes folklòrics que els hi permetin reviure 

antigues emocions sitgetanes de caràcter sitgetanista i nacionalista.  

• D'ací, que la "intelligentsia" subsistent adopta un esperit de 

catacomba (sic), perquè se senten ferits per la ideologia elaborada pel 

nou règim franquista així com pel tractament discriminatori de les 

pròpies peculiaritats sitgetanes. Aquest esperit underground a la 

sitgetana, aconsegueix ben aviat concretar-se en una tasca de salvació 



de la cultura sitgetana-catalana. És la fidelitat a la llengua catalana de 

mestres com la Maria Montserrat Ossó i Massip i d'intel.lectuals 

sitgetans, que constitueix una presa de posició político-social any rere 

any, clandestinament.  

  

 
La mestra Maria Montserrat Ossó i Massip (1934-1960), a l'edifici La Palma, establimen  
escolar llogat al C  Santiago Rusiñol,22,coordinadora i amb un grup de noies en una reunió 
(Arxiu Històric de Sitges). 

t
/

 

Justificant 

Perquè a Sitges una escola franquista pura i dura...? 

En primer lloc el pas de la Reforma Educativa republicana i democràtica amb 

l'ensenyament del català, amb tres Grups Escolars en edificis públics 

incautats: Grup Escolar Mèxic al Patronat d'Acció Social, Grup Escolar Moscou 

a can Vidal Quadras i el Grup Escolar "Puebla de Cuba" a la Residència 

Helvètica als antics edificis antihigiènics i antipedagògics, així censurats per la 

Inspecció Provincial Tècnica de Barcelona fan la Contrareforma Educativa 

franquista i antidemocràtica amb absoluta prohibició del català, és la 

conseqüència de la liquidació dràstica de totes les iniciatives republicanes i 

democràtiques.  



És el retorn al model escolar de l'Antic Règim, tot reforçant-ne els aspectes 

més reaccionaris amb dosis ben nodrides de nacional-catolicisme. La funció 

bàsica de la Contrareforma franquista era el control ideològic i la repressió 

político-ideològica en tots els àmbits de la vida social i cultural a la societat 

sitgetana, mentre que es va despreocupar totalment dels aspectes tècnics i 

pedagògics i dels relatius als principis d'universalitat i gratuïtat de 

l'ensenyament públic. Si en parlo de Contrareforma és perquè es tracta d'una 

tasca molt més destructora que no pas constructora, més política que tècnica. 

Tot el que arriba d'Europa a Sitges és proscrit. És la cultura de la misèria o la 

misèria de la cultura. La política educativa del nou Sitges queda definida en la 

Llei de 20 / IX / 1938 que constitueix la base del funcionament de l'aparell 

escolar.  

  

Destacables perìodes en la Contrareforma franquista a Sitges (1939-

1948) 

L'Ajuntament continuava la seva activitat de suport a l'ensenyament. En canvi 

els mestres van perdre importància i les dues escoles públiques de nois i de 

noies es veien reduïdes al director del centre. Només canviava ostensiblement 

el Consell Local d'Ensenyament, que es va convertir en una Junta, entesa com 

a Delegació del Consistori Municipal. 

Cal tenir en compte que la prioritat, en matèria educativa, corresponia a 

l'Església, mentre que l'Estat es reservava una funció absolutament 

subsidiària. Tant va ser així que el desxifrarem en els dos períodes més 

significatius, equivalents a les dues "contrareformes" franquistes.  

 

Primer període, només en zones de guerra alliberades  

Corresponent a la primera reforma educativa del nou règim l’any 1938, 

promulgada des del Govern Central amb seu a Burgos. Per tant a l'escola 

pública de Sitges no li afectarà durant aquest any. 

Sitges durant la guerra civil és un lloc segur. La República hi porta aquells 

nois i noies abandonats, sense pares per tal d'atendre'ls. Tant el Grup Escolar 

Moscou com el Mèxic a més de l'Hotel Terramar, que feia d'hospital, així com 



la Residència Helvètica, que es transforma en escola i menjador escolar sota 

la direcció de la mestra cubana Rosa-Bàrbara. Després de fer-los una 

inspecció mèdica són cobertes totes les places dels menjadors infantils, 

acompanyats dels mestres, que no hauran de pagar. Per tal que aquests 

refugiats no quedin abandonats són distribuïts pels grups escolars, tot evitant 

suspicàcies dels habitants de la Vila. 

El personal que atén els refugiats són: la Rosa Ibáñez i Corella, la Carme Payà 

(mestra), l'Estanislau Carbonell, en Curtiada, en Rosés Olivella, la Francesca 

Carbonell. El Sr Curtiada demana ajut infantil de reraguarda en material 

escolar per a aquests 100 nois/noies refugiats. La Pepeta Manzanas és 

cessada per duplicitat de sous com a encarregada de la neteja dels menjadors 

gratuïts, on pagant una mòdica quota de 2 pessetes són atesos. 

El dia 5 d’abril de 1938, un cop acabada la Guerra Civil amb la derrota 

republicana, el cabdill en Franco organitza el seu Govern a la ciutat de 

Burgos, i suprimeix l'Estatut de Catalunya de 1932 a les zones catalanes 

ocupades. El Ministre d'Instrucció Pública a Burgos és en Lluís Hernández. El 

Regidor municipal de Sitges és en Pau Tutusaus.  

Els primers mesos de l'any 1938 la Conselleria de Cultura de la Generalitat 

continua treballant amb tota normalitat, en moments tan desfavorables per a 

la Segona República. Es dicten Normes sobre Cantines Escolars, com passarà 

al nucli de Vallcarca de Sitges, on l'Escola particular de l'Empresa Ciments 

Fradera, S.A. es diu Cantina Escolar. Mentrestant a l'Escola pública de Sitges 

les escoles són com són. Són escoles amb Educació Mixta segons el règim 

republicà. Segons el C.E.N.U. (amb Delegació a Sitges) s'unificaven en dos 

centres escolars, els mateixos de l'any 1937. En aquest any la Residència 

Helvètica es transforma en Escola-cantina per als Refugiats, sota la direcció 

d'una mestra de l'Illa de Cuba. A més que l'Ensenyança religiosa era 

substituïda per la pública. 

La Vila de Sitges té un pla de construcció del primer Grup Escolar en els 

terrenys comprats al carrer de Rafael Llopart per l'Ajuntament republicà l'any 

1932, així com els seus tres centres escolars en edificis incautats per la 

Generalitat Republicana amb els seus respectius mestres.  



Acabada la Guerra Civil els mestres van patir la depuració més innoble. A 

destacar l'Enric Valls i Vidal i la Montserrat Ossó i Massip, el primer 

condemnat a mort al Casino Prado Saburense al qual es bescanvia la pena de 

mort per la presó, i la segona depurada durant un curs per la seva ideologia 

republicana. Els altres mestres, en general com a funcionaris municipals 

també van patir l'expedient obligatori. 

 

Grup Escolar Moscou  

Instal·lat a l'edifici Vidal Quadras, sent Director en Paulino Bailo. El mestre 

públic, en Paulino Bailo, informa el Consell Municipal sobre els mestres, així 

com les places vacants que hi ha al grup escolar que dirigeix.  

Mestres  Graus         Alumnes       Assistència Mitjana   

Carme González i Pérez  5è grau 24   7 

Lluís Inglés    4t grau 22   6 

Francesca González i Martínez 3r grau 28   8 

Plaça vacant    2n grau 21   9 

Plaça vacant    1r grau 18   7 

Balbina Latorre i Càndido  preparatori 21   14 

* Matriculats: 134 alumnes. 

*Assistència mitjana: 51 alumnes. 

En Paulino Bailo porta els nois dels 2 graus de les places vacants. 

      

Grup Escolar Mèxic 

Al Patronat d'Acció Social del carrer Parellades número 62. Com l'altre Grup 

escolar és també d'Educació Mixta, controlada pel règim republicà. La Direcció 

escolar és a càrrecs de l'Emili Picó i Bonmatí. L'assistència mitjana és de, per 

exemple al mes de març: 

Mestres   Grau  Alumnes   Assistència mitjana  

Maria Ossó i Massip  1r R.A.  23    11   

Santiago Hernández 1r R.B.  14   9 

Carme Payà   1r A   18   14 

Flora Santa Inés  1r B   33   24 



Agapita Ortega i Garcia  2n   28   25 

Pilar Ricou    3r   34   29 

Vicenç Segarra i Claramunt 4t   9   5 

Mestra substituta: Mercè Picó i Queralt 

Montserrat Mora, batxiller, fa classes particulars o substitucions. 

Total alumnes: 124 alumnes. 

 

L'Emili Picó i Bonmatí, com a Director interí del Grup escolar envia al Consell 

Local d'Instrucció d'Ensenyament Primari de Sitges, obligatòriament, 

l'assistència mensual dels alumnes del Grup al seu càrrec, la relació de 

mestres amb les vacants incloses pel conducte del representant sindical, el 

mestre en Vicenç Segarra i Claramunt.  

 

Pocs assistents als centres públics d'Educació republicana  

Tot presidint en Pau Tutusaus i Almirall es reuneix a l'Ajuntament el Consell 

Local d'Ensenyament Primari amb l'assistència dels membres-vocals i els 

Adjunts, representants dels partits polítics i sindicats. El tema únic és la poca 

assistència dels nois/noies a l'Escola pública, i sobretot de les reduïdes 

matrícules en relació al nombre   tant de nens com de nenes en edat escolar 

al terme municipal de la Vila. Els assistents són: Vicenç Segarra i Claramunt, 

mestre públic i els adjunts, Domènech Olivella i Raventós, Estanislau 

Carbonell i Via de l’ERC, Francesc Tomàs i Tomàs de la CNT, Tomàs Botas i 

Sergadó de la UGT, Rosa Ibàñez i Corella del PSUC.        

El mestre Emili Picó i Bonmatí,director del Grup Escolar Moscou fa una 

informació en català al Consell Municipal en aquests termes: "Tenim 

distribuïts 40 alumnes del Grup Escolar "Moscou", procedents de la Colònia de 

Refugiats, formada per nens orfes o extraviats, a qui els lliurarem a uns les 

llibretes i llapis y als altres unes llibretes i plomes. També vam enviar 20 

alumnes al Grup Escolar "Mèxic"; és per això que necessitem llapis i plomes 

que es van acabar del tot. A cada noi/a admès hom podria calcular una inicial 

despesa de 3'50 pessetes cada més per a la compra de paper, noves llibretes. 



Podrien comprar, també, llibres per a fer la lectura per parelles la meitat dels 

alumnes. Els refugiats són sobre els 100. 

El mestre l'Emili Picó i Bonmatí ,director interí del Grup Escolar URSS s'adreça 

al Regidor de Cultura, en Pau Tutusaus per informar-li sobre aquest grup 

escolar. Són 40 alumnes distribuïts en aquest grup Moscou, els procedents de 

la colònia de refugiats que hi ha Sitges, a qui es lliuren les llibretes i els llibres 

necessaris. Avui hem canviat vint nois/ies més al grup escolar Mèxic, a qui, 

també, els hi enviaré el material escolar que calgui, però que a hores d'ara cal 

adquirir més llapis i plomes, que ja s'han acabat. Hom calcula per a cada 

refugiat dels nous admesos una despesa inicial de 3'50 pessetes cada mes 

per a paper, llibretes, etc. A més que hom podria comprar uns lots de llibres 

de lectura iguals a la meitat dels alumnes, podent utilitzar-los-hi per parelles 

cada llibre. Val a dir que aquells llibres quedaran a l'escola. 

En iniciar-se aquest curs,1938-39 són nomenats mestres públics per a Sitges 

per la secció Administrativa d'Ensenyament Primari de Barcelona, la Maria-

Àngels Capdevila i de Guillermo per a l'Escola pública així com en Joan 

Pastells i Auber. 

 

 Grup Escolar "Pueblo de Cuba" 

Un centre escolar regit per la mestra internacional cubana, Pastora Gutiérrez i 

Leclére, ressò del Programa de La Habana de la" Fundación de protección del   

Niño Español". Tot seguit que entren els nacionals a Sitges la mestra i els 

seus 50 alumnes se'n van cap a Bèlgica i d'aquí a La Habana, amb prohibició 

d'entrada pel règim d'en Batista. Encara avui no se sap on seran aquells nois i 

noies...!  

 

Segon Període: corresponent a la segona reforma educativa del nou 

règim franquista l'any 1945-.En Plena Dictadura. 

La Junta d'Ensenyament Primari es convertia de portaveu de nous ideals, bo i  

pretenent un major control ,i així a les persones que ja en formaven part, s'hi 

van afegir un representant del SEM (Servei Espanyol de Magisteri), un del 



Frente de Juventudes i un altre de la Secció Femenina de la FET-JONS, així 

com un mestre i una mestra.  

Respecte al Pla de Construccions, l'Arquitecte Municipal en Josep-Antoni 

Coderch i Sentmenat presenta els plànols, pressupost i memòria d'un Grup 

Escolar a construir en els terrenys comprats per l'Ajuntament republicà l'any 

1932. Seria el segon projecte real després del de l'Arquitecte Municipal en 

Gaietà Buigas i Monrabà l'any 1883. No cal dir-ne que ni tan sols es va 

intentar construir,per la qual cosa els terrenys són ocupats fins a nova ordre.  

En iniciar-se el mes de gener, la Secció Femenina de la FET i de les JONS, 

sempre amatents a la formació de les seves deixebles fan una Exposició de 

treballs d'Artesania a la Galeria la Xermada. La mostra és molt variada tant 

d'objectes com de treballs manuals. La responsable, l'Eulàlia Torrents, 

membre de la Secció Femenina, informa els visitants sobre les activitats que 

setmana rere setmana realitzen les noies sitgetanes.  

 
Una Primera Comunió a la Parròquia Sant Bartomeu. Col·legi la Vila, any 1944 (Arxiu Històric
de Sitges) 

 

 

Per un altre costat la Delegada Local, la Remei Casanovas presentava el Cor 

de Fletxes a l'Hotel Subur amb la interpretació de diverses cançons populars i 

patriòtiques en l'Homenatge popular a l'alcalde de la Vila, per la concessió de 



la Medalla d'Or en presència del Governador Civil, el senyor Correa. El 

secretari municipal, en Josep Maria Farrerons i Tarragó pronunciava un 

parlament d'adhesió al concert musical. El mestre nacional l'Emili Picó i 

Bonmati, de força prestigi social a la Vila, alhora brindava en l'homenatge a 

l'alcalde en Felip Font i Soler amb un poema:  

¡Cuan o tiempo colgada mi li a / en lo más escondido del alma!-.t r  

¡Cuantas veces a impulsos variados / pensé descolgarla / 

y pulsarla, al compás de mis cánticos / de amor, de esperanza / 

de dolor, de entusiasmo, de pena / de piedad, de gozo, de lágrima / 

de mis mezquindades amables / que el pecho del hombre descansan ! 

[....] 

¡Que el oro purísimo / de esa tu Medalla / tu mascota 

y el símbolo sea / y que goces mil años / 

de pan en tu mesa, de paz en tu casa / del pueblo el cariño / 

y un eterno cantar de la Pátria!-. 

En aquest any succeeix la mort d'en Josep Planes i Robert, el pare d'en 

Ramon Planas i Izàbal. Sent alcalde de Sitges, l'any 1922 va fer l'Ajuntament 

soci col·lectiu de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (APEC), 

vulgo dicto La Protectora. Assistia als premis que l'APEC concedia a la Sala de 

Juntes de la Casa Consistorial a la població infantil que participava en els 

Concursos de català i d'Història de Catalunya al matí del dia 25 d'agost.  

Inauguració de la "Casa de las Flechas" 

En finalitzar el mes de març de 1945 l'alcalde de Sitges com a Cap de la 

Falange Espanyola i de les JONS inaugura al carrer de Sant Bartomeu la Casa 

de las Flechas com a seu del Frente de Juventudes de la Vila i la Secció 

Femenina amb l'assistència de la regidora Municipal del Frente de Juventudes 

Femenino, la Regidora Nacional de Divulgació i Assistència Social, 

acompanyades de la Delegada Provincial de la Secció Femenina, la Casilda 

Cardenal. En presència del Cap Local de Falange així com de les Jerarquies 

del Movimiento, es va interpretar per les noies el Ball dels Cercolets, tot i 

lliurant, alhora, uns ninots representatius del Ball a favor de la Delegada 

Nacional Pilar Primo de Ribera, la Delegada local, la Remei  Casanovas. 



Per un altre costat, durant el mes de maig se celebra el XX Homenatge a la 

Vellesa, en què les escoles nacionals i privades de la Vila hi participen:  

• El noi Wifred Vilà del Col.legi Sant Josep és qui saluda tots els 

presents: els vells, les padrines, les autoritats municipals.  

• La noia Florència Alexandre Hill del Col·legi de les MM Mercedàries 

recita el poema: "Cor de nets en complir vuitanta anys el bon avi" d'en 

Frederic Rahola.  

• El noi en Josep Soto i Palma del Col·legi Sagrat Cor, recità el poema 

"L'Hivern” d'en Casas Amigó.  

• La noia Maria Teresa Robert de les Escoles Nacionals de nenes, el 

poema "Padres y Família" del mestre nacional l'Emili Picó i Bonmatí. 

•  El nen en Fulgenci Diaz i Peñas de les Escoles Nacionals de nens, va 

recitar el poema "El plat de fusta", del senyor Picó.  

• La noia Maria Dolors Borrell, de les Escoles Nacionals de nenes, el 

poema "Unes Flors", també del mestre nacional l'Emili Picó. 

•  Tot seguit, la mestra nacional Maria Montserrat Ossó i Massip, 

acompanyada de nois i noies feien l'Ofrena Floral als vells. 

Aquesta "Festa a la Vellesa Marinera" va iniciar-se a Sitges l'any 1926 -durant 

la Dictadura de Primo de Ribera- per la Caixa arreu de Catalunya, però 

interrompuda per la Segona República a la Vila. Durant aquesta primera 

dècada del franquisme, els restauradors d'aquest "Homenatge a la Vellesa de 

Sitges" són l'Ajuntament sitgetà, el Rector de la Parròquia mossèn Ramon 

Godayol i els mestres nacionals i de la privada, bo i col·laborant amb els seus 

deixebles. 

A Vallcarca, nucli industrial de la Vila, se celebra la Cloenda de Curs a l'escoles 

particulars de l'Empresa Ciments Fradera , S.A. Són escoles sostingudes per la 

Colónia de Vallcarca. Els seus mestres particulars, en Manuel A. Serra i 

Mariner, l'Antònia Conesa i Otón, tots plegats fan els Exàmens escrits per als 

aspirants a una Beca escolar als dos millors classificats durant un any per fer 

Estudis que més els hi agradés. Uns dies després els exàmens orals fets per 

un tribunal integrat pels mestres i representants de l'empresa Ciments 

Fradera, S.A. amb l'objectiu de puntuar amb el dret a valuosos premis que 



s'atorgaren de la següent manera: un accèssit a Fermin Gual i Gresa, Carme 

Diaz i Perona, i Maria Esther Asensio Sorribes; dues-centes pessetes per al 

nen en Manel Caballero i Ruzafa. Pel que fa al grau superior de nois: el primer 

premi a Jaume Pascual i Santaló (un trajo i cartera més 100 pessetes), i el 

segon premi a Josep Mitger i Nayolas (un rellotge pulsera); i de noies: primer 

premi a Ma Esther Asensio i Sorribes (una faldilla i bolso més 100 pessetes), i 

segon premi a Cinta Ronsano i Querol (un rellotge pulsera). Pàrvuls: primer 

premi de nens a Sebastià Pelegrí i Camps (un parell de sabates a més d'una 

joguina), i segon premi a Josep Pérez i López (una joguina) i de nenes: 

primer premi a Ondina Vidal i Marin (un parell de sandàlies a més d'una 

joguina), i segon premi a Paquita Conesa i Agüera. 

Amb tota solemnitat en ocasió de la Festa Major de Vallcarca, el dia Sant 

Joan, amb l'assistència de la senyora Carolina Butsems, vídua del senyor 

Fradera, acompanyada d'altres familiars d'en Josep Fradera Butsems, així com 

el Director de la Fàbrica, en German Méndez i l'Advocat de l'Empresa en 

Francesc Hernández. El Festival de lliurament de premis va ser acompanyat 

d'un recital de cants rítmics així com d'un recital de poemes pels escolars. Un 

berenar a la comunitat escolar seria el millor. Com a premi col·lectiu a la 

comunitat escolar hi hagué una magnífica excursió al Monestir de Montserrat, 

llevat dels pàrvuls, en tres Autobusos, dels escolars acompanyats de les seves 

famílies. A Montserrat els hi esperarà en Josep Fradera amb la seva dona i els 

seus fills. On van gaudir força va ser a l'indret de Sant Miquel veient 

l'extraordinari panorama, tot pujant-hi fins a Sant Joan. 

 

Una segona etapa de reorganització de l'aparell de l'ensenyament 

(1945-1950) 

El 17 de juliol de 1945 en resta promulgada la Llei d'Educació Primària a 

l'Estat espanyol, pel que fa a l'ensenyament primari, legitimant el règim 

després del final de la Segona Guerra Mundial amb la derrota del feixisme. La 

Llei d'Educació Primària només és una neteja de façana, no pas cap canvi 

ideològic. Els punts més destacats són: 



• L'enllaç amb la línia pedagògica del pensament tradicional-conservador 

espanyol, desmantellant l'obra educativa de la República.  

• L'impuls de l'Educació religiosa, així com la patriòtica basada en els 

principis del Movimiento Nacional, és a dir allò del Nacional-catolicisme. 

• La creació d'una gratuïtat restrictiva de l'ensenyament, només per als 

infants pobres, lligada al concepte de beneficència.  

• L'estabilització o canvi de propietari de les escoles municipals, 

provincials, que funcionaven des de la Mancomunitat de Catalunya.  

• L'obligatorietat de fer servir la llengua castellana en tot l'ensenyament 

primari, a més de la prohibició total de la llengua catalana.  

• La visió de l'educació de la dona com a reserva per a les feines 

domèstiques. 

• La implantació de la separació de sexes, sense la coeducació en tot 

l'ensenyament primari. 

• La divisió en dues xarxes de l'ensenyament primari, batxillerat. 

• El control de tot tipus de llibres que s'emprin a les escoles. 
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Epíleg 

Sentiment paternalista i patriòtic promogut pel nou règim vers 

l'Ensenyament 

Amb l'objectiu de fer arribar l'escola i l'ensenyament públic, ja esborrada la 

trajectòria republicana, a tots els sectors socials entrava en l'organització 

social i econòmica del naixent nou règim dictatorial, perquè la cultura 

tradicional, les armes i els oficis havien de forjar -semblant als temps 

imperials d'abans de la República- la grandiositat del nou Estat franquista que 

s'endegava-.  

Les Lleis Fonamentals d'una dictadura sota l'arbitratge personal del General- 

recollien a la seva manera tals aspiracions: "Tots els espanyols tenen el dret a

rebre educació i instrucció i el deure d'adquirir-les” proclamava el Fuero de los

Españoles". S'hi insistia en què "tots els espanyols tenen dret a una educació

general que mai no podrà deixar de rebre's per manca de mitjans materials". 

 

 

 

La política educativa a les escoles públiques de Sitges es defineix, conforme a 

la Llei del 20 de Setembre de l'any 1938,que constitueix, pràcticament, la 

base del funcionament de l'Aparell Escolar arreu de l'Estat espanyol, així com 

per la Llei d'Educació Primària de l'any 1945. Ara bé, l'aplicació de les dues 

lleis educatives a Sitges, en tenia la preponderància la Falange Espanyola 

Tradicionalista (FET) i de les JONS i la Secció Femenina per sobre d'unes 

altres polítiques dels anys 50. 

L'Escola d'Educació Primària franquista, pura i dura, tracta d'aplicar a Sitges 

com arreu de Catalunya els vells principis d'abans de la República i ha de 

viure supeditada a les limitacions de la immediata postguerra, de l'autarquia 

econòmica i de l'aïllament social i polític. A Sitges el Pressupost amb 

destinació a l'escola pública era molt curtet i mesquí. Aquesta nova etapa, a 

pesar de les fixacions anacròniques del Règim i de la nova oposició que va en 

contra, representa un temps de creixement tant en l'econòmic-social com en 

el referent a la creació de centres educatius en col·laboració amb els 

ajuntaments; és el cas del projecte de Grup Escolar d'en Josep Antoni 

Coderch i de Sentmenat (1945) que no es construeix, malgrat els terrenys ja 

comprats per la República al carrer de Rafael Llopart l'any 1932. 



El control ideològic es garanteix -dictatorialment- des del principi a través 

d'una depuració que afecta a milers de mestres i docents. A la nostra Vila, 

criden l'atenció la depuració rigorosa de la mestra Maria Ossó i la condemna a 

mort del mestre Enric Valls i Vidal. Aquest objectiu es deixa en mans de la 

Falange  i de l'Església la inculcació ideològica tant als mestres a les Escoles 

Normals de Magisteri i a la població infantil en edat 4escolar als centres 

escolars públics. 

Les línies ideològiques són: la recatolització i l'espanyolització de 

l'ensenyament primari. Els valors de la Religió, la Pàtria, la Tradició, 

l'honradesa, la unitat, l'ordre i la disciplina, per tal de substituir els del 

liberalisme i els del socialisme, que els vencedors creien haver acabat ja al 

camp de batalla. La Formació Moral dels escolars tenia les seves bases en la 

Formació religiosa i la político-social.  

Es produeixen algunes tensions entre l'Església i alguns sectors falangistes, 

però, finalment, l'Església aconsegueix imposar la confessionalitat catòlica en 

tots els centres docents, amb pràctiques religioses obligatòries, així com dotar 

d'Orientació Religiosa tots els programes escolars. L'Església crea la FAE 

(Federació d'Amics de l'Ensenyament) així com una Revista "Atenas". S'ataca 

de manera sistemàtica tota reminiscència de les tendències laiques, krausistes 

i estrangeritzants de la Institición Libre de Enseñanza (ILE), bo i predient-ne 

un retorn a la formació religiosa, clàssica i humanística, conforme les Lleis de 

1938 i 1945. 

Els mestres públics que substitueixin els depurats de la República posseeixen, 

generalment, un nivell molt baix de formació acadèmica. La instauració de la 

Dictadura franquista té uns efectes molt traumàtics per al Magisteri, 

concretament per al Mestre Català, a causa dels tribunals per depurar els 

Mestres de Primària que no simpatitzen amb el nou règim, per això es 

demanen informes de "bona conducta" a les autoritats civil, eclesiàstica i 

militar, breus cursets de Perfeccionament Professional "para saturar su 

espíritu del contenido religioso i patriótico que informa nuestra cruzada", 

clausura de totes les Institucions i de totes les iniciatives del període anterior 



amb la renovació pedagògica, prohibició a les Aules de les idees i els mètodes 

educatius de l'Escola Nova i d'altres moviments progressistes.  

Els Plans d'Estudis del Magisteri, als anys quaranta i cinquanta, tenen un 

caràcter político-social, d'acord amb la ideologia del Nacional-catolicisme, 

escassament cultural i gens de professional, tot ocasionant una precària 

situació del Mestre d'Ensenyament Primari. 

L'Ensenyament Mitjà s'hi troba en mans de l'Església, cosa que li fa crear, 

posteriorment, les seves pròpies Escoles Normals de Magisteri, tot obtenint-ne 

la seva equiparació amb les Escoles Normals del Nou Estat. A les Escoles 

Normals estatals la formació ideològica predomina sobre la formació 

pedagògica. Es constitueix un Cos d'Inspectors, destinat a detectar-hi i 

reprimir-hi tota desviació amb respecte a les Orientacions establertes.   

Les dones s'hi troben, encara en major proporció, marginades de 

l'ensenyament: perquè són la reserva de mà d'obra i un element bàsic en el 

sosteniment de la línia política educativa adoptada -la dona com a pilar de la 

família, la cèl·lula bàsica de la societat, segons la dominant ideologia-. La 

coeducació està prohibida de forma expressa. La dona rebia, en el seu cas, 

una particular formació per tal d'ocupar el lloc social que l'hi ha destinat a la 

llar i a la família.  

Tanmateix, el Centralisme de la primera etapa del nou Estat es fa sentir força 

a Sitges i a Catalunya amb molta més intensitat. En resta eliminat de 

l'ensenyament públic qualsevol referència a Catalunya, tot prohibint-se 

l'ensenyament de la Història de Catalunya, a més de l'ús de la llengua 

catalana a les escoles públiques. La prohibició del català és total dins les aules 

de les dues escoles de nois i de noies.  

  

Nota 

Aquest material és un extracte del volum "Primera Dècada de l'Escola Pública 

de Sitges durant la Dictadura franquista a Sitges (1939 – 1950)" ,l'autor del 

qual és qui subscriu. 
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