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condición en que viven los vivos, teniendo gran necesidad de ello casi todos los hombres. 

(…) Deseo también que mis amigos hablen poco o nada de mí, porque se crean ídolos 

cuando se ensalza a los hombres, lo que es un gran mal para el porvenir humano. 

Solamente los hechos, sean de quien sean, se han de estudiar, ensalzar o vituperar, 

alabándolos para que se imiten cuando parecen redundar al bien común, o criticándolos 

para que no se repitan si se consideran nocivos al bienestar general.” 

Francesc Ferrer i Guàrdia, testament, 12 d’octubre 1909 

 

 

 

“El trabajo de toda una vida habría resultado menos dañino para el catolicismo español que 

la simple mención de su nombre hoy día” 
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1. Introducció 

Francesc Ferrer i Guàrdia és, sens dubte, una figura clau en la història educativa, social 

i política catalana, espanyola i fins i tot de l’hemisferi occidental de principis del segle 

XX. A més de cent anys de la seva execució segueix sent un personatge polèmic que 

aixeca passions entre els seus defensors i els seus detractors. Malgrat això, en alguns 

moments de la nostra història Ferrer ha ocupat un discret lloc dins la memòria 

col·lectiva del nostre país, amb escàs reconeixement institucional i també per part 

d’alguns dels corrents de renovació pedagògica que han tingut lloc a l’últim segle; 

encara que, per altra banda, molts dels plantejaments renovadors han begut del seu 

projecte.  

 

Com ha estat l’evolució de la seva memòria? Qui l’ha reivindicat? Què comparteixen 

els diferents períodes en què se l’ha recuperat com a símbol? En un moment en què la 

situació política del nostre país ha fet que tornés a aparèixer en escena és adient 

estudiar les diverses memòries de Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna a la Catalunya 

del segle XX i principis del XXI. 

 

1.1. L’educació, un tema polèmic d’actualitat 

L'educació, en totes les seves formes, és un tema que aixeca passions. June Fernández, 

coordinadora de la publicació feminista digital Pikara Magazine, explicava fa pocs anys 

que quan van fundar la revista pensaven que el tema que generaria més polèmica seria 

la prostitució, però per sorpresa seva ha estat la maternitat1. Al debat entorn dels 

pressupostos catalans de 2017 també vam veure que la partida d'ensenyament va ser 

un dels punts calents en el pols entre Junts pel Sí i la CUP2. De la mateixa manera, en 

el diàleg entre partits sobiranistes sorgit de les eleccions del 21 de desembre de 2017, 

la qüestió de les escoles concertades i que segreguen per sexe es va posar 

decididament sobre la taula3. En aquesta mateixa línia, no ens hem de sorprendre que 

just quan es comença a desplegar el pla pilot de l'Escola Nova 21 al Principat, comencin 

                                                           
1FERNÁNDEZ, June, “Por qué nos enfada tanto hablar de maternidad?”, a: El Diario.es, 18 de març de 
2014, <http://www.eldiario.es/pikara/enfada-debatir-maternidad_6_240135998.html> (25 de gener de 
2017) 
2FABREGAT, Pau, “La comunitat educativa, en vaga en un moment decisiu per als pressupostos”, a: La 
Directa, 13 de gener de 2017, <https://directa.cat/comunitat-educativa-en-vaga-en-un-moment-decisiu-
als-pressupostos>, (25 de gener de 2017) 
3 REDACCIÓ, “Acord de CUP, JxCAT i ERC per deixar de finançar les escoles que segreguen per sexe”, a: 
Nació Digital, 27 de gener de 2018, 
<https://www.naciodigital.cat/noticia/147448/acord/cup/jxcat/erc/deixar/financar/escoles/segreguen/s
exe>, (5 de febrer de 2018)  

http://www.eldiario.es/pikara/enfada-debatir-maternidad_6_240135998.html
https://directa.cat/comunitat-educativa-en-vaga-en-un-moment-decisiu-als-pressupostos
https://directa.cat/comunitat-educativa-en-vaga-en-un-moment-decisiu-als-pressupostos
https://www.naciodigital.cat/noticia/147448/acord/cup/jxcat/erc/deixar/financar/escoles/segreguen/sexe
https://www.naciodigital.cat/noticia/147448/acord/cup/jxcat/erc/deixar/financar/escoles/segreguen/sexe


2 
 

a sortir veus crítiques4 que qüestionin les motivacions d'aquest projecte. I és que 

educació i política van de la mà, entenent molts la primera com un possible instrument 

de perpetuació o de transformació del model social vigent. 

 

Reprenent l'últim dels exemples, una de les crítiques cap a l'Escola Nova 21 que està 

prenent més força és el fet de presentar-se a sí mateix5 com a projecte d'innovació 

neutre, desideologitzat, incapaç de posicionar-se davant el conjunt d'aspectes socials 

i polítics que intervenen en l'educació. És possible canviar el model educatiu sense una 

motivació ideològica, sense una voluntat de transformació social? Si repassem la 

història educativa del nostre país, veurem que les diverses iniciatives que han pretès 

incidir i transformar el model educatiu de cada moment, des de finals del segle XIX, 

ho han fet a partir d'una motivació social i política, prenent referents històrics o 

coetanis, nacionals i internacionals. 

 

El desembre de 2016, quan vaig plantejar per primera vegada el tema per al Treball 

de Final de Màster, poc pensava que tan sols un any després, quan comencés a 

desenvolupar-lo, esdevindria un tema d’actualitat com ha succeït. Arran de les 

càrregues policials contra el referèndum de l’1 d’octubre i el tractament del tema a 

moltes aules catalanes, diversos docents han estat denunciats6 i acusats d’un delicte 

d’incitació a l’odi. El programa informatiu per a infants “InfoK”, que emet el canal de 

la televisió pública catalana Super3, també ha estat criticat pel tractament dels fets 

de l’1 d’octubre7 i denunciat8 per parlar del significat del terme “presos polítics”. En 

aquest context, l’entitat Societat Civil Catalana ha posat en marxa un formulari de 

delació de centres educatius que suposadament adoctrinin l’alumnat9. Arran d’aquesta 

                                                           
4AZNAR, Laura, “Llums i ombres de l'Escola 21», a: Crític, 20 de desembre de 2016, 
<http://www.elcritic.cat/investigacio/llums-i-ombres-de-escola-21-12615>, (25 de gener de 2017) 
5 Cortavitarte, E., 20 de juny 2018: Emili Cortavitarte matisa que sí hi ha una motivació al darrera, però la 
disfressen darrere dues de les sigles del CENU, tot i tractar-se d’un projecte diametralment oposat. 
Aquesta motivació és l’excel·lència, potenciar aquells que poden despuntar i fomentar la competència 
entre centres educatius.  
6 FONT, Marc, “Docents catalans es mobilitzen en defensa del model d'escola i contra la repressió”, a: 
Públic, <http://www.publico.es/public/docents-catalans-mobilitzen-defensa-model-d-escola-i-
repressio.html>, (9 de gener de 2018) 
7 REDACCIÓ, “L’InfoK defensa la seva cobertura de l’1 d’octubre”, a: Comunicació 21, < 
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124094-l-infok-defensa-la-seva-cobertura-de-l-1-o>, 
(7 d’octubre de 2017) 
8 REDACCIÓ, “El PP denuncia l’’InfoK’ de ‘TV3’per parlar de la situació política de Catalunya”, a: 
Catalunya Diari, < https://catalunyadiari.com/societat/pp-ha-denunciat-linfo-k-tv3-parlar-situacio-
politica-catalunya>, (7 de novembre de 2017) 
9 REDACCIÓ, “Societat Civil Catalana fomenta la delació amb un formulari per denunciar escoles”, a: 
Nació Digital, 

http://www.elcritic.cat/investigacio/llums-i-ombres-de-escola-21-12615
http://www.publico.es/public/docents-catalans-mobilitzen-defensa-model-d-escola-i-repressio.html
http://www.publico.es/public/docents-catalans-mobilitzen-defensa-model-d-escola-i-repressio.html
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124094-l-infok-defensa-la-seva-cobertura-de-l-1-o
https://catalunyadiari.com/societat/pp-ha-denunciat-linfo-k-tv3-parlar-situacio-politica-catalunya
https://catalunyadiari.com/societat/pp-ha-denunciat-linfo-k-tv3-parlar-situacio-politica-catalunya
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hostilitat vers l’escola catalana ha nascut la plataforma Docents per la República, que 

va convocar el passat 10 de gener concentracions a més d’una desena de municipis en 

defensa de la tasca docent. La data no era casual, es tractava de l’efemèride del 

naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia. Ja a la mobilització que es va dur a terme un 

mes abans sota el nom “Omplim Brusel·les”, el diari Ara10 va publicar un article 

comparant la situació actual amb la que va acabar amb la vida del pedagog català11, 

tesi molt present en el discurs de Docents per la República. 

 

No és casual que en un moment de tensió explícita amb l’Estat que ha desplegat una 

forta repressió contra diverses figures de la vida social i política catalanes es reprengui 

el referent de Ferrer i Guàrdia. Ara bé, també es tracta d’una recuperació del símbol 

un tant interessada, ja que no s’està mencionant la responsabilitat que la Lliga 

Regionalista va tenir en la seva mort. Sigui com sigui, ens trobem en un moment de 

possible canvi que no sabem en què es materialitzarà, hi ha diferents projectes en 

disputa, alguns que es podrien complementar entre ells i d’altres que difícilment 

podrien coexistir. El fet que Docents per la República, en sinergia amb els Comitès de 

Defensa de la República i la Fundació Ferrer i Guàrdia, recuperin la figura del pedagog 

d’Alella ens diu molt de la mirada i dels anhels d’aquests col·lectius. Ferrer i Guàrdia 

va ser executat per les seves idees, que es veien com una amenaça per als pilars que 

mantenien l’estructura de l’Estat. Com a pedagog plantejava que l’escola havia 

d’ajudar els alumnes a descobrir el món que els envolta, parlar amb llibertat de 

qualsevol tema des d’una òptica laica, racionalista i coeducadora tant pel que fa al 

gènere com a les classes socials. I és que els símbols que formen part de la memòria 

històrica ens parlen dels referents que es prenen, però molt més d’aquells que els 

rememoren. 

 

Francesc Ferrer i Guàrdia és un símbol que condensa bona part dels trets definitoris de 

la política i la societat catalanes de principi del segle XX. La seva figura i el seu 

projecte, el de l’Escola Moderna, han estat tractats des de la pedagogia, des de la 

batejada per la burgesia com a Setmana Tràgica, des del procés contra ell o des de la 

                                                           
<https://www.naciodigital.cat/noticia/142301/societat/civil/catalana/fomenta/delacio/amb/formulari/
denunciar/escoles>, (8 de novembre de 2017) 
10 MOHEDANO, Fabian, “Ferrer i Guàrdia, Brussel·les i la llibertat”, a: Ara, < 
https://www.ara.cat/opinio/fabian-mohedano-ferrer-guardia-brusselles-llibertat_0_1920407990.html>, 
(7 de desembre de 2017) 
11 Es tracta d’una tesi arriscada, ja que la responsabilitat de la mort de Ferrer recau tant en l’Església 
com en el catalanisme conservador aliat del maurisme. De tota manera ens limitem a recollir el 
contingut que presenta el diari Ara.  

https://www.naciodigital.cat/noticia/142301/societat/civil/catalana/fomenta/delacio/amb/formulari/denunciar/escoles
https://www.naciodigital.cat/noticia/142301/societat/civil/catalana/fomenta/delacio/amb/formulari/denunciar/escoles
https://www.ara.cat/opinio/fabian-mohedano-ferrer-guardia-brusselles-llibertat_0_1920407990.html
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seva biografia, però encara no s’ha estudiat la seva memòria. Davant d’aquest buit 

historiogràfic es planteja aquest treball que estaria a cavall entre la història de 

l’educació i la història cultural de la política, amb alguns tints d’història de les 

emocions en tant que l’estudi pretén classificar els diferents moviments renovadors en 

funció de com sentien la figura de Ferrer i com han anat transmetent el seu record a 

generacions posteriors. Es tracta d’un tema inèdit sobre la memòria d’un pedagog i la 

seva evolució al llarg dels anys, un tema que pretén obrir un camí que comenci a omplir 

el buit historiogràfic existent. Vista la motivació, passarem a exposar el marc teòric, 

els objectius, l’estructura i les hipòtesis de partida de l’estudi que aquí es planteja. 

 

1.2. Memòria històrica i hegemonia cultural 

La memòria històrica forma part de l’imaginari que dóna identitat col·lectiva a una 

comunitat, de manera que tant els personatges o episodis que es recorden com els que 

s’obliden proporcionen informació sobre els valors amb què s’identifica aquella 

comunitat i allò que voldria esdevenir; com ho sintetitza Marta Rovira: “els símbols són 

eines de condensació de significats12”. És essencial tenir present que la memòria 

sorgeix de processos diversos. Alguns d’aquests processos són conscients, com poden 

ser les opcions polítiques; altres inconscients, com els sentiments, però també pot 

sorgir de traumes o d’experiències gratificants. En definitiva, “la memòria històrica 

vol commemorar per extreure’n una lliçó de cara al comportament present”13, per tant 

la memòria no és fruit d’un mètode científic i seria un error tractar-la com a tal.  

 

Una altra característica de la memòria és que es tracta d’un exercici individual, però 

tal com defensa el sociòleg Maurice Halbwachs aquesta memòria individual es produeix 

en relació amb una societat, per això quan un ampli grup de persones acorda que vol 

rememorar uns fets o un personatge determinat podem parlar de memòria col·lectiva. 

Halbwachs14 afegeix que dins d’una mateixa societat es produeixen múltiples memòries 

que, sovint, només són importants per als grups per a qui aquells fets tenen 

transcendència, per això cal tenir molt present la possibilitat que no tots els membres 

d’una comunitat se sentin representats per uns mateixos símbols. Pierre Nora dona una 

gran importància als espais de memòria compartida, espais que encarnarien la 

memòria col·lectiva -en el cas que estudia Nora- dels francesos. Nora parla de llocs de 

memòria dominants i llocs dominats, els primers es presenten triomfants i es 

                                                           
12 ROVIRA, Marta, 2006, pàg. 130 
13 BALCELLS, Albert, 2006, pàg. 8 
14 HALBWACHS, Maurice, 1995 pàgs. 209-219 
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despleguen des de dalt, en canvi els segons acostumen a esdevenir per iniciativa de 

les perifèries socials15. 

 

Des de la ciència històrica es pot conèixer l’imaginari d’una època estudiant els seus 

símbols, de manera que l’estudi de l’evolució de la memòria sobre un determinat 

col·lectiu pot posar llum sobre la imatge autoreferencial i els anhels d’aquest 

col·lectiu al llarg del temps. Així l’estudi de la memòria, en aquest cas, dels diferents 

corrents renovadors de l’educació al nostre país des d’inicis del segle XX, pot servir 

per acostar-nos al mirall a través del qual es miraven en cada moment els protagonistes 

d’aquests moviments. 

 

Qui decideix què es recorda i què s’oblida? Ja hem assenyalat que la commemoració 

no sempre neix de la mateixa manera, “hi ha memòries oficials, mantingudes per les 

institucions, incloent-hi els Estats, i hi ha memòries subterrànies, amagades o 

prohibides”16. La jerarquia que s’imposi serà fruit de la correlació de forces entre els 

diferents grups i pot mutar al llarg del temps. Pierre Nora parla de memòries 

persistents i memòries recuperades i recorda que a les perifèries17 hi ha un fort capital 

memorístic enfront d’un feble capital històric. Així, amplis sectors de les societats com 

són les dones, les classes subalternes o els pobles sense estat han hagut de lliurar una 

batalla més dura per aconseguir consolidar uns símbols propis. Sovint aquests són els 

sectors que promouen la memòria des de baix, sense comptar amb tots els canals i 

tota l’estructura que facilita gaudir d’una hegemonia cultural18. 

 

Respecte aquesta lluita entre grups al voltant de les commemoracions, Balcells 

assenyala que “la memòria no ha d’excloure les contradiccions i ha d’assumir la 

dialèctica entre les diverses forces a través de les diferents èpoques19”, això no vol 

dir, aclareix l’autor, que cada partit o sindicat hagi de tenir la seva pròpia propaganda 

retrospectiva, però el fet que “la memòria no sigui erudita, no vol dir que hagi de 

descartar la dimensió crítica”20. Pérez Garzón, per la seva banda, adverteix que cal 

evitar una memòria única que esborri totes les altres, s’hauria de “rescatar para esa 

memoria ciudadana las experiencias de historias reprimidas y los conocimientos 

                                                           
15 NORA, Pierre, 1984, pàg. XL 
16 TRAVERSO, Enzo, 2006, pàg. 71 
17 Perifèries no enteses tan sols com a geogràfiques, també perifèries socials. 
18 Malgrat això, des de fa unes quantes dècades, alguns d’aquests sectors han anat accedint a àmbits 
acadèmics. 
19 Balcells fa servir el terme “memòria”, però sembla referir-se a les polítiques de memòria. 
20 BALCELLS, Albert, 2006, pàg. 10 
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subordinados que se silenciaron o marginaron en las historias dominantes hasta ahora”, 

ja que rehabilitar les memòries subordinades “desemboca en interpretaciones 

pluriculturales que exigen nuevos códigos educativos”21. 

 

De manera que tenim que la memòria és fruit de la dialèctica entre diferents grups 

socials, que la identitat que se’n desprèn pot no identificar tots els membres de la 

societat i que “en la mesura que els marcs socials es transformen, el context en què 

la història se’ns fa present també es transforma”22. Ara bé, com es manifesta aquesta 

memòria? El ventall d’opcions pot ser molt ampli, des de documentals, fundacions, 

jornades, conferències, exposicions o museus a plaques commemoratives, monuments, 

noms de carrers, de places o d’equipaments públics i un llarg etcètera. En els seus 

corresponents estudis sobre els llocs de memòria, tant Balcells com Nora coincideixen 

a assenyalar la importància que existeixi certa relació entre els fets o personatges 

recordats i els espais on es projecta la seva memòria. Balcells afegeix que “en la 

mesura que són afectats pels canvis i en tant que es produeix l’oblit de la seva 

connotació poden esdevenir simples elements de patrimoni històric i de referència 

turística de postal, però sempre mantenen un residu de la seva finalitat inicial23”. A 

més a més, afegeix, “els noms públics preparen i faciliten la receptivitat envers els 

missatges més explícits quan el ciutadà descobreix que aquell nom de carrer tan 

conegut correspon a una figura o a un fet històric que fins aquell moment ignorava”24. 

 

Comentàvem més amunt la dificultat que tenen les perifèries socials per aconseguir 

recuperar certs símbols ja que no gaudeixen d’una hegemonia cultural. Aquest 

concepte, desenvolupat per Antonio Gramsci, és molt adient per al present treball. El 

pedagog Antoni Colom Cañellas recupera, en un article titulat “Ideologia i educació en 

el procés articulant entre el franquisme i la democràcia”, les tesis de Gramsci sobre 

l’hegemonia cultural que reflecteixen les sinergies entre cultura i poder hegemònic: 

 

"En Gramsci la ideologia és un terme extensiu que envaeix qualsevol realitat d'una 

societat i no sols les relacions socials. Així, l'art, el dret, juntament, és clar, amb les 

relacions econòmiques i, en general, amb qualsevol altra manifestació social, estan 

contaminades ideològicament. Si l'hegemonia es refereix al contingut de les relacions 

polítiques entre les classes socials, aleshores també assolirà una importància cultural que 

                                                           
21 PÉREZ, Juan Sisinio, et al., 2010, pàgs. 61-62 
22 ROVIRA, Marta, 2006, pàg. 134 
23 BALCELLS, Albert, 2008, pàg.45 
24 BALCELLS, Albert, 2006, pàg. 12 
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no es pot deixar de banda, ja que l'accés d'un grup social a una situació de dominància 

implica instal·lar una nova cultura, àdhuc una nova concepció del món i de la vida, 

d'acord amb els interessos i necessitats d'aquesta nova classe. És per això mateix que la 

classe hegemònica posseeix no sols la ideologia pròpiament dita sinó també l'estructura 

ideològica, o sia, les institucions de les quals emana la ideologia així com el material 

ideològic o els elements tangibles – mitjans- posseïdors de la capacitat de difondre la 

ideologia"25. 

 

Gramsci subratlla la necessitat de crear una elit intel·lectual que elabori un nou marc 

conceptual i filosòfic per facilitar l’organització i el camí cap a un nou model social. 

Això és necessari, perquè, diu, “desde el momento en que un grupo subalterno se hace 

realmente autónomo y hegemónico suscitando un nuevo tipo de Estado, nace 

concretamente la exigencia de construir un nuevo orden intelectual y moral, es decir 

un nuevo tipo de sociedad; de aquí la exigencia de elaborar los conceptos más 

universales, las armas ideológicas más refinadas y decisivas”26. Aquesta idea es 

relaciona plenament amb el tema que aborda aquest treball per un doble motiu, en 

primer lloc l’anhel quasi obsessiu de Ferrer i Guàrdia per l’educació respon a aquesta 

estratègia que anys més tard teoritzarà Gramsci; en segon lloc, els cicles de record i 

oblit de la figura de Ferrer posen de manifest l’essència de cada un dels moviments de 

renovació pedagògica i el tipus de societat que desitjaven. Antonio Gramsci reflexiona 

sobre l’hegemonia cultural dels nous grups de poder. Cada vegada que un nou grup 

ascendeix al poder ho fa, no sols amb el poder polític i econòmic, també amb tota una 

estructura i uns esquemes culturals que són els que l’autoritzen, els que permeten que 

s’hi mantingui. El fet que els diferents moviments de renovació pedagògica que s’han 

produït en aquest país hagin decidit agafar o deixar de banda la figura del pedagog 

català més reconegut internacionalment té molt a veure amb aquesta idea, és a dir, 

amb el model de societat, amb l’ordre intel·lectual i moral que imaginaven en cada 

moment els grups impulsors d’aquests moviments. 

 

Tenint en compte aquesta interpretació de l'hegemonia cultural, no sembla estrany 

que l'accés al coneixement per part de les classes populars hagi estat fonamentalment 

una conquesta de la lluita obrera i no hagi estat fruit de la concessió generosa d'un 

poder que desconfia i tem les classes populars. Tal com ho explica Álvarez Junco, per 

als anarquistes “hacer que el obrero sepa es un acto revolucionario en sí mismo porque 

es una rebelión contra la autoridad espiritual de la burguesía y significa arrebatar a la 

                                                           
25COLOM, Antoni, 2011, pàg. 17 
26 GRAMSCI, Antonio, 1970, pàg. 54 
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burguesía el más noble de los bienes del patrimonio universal que ella ha usurpado, la 

cultura”27.  

 

1.3. Un buit historiogràfic 

El debat sobre la necessitat de renovació pedagògica és un debat obert i de màxima 

vigència, es parla del treball per projectes, de competències bàsiques, d'avantatges i 

desavantatges d'introduir les noves tecnologies a les aules; també es qüestiona si el 

coneixement ha de venir del professorat o ha de ser fruit del descobriment per part 

del propi alumnat; els temes són múltiples. El que diferencia aquests debats dels 

plantejats tant per Ferrer i Guàrdia, com per bona part dels moviments pedagògics 

renovadors posteriors a ell, és que giren més entorn com ensenyar que en què i per 

què fer-ho. Ferrer i els qui han mantingut viu el seu llegat no són partidaris de la 

innovació, sinó de la renovació, entenent la primera com a afegir quelcom nou al 

sistema vigent i la segona com modificar-lo per complet. Creuen en l’educació com a 

eina de transformació i emancipació social, per això Pere Solà parla “d’una pedagogia 

de la rebel·lia28”. És sota aquesta visió que plantejo revisitar l'Escola Moderna de Ferrer 

i Guàrdia i la mateixa figura del que segueix sent, fins a dia d'avui, el pedagog català 

més reconegut internacionalment.  

 

Ferrer no destaca per l’aplicació d’un mètode en particular, sinó per la reflexió sobre 

el sentit de l'educació, el preguntar-se per la finalitat d'educar i, sobretot, qüestionar 

tota l’estructura social que l’envolta, ja que plantejava l’educació com una eina 

imprescindible d’emancipació. Aquesta voluntat transformadora és la que va fer 

aixecar ampolles entre el sector eclesiàstic i conservador29. Aquestes van ser tan 

profundes que van conduir a l'execució del pedagog d'Alella en el marc de la campanya 

de delacions engegada per La Veu de Catalunya arran de la Setmana Tràgica. I fou, 

precisament, la seva execució el que va fer néixer el mite de Ferrer. 

 

El propòsit d’aquest treball és el de rastrejar què n’ha quedat de Ferrer a la memòria 

catalana actual i com ha influït en la història educativa del nostre país. El marc de 

recerca és, doncs, Catalunya. Per què delimitar-lo a Catalunya, quan arreu de l’Estat 

                                                           
27 ÁLVAREZ JUNCO, José, 1976, pàg. 73 
28 SOLÀ, Pere, “Pròleg”, a: FERRER, Francesc, L’Escola Moderna, Capellades: Eumo, 1990 (pàg. XXXIX) 
29 Molina, V., 11 de juliol de 2018: Molina afegeix que “és una competència comercial molt important, 
per això també l’odien tant, perquè el carrer Bailén està molt a prop dels Jesuïtes del carrer Casp i dels 
Maristes del Passeig Sant Joan. No només és perillós perquè és el dimoni, sinó que a més a més els pot 
treure clientela. D’això se n’ha parlat poc, però és evident que també existeix un odi comercial brutal” 
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espanyol la seva figura i el seu projecte han pogut servir cíclicament com a far? El 

dubte és legítim, de fet es podria fer un anàlisi internacional, ja que els trets disparats 

a Montjuïc la matinada del 13 d’octubre de 1909 van ressonar arreu d’Europa i part 

d’Amèrica. Com explica Juan Avilés30 al pròleg de la crònica escrita per William Archer, 

només als EUA es van poder comptar almenys una dotzena de projectes pedagògics 

inspirats en l’Escola Moderna. Així doncs el motiu de centrar l’estudi a Catalunya 

respon a diversos factors: a) al fet que la seva obra magna es desenvolupés en aquesta 

terra, b) perquè va ser arran d’una revolta a Catalunya que el van executar; c) en 

diversos moments del segle XX les competències educatives catalanes han depès 

directament d’aquest territori, fins i tot hi ha hagut iniciatives impulsades a nivell 

popular que han tingut una particularitat a Catalunya i d) al tímid reconeixement 

institucional que s’ha fet de la seva figura, que dóna certa veracitat al refrany que diu 

que ningú no és profeta a la seva terra.  

 

Respecte el darrer motiu assenyalat, cal tenir en compte que el centenari de la 

inauguració de l’Escola Moderna va passar quasi desapercebut a casa nostra, més 

àmplia va ser la commemoració de l’aniversari de l’execució de Ferrer. Tot i això, la 

Fundació que porta el seu nom va intentar declarar el període que anava d’octubre de 

2009 a octubre de 2010 “Any Ferrer i Guàrdia” -coincidint amb el centenari de la seva 

execució. La Generalitat i altres institucions van participar en alguns dels actes31, però 

finalment no va ser oficialment l’any dedicat a aquesta figura, va ser una declaració 

simbòlica. 

 

Actualment existeix una àmplia bibliografia que aborda la figura del pedagog des de 

diferents aspectes i punts de vista, però pràcticament no existeix cap estudi en 

profunditat sobre la memòria de Ferrer, el seu llegat i l’evolució del mateix. Aquest 

treball té el propòsit de començar a omplir aquest buit, per fer-ho planteja una 

estructura de tres parts: la gestació del mite, l’evolució del seu llegat i el record de 

Ferrer avui. 

 

                                                           
30 ARCHER, William, 2010, pàg. 11 
31 Alguns dels actes amb participació d’institucions recollits per la Fundació Ferrer i Guàrdia van ser: La 
reunió del Comitè d’Honor de l’Any Ferrer < http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/87-reunio-
del-comite-dhonor-de-lany-ferrer>, el reconeixement a Ferrer per part de la Generalitat < 
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/109-francesc-ferrer-i-guardia-rep-un-reconeixement-
de-la-generalitat-de-catalunya> i els actes commemoratius del centenari el 13 d’octubre de 2009 < 
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/88-13-doctubre-commemoracio-del-centenari> (20 de 
juny de 2018)   

http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/87-reunio-del-comite-dhonor-de-lany-ferrer
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/87-reunio-del-comite-dhonor-de-lany-ferrer
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/109-francesc-ferrer-i-guardia-rep-un-reconeixement-de-la-generalitat-de-catalunya
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/109-francesc-ferrer-i-guardia-rep-un-reconeixement-de-la-generalitat-de-catalunya
http://www.ferrerguardia.org/activitats/noticies/88-13-doctubre-commemoracio-del-centenari
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La gestació del mite 

Ferrer i Guàrdia va ser fill d’una època en què el debat educatiu era en plena ebullició, 

la realitat social comptava amb un alt índex d’analfabetisme32, mestres mal pagats, 

segregació escolar i un ampli control per part de l’Església. L’Escola Moderna va 

introduir per primera vegada la coeducació de sexes33 i plantejava la coeducació de 

classes socials, l’educació integral i el laïcisme. El projecte de l’Escola Moderna 

qüestionava d’arrel els pilars de la societat de l’època i això va causar un fort revolt 

entre els sectors conservadors i catòlics de principi de segle XX, que van afanyar-se a 

fer clausurar les escoles el 1906, arran de l’intent de regicidi comès pel bibliotecari 

de l’Escola Moderna, el sabadellenc Mateu Morral. Malgrat això, l’Escola Moderna va 

fer una gran tasca modernitzadora, va replantejar el paper de l’alumnat, la relació 

entre mestres i alumnes, la forma d’aprendre i d’avaluar, la formació dels mestres, 

fins i tot la formació d’adults i la creació de materials didàctics propis que comptaven 

amb la col·laboració d’intel·lectuals i revolucionaris de la més alta volada del moment. 

 

Per examinar l’extensió i vigència del llegat de Ferrer i Guàrdia cal analitzar la seva 

ideologia, així com les aportacions del projecte de l’Escola Moderna. Un cop destil·lada 

l’essència ideològica i pràctica podrem identificar com de lluny ha arribat el seu 

projecte. Si només ens centréssim en aquells moviments que el reivindiquen és possible 

que deixéssim de banda part de les seves aportacions a la història educativa del nostre 

país, per això és necessari determinar quina és la base del seu projecte i del seu 

pensament, per anar a buscar aspectes concrets en els altres períodes. 

 

Gràcies a l’heterodòxia de Ferrer i a la riquesa de les seves connexions internacionals 

l’Escola Moderna, en la seva curta vida, va esdevenir un centre de reflexió i producció 

intel·lectual que sobrepassaria les funcions clàssiques d’una escola. El pedagog bevia 

del lliurepensament, de la maçoneria, del positivisme, de l’anarquisme i del 

racionalisme entre d’altres, alhora va rebre influències de personatges de la talla de 

Robin, Reclús, Tolstoi o Kropotkin, aspectes que es veuen reflectits en els butlletins de 

l’Escola Moderna i en els seus llibres de text. Les bases d’aquest projecte influirien 

sobre projectes futurs, però la supervivència de la seva memòria estarà en constant 

                                                           
32 GONZÀLEZ-AGÀPITO, Josep, 2009 
33 COROMINAS, Agustí, “Taula Rodona. Repensant Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” a: Docència, pàg. 
22, (maig 2009, núm.29). Tot i que en realitat, tal com indica el mateix Ferrer a la seva obra pòstuma, 
“no és que fos absolutament nova a Espanya, perquè per imperi de la necessitat i, per dir-ho així, en 
estat primitiu, hi ha poblets, apartats dels centres i de les vies de comunicació, situats en valls i 
muntanyes, on un veí bondadós, o el capellà o el sagristà del poble, acullen nens i nenes per tal 
d’ensenyar-los el catecisme i, de vegades, el sil·labari”. FERRER, Francesc, 1990, pàg. 25 
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tensió entre aquells que la volen esborrar i els que volen preservar-la.  

 

El pedagog d’Alella fou executat la matinada del 13 d’octubre de 1909 acusat d’haver 

instigat i participat dels fets de la Setmana Tràgica, després d’un consell de guerra 

amb múltiples irregularitats que va dur-se a terme a gran velocitat. Des del mateix 

moment de l’assassinat de Ferrer les visions sobre la figura i el seu projecte es van 

polaritzar, els detractors el definirien com una bèstia negra, un faldiller i un 

especulador ferotgement anticlerical. Els defensors, per la seva banda, 

l’entronitzarien i quasi perderen de vista que existien altres centres amb esperit 

renovador i de tendència similar a la de Ferrer34. De manera que resseguir l’evolució 

de les visions sobre Ferrer ens porta a la necessitat de veure com s’originen aquests 

dos pols i qui es va mantenint a banda i banda. 

 

Pel que fa a la construcció del mite de Ferrer cal determinar la possible relació entre 

el pol llibertari i el catòlico-conservador en la creació d’una opinió pública al voltant 

de la figura del pedagog. L’estudi de la premsa de l’època ens permetrà discernir 

aquells trets que li atorguen uns i altres, alguns dels quals han sobreviscut fins als 

nostres dies. Per tenir un ampli ventall d’opinions, el període a estudiar es delimitaria 

entre el naixement de l’Escola Moderna l’any 1901 i el 191435. Una altra via per 

analitzar la construcció del mite és a través dels egodocuments, ja siguin memòries o 

biografies de personatges que li van ser propers. 

 

Evolució del llegat 

Avaluar les coincidències i distàncies entre el model educatiu ferrerià i els moviments 

pedagògics renovadors posteriors implica fer un recorregut per cada un d’aquests 

moviments i els debats educatius de transcendència que han tingut lloc al llarg del 

segle XX. L’objectiu és -independentment del posicionament que aquests adoptin 

davant la figura de Ferrer (si és que n’adopten)- detectar què tenen en comú amb el 

seu projecte. El sector que més explícitament ha reivindicat el fundador de l’Escola 

Moderna ha estat l’anarcosindicalisme, aquesta influència s’ha vist plasmada en les 

                                                           
34 Si bé és cert, que tal com explica Vicenç Molina “La capacitat econòmica de Ferrer, així com les seves 
connexions internacionals, van fer que l’Escola Moderna fos la primera amb possibilitat d’expansió, la 
més significativa i amb una capacitat editorial que va li va permetre arribar fins i tot a Amèrica Llatina”: 
Molina, V., 11 de juliol 2018 
35 Data establerta per Juan Avilés com el moment en què es comença a oblidar al figura de Ferrer “a 
medida que nuevas pasiones desplazaban del primer plano a la vieja polémica entre librepensadores y 
clericales, y sólo en ámbitos reducidos de le siguió recordando”. Al pròleg del llibre: ARCHER, William, 
Vida proceso y muerte (pàg. 12) 



12 
 

escoles racionalistes, en els diferents congressos de la CNT del primer terç de segle i 

en l’experiència del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) que es va constituir 

oficialment el juliol de 1936. De tota manera aquesta reivindicació no ha estat 

exempta de polèmica. En el període republicà el CENU, de la mà de Joan Puig Elias, 

es va considerar una actualització de l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, però la 

participació llibertaria del CENU va ser criticada per un sector refractari, encapçalat 

per Floreal Ocaña, que es considerava ferrerista pur, segons Solà “som davant dues 

actituds de fons contraposades, enfront del procés revolucionari: els partidaris de la 

realització immediata del comunisme llibertari, per una banda, i els que defensen 

postures pactistes amb les altres forces oposades a Franco”36. 

 

Tal com es comentava més amunt, però, no podem delimitar l’estudi del llegat de 

Ferrer i Guàrdia a aquells que el reivindiquen explícitament, ja que suposaria ignorar 

la influència sobre altres corrents no pròpiament anarquistes. Així doncs, cal estudiar 

la influència i relació amb el conjunt de l’Escola Nova, projecte renovador de 

composició heterogènia que tindria gran influència en l’etapa republicana i en la 

Transició. A l’exposició “La Revolució pedagògica de Ferrer i Guàrdia”37 un dels plafons 

enuncia que Ferrer és “certament l’introductor de l’Escola Nova a Catalunya”. Segons 

Pere Solà l’Escola Moderna i l’Escola Nova són dos projectes que se superposen en bona 

part, però hi ha dos aspectes característics de Ferrer que els diferencien, per una 

banda l’aspecte lliurepensador i, per l’altra, l’aspecte social, és a dir el fet de 

considerar l’escola com a eina de transformació de la societat38. 

 

Un debat rellevant és el que es produeix arran del Pressupost Extraordinari de Cultura 

de l’Ajuntament de Barcelona de 190839. Aquesta iniciativa pretenia engegar un pla 

d’escoles municipals basat en la coeducació de sexes i la neutralitat religiosa, amb 

intenció de crear escoles de qualitat i en català. No tots, però sí alguns aspectes 

recollits en aquest pla havien estat introduïts o defensats pel pedagog d’Alella. El pla 

va estar a punt de prosperar, però a darrera hora la dreta barcelonina va aconseguir 

que l’alcalde Domènec Sanllehy suprimís la neutralitat religiosa. Sanllehy es va veure 

obligat a dimitir i, finalment, el Govern central va suspendre la totalitat del projecte.  

                                                           
36 SOLÀ, Pere, 1980, pàg. 186 
37 SOLÀ, Pere (com.). La Revolució pedagògica de Ferrer i Guàrdia.(Exposició al Castell de Montjuïc del 12 
d’abril al 2 de setembre de 2018). Barcelona: ICUB, 2018. 
38 P. Solà, 4 de juliol de 2018: En aquesta mateixa entrevista Solà assenyala que Decroly seria qui més 
s’acosta a Ferrer en el primer aspecte i Adolf Ferrier en el segon. 
39 AJUNTAMENT DE BARCELONA, Presupuesto extraordinario de cultura, Barcelona, 1908. Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona (A134. Consell plenari- Actes 1840-2000) 
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L’època de la Mancomunitat va suposar un gran impuls modernitzador a nivell 

educatiu, la creença que modernitzar l’educació modernitzaria la societat va calar a 

fons en aquest període. Les idees de l’Escola Nova van ser molt presents, com per 

exemple la influència de Maria Montessori, qui va instal·lar-se a la capital catalana per 

formar mestres en el seu mètode. I és que la formació de mestres, un altre dels pilars 

del ferrerisme, va prendre molta força en aquests anys.  

 

Bona part de les mesures iniciades per la Mancomunitat es van reprendre a la Segona 

República. El govern republicà de 1931 s’havia amarat de les idees de l’Escola Nova, 

que quedarien recollides a la Constitució, a més, la idea que l’educació mantindria 

viva la flama republicana va ser clau a l’hora de plantejar l’impuls educatiu a l’estat. 

A Catalunya coexistien diferents tipus d’escoles: a banda de centres religiosos, 

acadèmies i una rica xarxa d’escoles racionalistes, hi havia les escoles municipals, les 

estatals i a partir d’aquest moment la Generalitat començaria a crear escoles pròpies40. 

A l’etapa republicana, com comentàvem més amunt, el projecte que més directament 

beu del ferrerisme és el CENU, presidit per Joan Puig Elias, que pretenia actualitzar 

l’obra de Ferrer per adaptar-la al context dels anys 30. Aquest projecte, però, va tenir 

una curta vida, ja que va néixer amb el sufocament del cop d’estat feixista que va 

comportar que les organitzacions obreres formessin organismes col·legiats per fer-se 

càrrec, entre altres temes fonamentals, de l’educació. Companys signava el decret de 

constitució el 27 de juliol del 1936. El CENU va jugar un paper fonamental en els seus 

primers mesos de vida, de tota manera l’impacte dels fets de maig del 37 va acabar 

amb aquest projecte que va esdevenir un organisme merament assessor41. 

 

Durant els darrers anys del Franquisme, la Transició i fins els anys 80 es va produir una 

nova eclosió del moviment de renovació pedagògica. Hi va haver diverses tendències, 

però la que va aconseguir l’hegemonia era la vinculada al moviment de mestres Rosa 

Sensat. Un moviment que comptava amb pedagogs i mestres d’abans de la guerra, com 

Alexandre Galí, Angeleta Ferrer o Artur Martorell, que van fer d’enllaç entre els dos 

períodes separats per quaranta anys de franquisme. Ferrer i Guàrdia no va figurar entre 

els referents recuperats per aquest moviment, ara bé, analitzar les reivindicacions, les 

pràctiques i les figures efectivament recuperades ens pot donar pistes de les possibles 

influències ferrerianes, ja siguin directes o indirectes. També cal tenir en compte que 

                                                           
40 SERRA, Joan Maria., 2012 
41 CORTAVITARTE, Emili, 2016   
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el moviment Rosa Sensat no era homogeni i persones com Marta Mata tenien molt 

presents les idees lliurepensadores de Ferrer. 

 

Als anys 70 i 80, com comentàvem, hi havia altres tendències renovadores que no van 

assolir l’hegemonia. El sector llibertari, menys influent del que havia estat abans de 

la guerra, va estar més centrat en les idees sorgides de maig del 68 que en els projectes 

que havien tingut lloc abans dels 40 anys de franquisme. Aquest va trigar un temps a 

reconèixer i recuperar Ferrer42. A més a més, els anarquistes es dividien en dues 

apostes: per una banda la que es posicionava contra l’estructura escolar i apostava per 

la desescolarització i, per l’altra, la que desitjava una escola pública fora del control 

estatal. Aquesta darrera connectava amb el moviment que es va conèixer com Escoles 

en Lluita, en el qual professorat vocacional i moviment veïnal rebutjaven les 

acadèmies que hi havia als barris i volien que els seus fills poguessin tenir una educació 

de qualitat i gratuïta. Un tret fonamental de les Escoles en Lluita que enllaça amb 

Ferrer i Guàrdia és la perspectiva de classe, la consciència de les desigualtats 

educatives existents entre les criatures de barris obrers i les de famílies de classe mitja 

o benestant. 

 

En aquest recorregut per la història educativa catalana del segle XX es poden avaluar 

les coincidències i distàncies entre el model educatiu ferreria i els moviments 

renovadors contemporanis a ell i posteriors. Per fer-ho és necessari explorar els lligams 

entre els referents educatius adoptats per les diferents iniciatives renovadores i la 

ideologia de fons que guia, en cada un dels projectes, els seus objectius educatius. 

 

El record de Ferrer avui 

La darrera part del treball es proposa fer una radiografia de quin lloc ocupa Ferrer i 

Guàrdia en la memòria catalana actual. Per fer-ho cal estudiar en primer lloc els espais 

de memòria i els actes commemoratius, així com altres elements de recuperació de 

memòria històrica com poden ser documentals o cicles de conferències que s’han fet 

per recordar Ferrer i la seva presència en premsa. Per completar l’estudi, cal veure 

                                                           
42 Cortavitarte, E., 20 de juny 2018: “Ferrer i Guàrdia ens quedava molt lluny, desconeixíem la transició 
de Ferrer al CENU i no teníem elements per contraposar Ferrer als pilars que plantejava el moviment 
Rosa Sensat. Jo descobreixo el CENU quan jo era secretari general de la CNT Renovada, que després 
passaria a ser la CGT. Teníem trobades amb gent exiliada que havia decidit que no tornava, com Sara 
Berenguer. En una de les trobades van portar les seves llibretes d’escola i a partir d’allà anàvem 
descobrint noms com Puig Elías o Pere Tàpia. En aquell moment ja hi havia el llibre sobre Ferrer de Pere 
Solà i ens vam adonar que hi havia hagut món abans de nosaltres i que eren figures prou interessants 
per reivindicar”. 
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també qui ha pres la iniciativa per recordar Ferrer, si aquest esforç ha vingut des de 

les institucions o des de la societat civil i, en qualsevol cas, quina és la idiosincràsia 

dels qui l’han reivindicat. 

 

L’inventari43 realitzat amb motiu d’aquest treball ha donat un resultat al Principat de 

deu carrers, dues places, un passeig i una avinguda amb nom de Ferrer i Guàrdia. 

Barcelona és la localitat on més representació pública té el pedagog d’Alella; a banda 

de l’Avinguda Ferrer i Guàrdia, que va inaugurar-se l’abril de 2010 -en el marc dels 

actes del centenari de la seva execució- substituint l’Avinguda Marquès de Comillas44, 

la capital catalana compta amb una rèplica de l’estàtua que es va aixecar el 1911 a 

Brussel·les en record de Ferrer. Aquesta estàtua està situada a Montjuïc i té una 

inscripció signada45 per la Fundació que porta el seu nom i per l’Ajuntament de 

Barcelona que lamenta els anys “d’oblit i d'ignorància d'un home que va morir per 

defensar la justícia social, la fraternitat i la tolerància”46 L’Institut de Ciències de 

l’Educació i la Facultat de Ciències Empresarials situada a la Zona Universitària també 

compten amb un bust i un baix relleu, respectivament, de Ferrer i Guàrdia. Per últim, 

també en motiu del centenari es va posar una placa commemorativa a la façana d’on 

s’ha deduït que estava ubicada l’Escola Moderna al número 56 del carrer Bailén. 

 

Altres espais de memòria localitzats són les biblioteques de Caldes de Malavella i 

d’Alella, poble natal de Ferrer; així com tres escoles, un institut i una llar d’infants. 

L’aproximació analítica que es presenta al quart apartat d’aquest treball se centra en 

el procés de reflexió i lluita que va conduir a l’obertura del primer d’aquests centres, 

el que està ubicat al barri barceloní de Ciutat Meridiana. A l’hora de valorar sobre quin 

tema centrar l’aproximació analítica es van considerar diverses opcions, però l’elevat 

pes simbòlic que té el fet que un centre educatiu reprengui el nom del pedagog, 

especialment un centre el procés d’obertura del qual va anar acompanyat d’un profund 

debat educatiu que partia d’un gran component de classe i d’una dura lluita va fer 

decantar la balança47. 

                                                           
43 Veure Apèndix 1 “Relació d’espais de memòria de Francesc Ferrer i Guàrdia” 
44 À. G., “Barcelona cambia la avenida Marqués de Comillas por Ferrer i Guàrdia”, a: ABC, 14 d’abril de 
2010, < https://www.abc.es/20100414/catalunya-catalunya/barcelona-cambia-avenida-marques-
20100414.html> (21 de juny de 2018)  
45 El 19 d’abril de 2018 s’ha ampliat l’homenatge amb un faristol que explica la trajectòria de Ferrer. 
Acte emmarcat en els actes de celebració de la Primavera Republicana: RIUS, Clàudia, “La revolució 
pedagógica de Ferrer i Guàrdia”,< https://www.nuvol.com/noticies/la-revolucio-pedagogica-de-ferrer-i-
guardia/>, 25 d’abril de 2018, (6 de juliol de 2018) 
46 Inscripció redactada per Maria Aurèlia Capmany 
47 Veure capítol 4t del present treball. 

https://www.abc.es/20100414/catalunya-catalunya/barcelona-cambia-avenida-marques-20100414.html
https://www.abc.es/20100414/catalunya-catalunya/barcelona-cambia-avenida-marques-20100414.html
https://www.nuvol.com/noticies/la-revolucio-pedagogica-de-ferrer-i-guardia/
https://www.nuvol.com/noticies/la-revolucio-pedagogica-de-ferrer-i-guardia/
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Actualment existeixen dos documentals de referència sobre la figura de Francesc 

Ferrer i Guàrdia. El més antic és el que porta per títol la que es creu que va ser l’última 

frase del pedagog en el moment de l’execució, Viva la Escuela Moderna48. El segon, 

Francesc Ferrer i Guàrdia, una vida per la llibertat49 es va produir uns anys més tard. 

Ambdós documentals expliquen la vida i mort de Ferrer, així com la importància que 

va tenir la seva tasca com a pedagog al si de l’Escola Moderna. Recentment també s’ha 

publicat una novel·la50 que narra la vida d’un deixeble fictici de Ferrer i Guàrdia que 

és admirador de l’Escola Moderna. L’obra El Mestre, de l’escriptor i enginyer Màrius 

Mollà51, no pretén ser una biografia de Ferrer, tot i que aquest hi ocupa un lloc 

important, com també ho fa la societat de l’època. Mollà explica que el missatge de 

la seva novel·la és “que no podran amb nosaltres. La tendència del poder és eliminar 

el que molesta, però el llegat d’homes com Ferrer i Guàrdia persisteix”52 i somia que 

un dia Ferrer i Guàrdia tingui una producció audiovisual que li faci justícia53. Si bé és 

cert que no existeix cap pel·lícula dedicada al fundador de l’Escola Moderna, sí que 

existeixen alguns -pocs- films dedicats a la Setmana Tràgica54 i, almenys en un d’ells, 

hi apareix la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia, aquest film és Ciutat Cremada55, 

d’Antoni Ribas. 

 

Pel que fa a les commemoracions, actes divulgatius i cicles de conferències, se n’han 

fet diversos, especialment des dels anys noranta. La majoria d’aquests han estat en 

motiu d’aniversaris concrets56 i impulsats per la societat civil, ja siguin associacions, 

sindicats o la Fundació Ferrer i Guàrdia. De fet, si molts dels espais de memòria i 

                                                           
48 DUFOUR, Adolfo, ¡Viva la Escuela Moderna!, Barcelona: TV2, 1999 [Vídeo] 
49 COROMINAS, Agustí, Francesc Ferrer i Guàrdia, una vida per la llibertat, Barcelona: TVC, IME 
Ajuntament Barcelona, Metròpoli Video, 2003 [Vídeo] 
50 Una altra novel·la en què apareix Ferrer i Guàrdia és Rosa de Cendra, de Pilar Rahola. En aquesta 
novel·la, però, Ferrer forma part del decorat de l’època. RAHOLA, Pilar, Rosa de Cendra, Barcelona: 
Columna Edicions, 2017 
51 MOLLÀ, Màrius, El Mestre, Barcelona: Edicions B, 2015 
52 S.M., “Volia explicar què queda del llegat de Ferrer i Guàrdia”, a: Ara, 26 de febrer de 2015 < 
https://www.ara.cat/cultura/Volia-explicar-llegat-Ferrer-Guardia_0_1310868909.html>, (25 de juny de 
2018)  
53 AYÉN, Xavi, “Ferrer i Guàrdia, de thriller”, a: La Vanguardia, 25 de febrer de 2015 < 
https://www.lavanguardia.com/20150225/54426500866/ferrer-i-guardia-thriller.html>, (25 de juny de 
2018)  
54 VERDAGUER, Antoni, La teranyina, Terrassa: Floc, 1990 (basada en la novel·la homònima de Jaume 
Cabré). La revolució de 1909 també surt esmentada a: CAMÚS, Mario, La ciudad de los prodigios, 
Espanya, França i Portugal: ICC Tanaïs Com Continentalfilmes, 1999 
55 RIBAS, Antoni, Ciutat Cremada, Barcelona: José María Forn Costa Leo Films i Fernando Repiso Ruiz 
Teide P.C., 1976 
56 Vicenç Molina descriu la memòria al voltant de Ferrer com “episòdica”, és a dir que el seu record és 
lluny de la cultura i es produeix només en moments de commemoració. Molina, V., 11 de juliol 2018 

https://www.ara.cat/cultura/Volia-explicar-llegat-Ferrer-Guardia_0_1310868909.html
https://www.lavanguardia.com/20150225/54426500866/ferrer-i-guardia-thriller.html
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commemoracions han estat possibles ha estat gràcies a la ingent tasca de la Fundació. 

Aquest espai sorgeix del desig de diverses persones de l’ambient laic i lliurepensador 

que s’havien conegut en la lluita antifranquista. Volien recuperar el fil lliurepensador, 

laic i republicà, que consideraven que l’esquerra clàssica oficial havia estimulat poc. 

Entre els anys 1984 i 1986 es va començar a sondejar la idea de crear aquest espai 

entre sectors socialistes, anarquistes i liberals d’esquerres, amb suport de persones 

vingudes de l’exili. La fundació obriria les portes el desembre de 1987. El motiu 

d’escollir Ferrer i Guàrdia va ser que es tractava d’un personatge mal vist per la 

tradició cultural catòlica, conservadora i patriòtica catalana, poc vist pel marxisme 

clàssic i molt interessant per als sectors impulsors perquè com a lliurepensador havia 

posat en qüestió molts esquemes57.  

 

En motiu del centenari de la Setmana Tràgica -també centenari de l’afusellament de 

Ferrer- diversos organismes dependents de l’ajuntament de Barcelona, juntament amb 

associacions de barri, l’Ateneu Enciclopèdic Popular i la Fundació Ferrer i Guàrdia van 

organitzar diversos actes a la ciutat de Barcelona per reflexionar sobre els fets 

d’aquella setmana de juliol de 1909. Entre els actes destacaven diversos itineraris per 

la ciutat que permetien recórrer alguns dels escenaris destacats d’aquesta revolta. 

Aquell mateix any, el grup de recerca històrica d’Alella Cerquem les Arrels va 

organitzar un itinerari teatralitzat per Alella que recorria els indrets més destacats de 

la vida de Ferrer al poble. Aquest mateix grup va recopilar materials d’arxiu per 

elaborar l’exposició Ferrer i Guàrdia, la vida per un ideal que dos anys després 

acabaria publicant-se en un catàleg homònim. 

 

Aquesta darrera part del treball pretén estudiar el record del pedagog d’Alella a partir 

d’identificar el seu llegat pedagògic i la memòria entorn la seva figura, per fer-ho, a 

banda d’estudiar tota la relació d’espais de memòria i de commemoracions és 

necessari analitzar els debats que van dur a la decisió de recordar-lo. Cal identificar 

qui, quan i per quin motiu certs sectors de la societat van impulsar aquestes accions 

de memòria. 

 

1.4. Hipòtesis de partida 

Algunes de les hipòtesis han estat insinuades més amunt, però en aquest apartat les 

recopilarem i ampliarem. Hem vist com es fa necessari situar el punt de partida poc 

                                                           
57 Molina, V., 11 de juliol 2018 
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abans de la mort de Ferrer, just en el moment en què comença a perfilar-se el símbol, 

un símbol bicèfal que per uns és admirat i per altres odiat. És possiblement a partir de 

1906 i, sobretot, arran de la Setmana Tràgica quan comença a crear-se la caricatura 

del personatge que es mantindrà fins als nostres dies. Un personatge, com dèiem, odiat 

per l’església i la burgesia i admirat, sobretot, per sectors llibertaris i lliurepensadors. 

Per entendre l’oblit que ha patit aquesta figura a l’actualitat cal fixar-nos en el paper 

que va jugar la Lliga Regionalista en la campanya de delacions que va acabar amb la 

vida del pedagog d’Alella. La Veu de Catalunya, diari de la Lliga, va publicar una crida 

a la delació de les persones que havien participat de l’aixecament popular de juliol, 

l’article el signava Ferran Agulló, amb el pseudònim de Pol. Agulló va ser el primer 

secretari general de la Lliga Regionalista, de manera que va tenir un paper destacat 

en el partit de la burgesia catalana. Un possible motiu que explicaria el tímid 

reconeixement institucional a la figura de Ferrer seria el paper que va jugar el 

conservadorisme català del moment, els hereus del qual han governat durant anys al 

nostre país. 

 

Malgrat el seu assassinat, els postulats de Ferrer es van mantenir vius i van ser presents 

als debats pedagògics que van tenir lloc dècades després de la seva desaparició. En 

ocasions aquesta presència no ha estat explícita i potser no ha estat ni conscient. 

Caldria veure si algunes de les reflexions i processos, especialment els que s’han dut a 

terme per part de sectors preocupats per l’accés de la classe obrera a la cultura en 

igualtat de condicions i des d’una òptica emancipadora, es poden llegir en paral·lel a 

l’ideari ferrerià. També faria falta determinar si les crítiques al monopoli burgès de la 

cultura coincideixen amb el pedagog d’inicis del segle XX, encara que els propis 

protagonistes d’aquestes crítiques no ho fessin de manera conscient. 

 

Sembla que la reivindicació de Ferrer va ser especialment important durant el primer 

terç del segle XX, en concret durant el temps que van durar els projectes d’escoles 

racionalistes i del CENU. És possible que la proximitat temporal i el fet que coneguts 

del pedagog seguissin vius tingués un gran pes en això, tal com defensa Halbwachs “la 

memoria de una sociedad se desmorona lentamente en los bordes que marcan sus 

límites —a medida que sus miembros individuales, sobre todo los más ancianos, 

desaparecen o se aíslan—”58. Ara bé, també cal contemplar la hipòtesi que la pròpia 

idiosincràsia dels diferents moviments tingués una forta incidència. Les variacions en 

la força i presència que tenia el moviment anarquista en les diverses etapes, així com 

                                                           
58 HALBWACHS, Maurice, 1995 
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la procedència social i econòmica del professorat o de l’alumnat per a qui s’han pensat 

els diferents projectes renovadors poden tenir una influència notable en aquest fet. 

Per Ferrer la coeducació de classes socials no significava simple gratuïtat de 

l’ensenyament, sinó trencar amb el domini d’una classe per una altra tal com ho 

manifesta en aquest fragment: “a les escoles oficials de Bèlgica hi pot anar tothom; 

però cal advertir que la instrucció que s’hi dona està basada en la necessitat que 

sempre hi haurà d’haver-hi pobres i rics i que l’harmonia social consisteix en el 

compliment de les lleis”59, aquest objectiu de fons no ha estat contemplat per tots els 

moviments renovadors, per això es fa necessari estudiar-ne la idiosincràsia.  

 

Un aspecte que es recrimina a Ferrer des d’alguns sectors és el d’haver optat per l’ús 

de la llengua castellana enlloc de la catalana al seu centre educatiu60. Aquest podria 

ser un element fonamental pel qual alguns renovadors posteriors deixessin de banda 

la seva figura. El factor de la llengua, sumat al factor de classe i, encara més, al fet 

que el seu marc de referència fos Espanya61, podrien explicar la posició de marginalitat 

que ha ocupat Ferrer tant en la formació del professorat com en la memòria històrica 

oficial catalana. Una primera consulta de fonts sembla indicar que el centenari de 

l’Escola Moderna va passar pràcticament desapercebut a Catalunya, mentre el 

centenari de la seva execució, que va coincidir amb l’etapa del Tripartit, va tenir una 

mica més de ressò. De manera que podem intuir que, malgrat el Tripartit no coincidís 

plenament amb els postulats ferrerians, aquests els eren més propers que a 

Convergència i Unió. Veiem doncs, que moltes de les hipòtesis plantejades al voltant 

de la posició que ocupa Ferrer i Guàrdia a la memòria catalana segueixen les tesis de 

Gramsci al voltant de l’hegemonia cultural.  

 

2. Estat de la qüestió 

Com ja s’ha comentat, el tema que aquí es planteja sobre el record, memòria i llegat 

de Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna és inèdit, per tant la bibliografia 

existent que contempli específicament aquest tema és reduïda. Si bé s’ha escrit molt 

sobre la figura de Ferrer, sobre la Setmana Tràgica o sobre el model d’escola que 

                                                           
59 FERRER, Francesc, 1990, pàg. 36 
60 “Hi va haver, per exemple, qui inspirat en mesquineses de patriotisme regional, em va proposar que 
l’ensenyament es fes en català, empetitint així la humanitat i el món als escassos milers d’habitants que 
caben en el racó format per part de l’Ebre i els Pirineus. Ni en espanyol l’establiria jo -vaig contestar al 
fanàtic catalanista-, si l’idioma universal, reconegut com a tal, ja l’hagués anticipat el progrés. Abans que 
el català, cent vegades l’esperanto” FERRER, Francesc, 1990, pàg. 14 
61 Aquest marc de referència és comú a altres anarquistes de l’època, com poden ser la família 
Urales/Montseny, amics, de fet, de Ferrer. 
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planteja l’Escola Moderna, no existeix cap obra dedicada a l’estudi de la memòria de 

Ferrer i el seu projecte. De tota manera, existeixen alguns articles i obres que poden 

aportar informació útil per al tema central d’aquest treball i dels quals es poden 

extreure idees que necessiten ser ampliades. 

 

Cal tenir en compte que durant els anys de franquisme, tant l’obra de Ferrer com el 

personatge en qüestió van romandre en un estat letàrgic del qual no es començaria a 

recuperar fins els primers anys de transició. Entre 1976 i 1980 va ser un moment en 

què va haver-hi una gran producció bibliogràfica al voltant de temes pedagògics que 

pretenien recuperar referents i pràctiques prèvies a la dictadura. En aquell moment 

van veure la llum diverses obres al voltant de la figura de Ferrer i Guàrdia i l’Escola 

Moderna. Durant els anys 80 i 90 la producció va ser escassa; es va començar a 

reprendre tímidament a partir dels volts del centenari de l’Escola Moderna, però no va 

ser fins el centenari de la Setmana Tràgica, és a dir de l’execució de Ferrer, que tornà 

a prendre força la producció bibliogràfica al voltant del pedagog d’Alella62. 

 

Aquest apartat s’estructura seguint l’ordre temàtic del treball i presenta tant aspectes 

a tenir en compte a l’hora d’encarar-nos a la biografia de Ferrer, com un breu balanç 

de la producció bibliogràfica i d’algunes de les qüestions més polèmiques. En primer 

lloc es recullen les obres i articles que permeten treballar la “Gestació del mite” de 

Ferrer. És a dir, biografies i obres que analitzin tant el fenomen de l’Escola Moderna, 

com el pensament de Ferrer i Guàrdia. En segon lloc es fa referència a les obres que 

emmarquin el projecte de l’Escola Moderna en un context més ampli, ja sigui dins les 

escoles racionalistes o llibertaries o dins la història de l’educació a Catalunya, és a dir, 

obres que haurien de permetre analitzar l’“Evolució del llegat” ferrerià. Per últim, es 

comentaran els articles que fan referència al “Record de Ferrer avui”. Veiem que el 

volum d’obres publicades decreix per a cada un dels temes del treball, de manera que 

al voltant de la figura de Ferrer i l’Escola Moderna hi ha una gran producció 

bibliogràfica, sobre l’evolució del llegat de Ferrer n’hi ha una mica menys i, finalment, 

sobre el record del pedagog només trobem alguns (pocs) articles. 

 

2.1. Gestació del mite 

Existeix una àmplia bibliografia que permet endinsar-nos en la persona de Francesc 

Ferrer, la seva ideologia, les influències que va rebre i la seva obra en el camp editorial, 

                                                           
62 Recordem la qualificació que fa Vicenç Molina de la memòria de Ferrer, que destaca pel seu caràcter 
episòdic. Molina, V., 11 de juliol 2018 
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pedagògic i polític. No obstant això, Juan Avilés assenyala que, tal com passa amb 

altres personatges, Ferrer i Guàrdia “no ha sido todavía objeto del estudio biográfico 

que merece”63. I és que encara ara, a més de cent anys de la seva execució, es tracta 

d'un terreny molt contaminat per la polarització al voltant d'aquesta figura; en 

paraules de Buenaventura Delgado: 

“Quien intenta profundizar en la historia de Ferrer y de su Escuela Moderna queda pronto 

desanimado ante el cúmulo de publicaciones existentes sobre el tema. Si le aguijonea un 

espíritu de curiosidad intelectual y domina el desánimo y se lanza a devorar la bibliografía 

existente, descubre un cierto maniqueísmo que divide inexorablemente a los tratadistas, 

lo cual indica que la pasión se interpone e impide la obra objetiva y mesurada. Este 

apasionamiento no se reduce a los años en que se produjeron los hechos, sino que pervive 

aun hoy”64. 

 

Cal tenir en compte que Ferrer i Guàrdia, com hem anat repetint, va ser un personatge 

polèmic que va tenir molts detractors. Quan parlem de detractors no ens referim 

només al clericalisme, també als conservadorisme català i espanyol i fins i tot a alguns 

sectors obrers que no acabaven de coincidir amb la complicada personalitat del 

pedagog. El fet de no adoptar el català en la seva escola també li va generar crítiques 

per part de personatges com Pau Vila o, fins i tot, Albà Rossell. Tal com ho descriu Solà 

el primer el va criticar amb molta vehemència, el segon entre l’admiració i l’enveja65. 

 

Un altre fenomen a tenir en compte a l’hora de llegir sobre Ferrer és, per una banda, 

la censura que es va aplicar a la premsa obrera i d’esquerres durant el període 

posterior a la Setmana Tràgica. De manera que la pluralitat d’opinions en les fonts 

disponibles a l’actualitat es veu esbiaixat. Per altra banda, també hem de tenir present 

l'ús interessat de les fonts que fa part de la producció bibliogràfica66. Així, trobem 

obres com la de González Calleja que fa servir únicament fonts policials i 

governamentals, sense contrastar-les amb altres materials o documents. L’obra 

resultant és de poc rigor, amb afirmacions no contrastades com que Ferrer feia de pont 

entre carlistes, separatistes, republicans i anarquistes per coordinar una acció 

conjunta contra el rei Alfons XIII67. A això s'hi suma la desaparició d'alguns fons 

documentals. En referència a l'obra del maurista Salvador Canals al voltant de la 

                                                           
63 AVILÉS, Juan, 2003, pàg. 250 
64 DELGADO, Buenaventura, 1979, (pàg. 7) 
65 SOLÀ, Pere, 2004 
66 Així ho constaten Solà i Delgado 
67 GONZÁLEZ- CALLEJA, Eduardo, 1998. Entre les pàgines 75 i 153 parla de diverses conspiracions en què, 
segons arxius policials, participava el pedagog d'Alella 
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Setmana Tràgica, Pere Solà comenta que aquest autor va tenir accés a certa 

documentació que li va permetre fer un exhaustiu estudi: 

“Realment és una llàstima la desaparició, destrucció o no-accessibilitat d’aquests lligalls, 

que permetrien potser triangular informacions biogràfiques de via oral. És plausible la 

hipòtesi que la Cierva els hagués passat a Salvador Canals perquè fes la gran biografia 

conservadora justificadora de la repressió de 1909.”68 

 

Arran de la manca de fonts per alguns períodes de la vida de Ferrer, els primers anys 

de la seva vida resulten una incògnita, fins i tot després que s’hagin recuperat nous 

fons documentals com el fons de la família Sol Ferrer a la Universitat de San Diego69. 

Tan sols la seva filla, Sol Ferrer, aporta informació sobre les primeres dècades de vida 

del seu pare, ara bé, es tracta d’informació no referenciada de la qual se’n desconeix 

el grau de veracitat. Un exemple d’aquest fet és l’episodi que narra sobre Francesc 

Ferrer i el seu germà que de ben joves: 

“Se fueron al Arzobispado de que dependía Alella y pusieron al secretario del obispo al 

corriente del papel abusivo desempeñado por el vicario en los asuntos familiares. El 

secretario les prometió que, si la encuesta revelaba la exactitud de los hechos expuestos 

por ellos, Monseñor pondría con certeza las cosas en su sitio. El resultado no se hizo 

esperar: el vicario fue trasladado. Pero antes, y a sus instancias, el padre condenó 

severamente la conducta de sus hijos y les anunció que los desterraba del domicilio 

paterno”70  

 

És probable que les informacions d’aquest tipus les hi expliqués la seva mare o algun 

dels testimonis que van col·laborar amb Sol Ferrer en la seva tesi doctoral, però no 

s’ha trobat documentació que corrobori moltes d’aquestes dades. També podria 

tractar-se d’un recurs literari per justificar la precocitat de l’anticlericalisme de 

Ferrer. A banda d’aquestes incògnites, hi ha diversos aspectes de la vida de Ferrer que 

resten a l’ombra, Pere Solà n’esmenta uns quants: 

“Nadie ha documentado o confirmado hasta el presente episodios como el del joven 

marido revisor de tren a quien la policía española incrimina en el asesinato en el 

ferrocarril en el que trabaja de un sacerdote carmelita (...). Así pues, los datos 

biográficos existentes hasta la fecha no permiten concretar las circunstancias de la 

emigración o exilio a Paris de este inquieto conspirador republicano (...). Sería útil, a 

efectos biográficos, reconstruir la red de amistades y afinidades ideológicas parisinas de 

Ferrer en la década de los noventa, siguiendo ampliando, y confirmando, las intuiciones 

                                                           
68 SOLÀ, Pere, 2010, “Elements d’un procés...”, pàg. 197 
69 SOLÀ, Pere, 2010, “El centenari de Ferrer: un balanç...”, pàg. 51 
70 FERRER, Sol, 1980, pàg. 54 
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de su hija. Y, entre ellas, la pista de «Malato»”.71  

 

En aquest sentit també, Avilés assenyala com a dificultat afegida que Ferrer condensa 

les diferents tendències d’esquerres tant espanyoles com europees del tombant de 

segle. Per aquest motiu és difícil catalogar-lo: “Ferrer sigue siendo un desconocido de 

difícil catalogación, a quien no se sabe si incluir en la historia del republicanismo o en 

la del anarquismo”72.  

 

Al marge de les llacunes, és important tenir en compte les diferents mirades que es 

llencen sobre el nostre subjecte. Referent a aquest tema Buenaventura Delgado va 

publicar tres articles entre 1974 i 1975 en què analitzava Ferrer i Guàrdia, l’Escola 

Moderna i les publicacions de la seva editorial73. Aquests articles van ser revistats i 

actualitzats el 1979 i es van publicar novament al primer capítol del seu llibre La 

Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia sota el títol “Polémica en torno a Ferrer i 

Guàrdia”. Ens centrarem en aquesta actualització, ja que el propi autor la considera 

més completa que les anteriors. El pedagog i historiador classifica les publicacions 

existents fins aquell moment en partidaris i detractors de Ferrer i situa un grup 

entremig, en el qual s’hi reconeix, com a “más ecuánimes”, ja que segons afirma, 

“evitan por todos los medios caer en cualquier tipo de extremismo”74. Curiosament, 

però, aquest grup que qualifica d’equànime format per Francisco Caravaca, Antonio 

Orts-Ramos o Cristóbal Litrán posa les bases per a un corrent que podríem qualificar 

de revisionista, ja que manté els tòpics entorn a Ferrer llençats per la dreta i altres 

opositors. Però ho fan des d’una posició de menys apassionament, coincidint a 

lamentar el final tràgic del pare de l’Escola Moderna. El relleu d’aquests autors el 

recolliran d’altres posteriors com Juan Avilés o el mateix Delgado. 

 

Delgado es mostra sorprès que a finals dels 70 el rostre de Ferrer es presentés “al lado 

de educadores tan ilustres como A. Martorell, J. Bardina, Rosa Sensat, P. Vila, Vergés, 

etc. Esto demuestra que para muchos el fundador de la Escuela Moderna forma parte 

por derecho propio del movimiento de renovación pedagógica catalana de primeros de 

siglo”75. Aquesta dada és significativa, ja que aquest corrent que aquí anomenem 

revisionista sosté la tesi que Ferrer ha passat a la història per la seva mort, però no 

                                                           
71 SOLÀ, Pere, 2004 
72 AVILÉS, Juan, 2003, pàg. 250 
73 Els artícles es van publicar als números 33, 34 i 35-36 de la revista Perspectivas Pedagógicas 
74 Ibídem, (pàg. 11) 
75 Ibídem, pàg. 12 
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per la seva obra. En altres paraules, aquest corrent menysprea la tasca pedagògica de 

Ferrer: “no he visto en la obra de W. Archer y en las de otros autores en qué consistía 

la novedad de tales métodos científicos y modernos introducidos por la Escuela 

Moderna”76. En la mateixa línia, Avilés es pregunta “¿Fue un innovador pedagógico o 

se limitó a inculcar los principios anarquistas con métodos tradicionales?”77 i a la 

següent pàgina afirma “Ferrer no fue un gran pedagogo, no aportó ideas originales al 

pensamiento educativo”. Davant aquests dubtes Pere Solà, el català que més 

profundament ha estudiat la vida i obra de Ferrer i Guàrdia, es planteja: 

“La pregunta si la importància d’aquest pedagog català universal rau en el seu martiri 

exclusivament, pot ser fàcilment invertida, en el sentit de preguntar-nos si: El seu martiri 

va ser degut al significat programàtic i pràctic (més que no pas teòric) de la seva proposta 

revolucionària, en diversos camps, el de l’educació, en primer lloc”78 

 

Altres tòpics que reprodueixen aquests autors passen per considerar l’Escola Moderna 

com un negoci, insistir en l’habilitat especulativa de Ferrer o qualificar-lo de faldiller. 

Respecte aquest últim tòpic, reproduïm a continuació una cita d’Orts-Ramos que 

apareix al llibre de Delgado, seguida del comentari del mateix autor respecte el tema 

i que serveix d’exemple per justificar el qualificatiu de revisionista que emprem en 

aquest treball: 

“«La inconsecuencia de Ferrer con las mujeres ha sido uno de los argumentos que más 

detractores han esgrimido como arma más formidable para presentarlo ante los ojos de 

la opinión como un desalmado, un hombre sin escrúpulos, una especie de aventurero del 

amor. La imputación puede tener algún lejano viso de verdad; ya decimos más arriba que 

el capítulo amoroso de la vida de Ferrer no fue ciertamente edificante»79 como tampoco 

lo fue el capítulo familiar y, sobre todo, su función de padre; sistemáticamente fue 

alejando de su lado a sus hijos y se despreocupó de ellos. En su testamento dejó a sus 

hijos la mínima cantidad que le permitían las leyes (...). Parece claro que en la escala 

de valores de Ferrer, por encima de la familia, de la mujer y de todo lo demás, estaba 

su ideal revolucionario, pero ¿era acaso una contradicción comenzar emancipando a sus 

propios hijos?”80. 

 

 

Potser l’obra més referenciada per tota la historiografia al voltant de Ferrer és Vida, 

proceso y muerte de Francisco Ferrer Guardia, que l'escocès William Archer va publicar 

                                                           
76 Ibídem, pàg. 13 
77 AVILÉS, Juan, 2006, pàg. 11 
78 SOLÀ, Pere, 2010 “El centenari de Ferrer: un balanç...”, pàg. 17 
79 Cita feta per Delgado a l’obra: ORTS-RAMOS, Diccionari Biogràfic, Barcelona, 1968, pàg. 37 
80 DELGADO, Buenaventura, 1979, pàg. 25 
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per primera vegada el 1911, segueix sent una obra de referència per conèixer el 

pedagog català. Archer assegura que no tenia un posicionament previ sobre el cas de 

Ferrer quan la revista Mc Clure’s Magazine81 li va encarregar una recerca independent 

per treure l’entrallat del cas, motivats per una polèmica encetada arran de la 

publicació d’uns articles creuats sobre el tema. Archer afirma que fins que va llegir la 

versió oficial de la “Causa contra Francisco Ferrer Guardia, instruida y fallada por la 

jurisdicción de guerra de Barcelona” no va decantar la seva opinió sobre l’afer Ferrer, 

el qual compara amb l’afer Dreyfus. 

 

Citem aquesta obra en aquest moment perquè, a banda d’una bona font per conèixer 

el cas Ferrer, fa un repàs dels tòpics i mites que es van generar al voltant de la figura 

del pedagog d’Alella, tot intentant verificar si aquests contenien algun bri de veritat. 

Es tracta de tòpics com el de faldiller, l’afirmació que es va enriquir especulant a la 

Borsa i que gastava els diners en vicis, el seu posicionament davant la violència, entre 

d’altres. Amb la seva recerca l’escocès conclou que bona part d’aquests mites 

tergiversen la realitat. Pel que fa a l’anticlericalisme, Archer fa un exercici interessant 

que és el d’analitzar la relació de l’Església amb la classe obrera, especialment de les 

dones -recordem que aquestes van jugar un paper remarcable al capdavant de la 

insurrecció de juliol de 1909-, sobre les quals presenta exemples de feines 

tradicionalment femenines que es van veure reemplaçades per la tasca dels convents: 

“[La classe obrera] acusa a los frailes de humillar y explotar a los niños que dicen educar 

y formar. Exentas de impuestos, algunas de estas órdenes compiten en la producción de 

ciertos productos. Y aunque existen dudas sobre el peso de esta competencia desleal, a 

todas luces hacen mella en la opinión pública”82 

 

Tot plegat per fer entendre que el sentiment anticlerical era prou estès i fonamentat, 

com per atribuir-lo a la tasca pedagògica de Ferrer. Relacionat amb l’anticlericalisme, 

però més concretament sobre el projecte de l’Escola Moderna i la revolució de juliol, 

una obra imprescindible és la de Dolors Marín83, que explica com els fets de juliol van 

evidenciar dues formes diferents d’entendre la vida; la vida en un sentit ampli. 

L’autora planteja que per una banda es trobaven la burgesia, l’església i la monarquia 

i, per l’altra, els sectors populars en els quals influeix notablement el pensament 

racionalista i lliurepensador. L’enfrontament entre aquests dos projectes es va 

                                                           
81 Aquesta revista es caracteritzava per fer un periodisme de denúncia del poder, és de les publicacions  
més representatives del que es coneix com a periodisme muckraking. 
82 ARCHER, William, 2010, pàg. 129 
83 MARÍN, Dolors, 2009 
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manifestar ferotgement amb l’execució de Ferrer i Guàrdia: 

“L’any nou tot li fou pres a Ferrer, fins els vestits per a presentar-se decentment al 

consell de guerra. Li és pres el cos i la vida i les propietats: es tracta de tot un ritual 

simbòlic en un procés que, volent ser infamant, acaba glorificant un delinqüent, i que 

volent ser una prova definitiva de força i poder, mostra una feblesa i una ferida en un 

estat que trontolla”84 

 

Aquesta cita de Solà fa esment de la gestació del mite de Ferrer, de fet és en aquesta 

obra en l’única de les consultades en què s’ha trobat un apartat específic que parla 

d’aquest tema. Als apèndixs Solà introdueix una sèrie de textos que ofereixen al lector 

“resseguir el procés dialèctic que va menar a l’aparició contraposada d’un mite Ferrer 

positiu i d’un mite Ferrer negatiu. L’un generava i necessitava l’altre”85. Les 

aportacions de Solà en aquest sentit s’inicien amb les reaccions a partir de l’assassinat 

de Ferrer i s’allarguen fins la Segona República. Aquestes mostren com, fruit de la 

pressió popular, diversos personatges van anar matisant o modificant el seu discurs vers 

el pedagog d’Alella. El text de Solà també revela com la presència de Ferrer en 

l’imaginari col·lectiu està molt condicionada pels esdeveniments polítics de cada 

moment, de fet, en ocasions, el nom de Ferrer va esdevenir arma llancívola entre 

diferents sectors. Segons Solà: 

“Per als conservadors i per a la majoria de forces clericals, amb comptades i digníssimes 

excepcions, el 13 d’octubre (dia de l’afusellament de Ferrer) havia començat la 

condemnació històrica d’un personatge nefast. Per a les masses populars influïdes per les 

organitzacions obreres, socialistes i anarquistes i pel republicanisme anticlerical (i fins 

moderat), el 13 d’octubre havia començat la glorificació d’un màrtir”86. 

 

Per acabar amb aquest apartat, recordar que per analitzar els principis de l’Escola 

Moderna és imprescindible consultar els seus butlletins i l’obra pòstuma de Ferrer. El 

llibre que porta per títol L’Escola Moderna es va publicar per primera vegada el 1912 

a iniciativa de Lorenzo Portet, qui va compilar els escrits que Ferrer i Guàrdia havia 

començat a preparar el juny de 1908 des de França, presumiblement amb l’ajuda 

d’Anselmo Lorenzo. En aquesta obra podem conèixer els objectius i funcionament de 

l’Escola Moderna, aclarir conceptes com la diferència entre escola laica i escola 

racionalista, entreveure la situació de l’educació a inicis del segle XX i conèixer de 

primera mà el procés d’obertura i de clausura del centre regentat per Ferrer i Guàrdia.  
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Per aquest treball s’han consultat dues edicions diferents de l’obra pòstuma de Ferrer, 

en primer lloc la publicada en català per Eumo Editorial el 1990 que inclou un pròleg 

de Pere Solà. En segon lloc, la reedició en castellà de l’editorial Tusquets, publicada 

l’any 2009 que s’obre amb una breu biografia de l’autor a càrrec de Pedro Costa, 

seguida del pròleg de Pere Solà, d’una nota als amics i admiradors de Ferrer escrita 

per Lorenzo Portet i, finalment, el pròleg original escrit per Anselmo Lorenzo. En els 

pròlegs d’ambdues edicions, escrits per Solà, hi trobem un minuciós anàlisi de les 

aportacions de l’Escola Moderna, així com les seves contradiccions. A l’edició de 2009, 

a més, Solà destil·la les característiques del racionalisme i analitza el seu impacte, 

sense descuidar que dins l’anarquisme hi ha pluralitat d’opinions sobre el paper que 

hauria de tenir l’escola com a element transformador. 

 

Per aprofundir més en les bases de l’Escola Moderna trobem l’obra de Buenaventura 

Delgado, qui considera que la única innovació que va portar aquesta experiència 

pedagògica va ser “haber sustituido un dogmatismo intransigente y estúpido por otro 

dogmatismo de signo contrario tan injustificable como aquél”87. Més ponderada és 

l’aportació de González-Agápito88 que analitza el context educatiu de les primeries de 

segle i hi situa l’obra de Ferrer, exposant tant les aportacions com les limitacions del 

seu projecte. Encara més complet, trobem l’anàlisi a sis mans fet per Solà, Monés i 

Lázaro, en el qual van desgranant el pensament pedagògic, les aportacions de la 

pedagogia racionalista i les tesis de Ferrer sobre la coeducació de classes i sexes. Per 

últim, esmentar l’obra de Solà de 1978, que assenyala algunes contradiccions del 

projecte Ferrerià com el no qüestionament de la bondat de la ciència89 o la visió 

idealista del treball productiu90. En qualsevol cas, totes aquestes obres han treballat 

per destil·lar l’ideari ferrerià que es pot anar resseguint en èpoques posteriors. 

 

2.2. Evolució del llegat 

La qüestió del llegat de Ferrer i Guàrdia dins el camp de la pedagogia llibertària i les 

escoles racionalistes -projectes indiscutiblement influïts, quan no hereus directament, 

del ferrerisme- està bastant estudiada91. És curiós, però, que el marc d’influència que 

                                                           
87 DELGADO, Buenaventura, 1979, pàg. 228 
88 GONZÀLEZ-AGÀPITO, Josep, «Analfabetisme i ensenyament. Ferrer i Guàrdia i altres propostes 
educatives coetànies», en: TUTUSAUS, Pau (Coord.), 2010, pàg. 183-205 
89 SOLÀ, Pere, 1978, pàg. 158 
90 Ibídem, pàg. 164 
91 Com a exemple, vegeu: SOLÀ, Pere, 1976 i 1980; CORTAVITARTE, Emili, 2016; MONÉS, Jordi, 1977 
(capítol XI), LLADONOSA, Manuel, 1975, (capítols III i IV) 
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se li atorga al pare de l’Escola Moderna es redueixi a l’àmbit de l’anarquisme, ja que 

l’ideari de Ferrer bevia de diferents corrents de pensament92 i com a anarquista era 

un tant heterodox; de fet ell no es reconeixia estrictament com a tal. El fet que qui 

més l’hagi reivindicat sigui aquest sector, sumat a la mala consideració que tenien d’ell 

personatges molt influents al moviment renovador dels anys seixanta i setanta, han fet 

que la influència de la seva obra no s’hagi estudiat des d’una òptica més àmplia que 

inclogui els diferents moviments renovadors del segle XX. 

 

Tot plegat no treu que alguns autors incloguin Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna dins 

d’obres sobre l’Escola Nova o la renovació pedagògica a Catalunya; però ho fan de la 

manera que indicàvem al paràgraf anterior, com a influència del corrent llibertari, és 

a dir que no se’l posa en relació amb altres projectes renovadors. De fet no hi ha acord 

entre els historiadors de la pedagogia catalana sobre si Ferrer es pot incloure o no dins 

el corrent de l’Escola Nova. Així, mentre a l’obra coordinada per Josep Gonzàlez-

Agàpito, que porta per títol L’Escola Nova Catalana, no hi ha cap capítol dedicat al 

fundador de l’Escola Moderna93, a l’obra Tradició i Renovació pedagògica s’afirma que: 

“L’Escola Nova és un moviment complex format per una gran diversitat de corrents i 

metodologies. I sota el seu influx naixeran des d’institucions lligades a la burgesia, 

com ara el Col·legi Mont d’Or barceloní, fins a l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia”94. 

 

En una línia similar a la darrera obra que citàvem, trobem Jordi Monés, fundador del 

Seminari d’Història de l’Ensenyament. En un article publicat al primer número de la 

revista Educació i Història, que incloïa un dossier monogràfic amb el títol “Ferrer i 

Guàrdia, educador i revolucionari”, l’autor cerca els punts que compartien l’Escola 

Nova i el moviment racionalista. Segons Monés “fruit de l'herència rousseauniana, hi 

ha molts més punts de confluència entre l'escola racionalista i l'escola nova del que 

hom imagina”95 i ho amplia dient que: 

“Molts dels trets que caracteritzen a l'Escola Nova, els quals han originat que aquest 

moviment ocupi un lloc de privilegi en la història de la pedagogia, especialment entre 

                                                           
92 Malgrat no hi hagi consens dins la historiografia, les influències ideològiques de Ferrer serien, 
principalment, el republicanisme, la francmaçoneria, el positivisme, el lliurepensament i l’anarquisme. 
93 El primer exemple que es presenta de l’Escola Nova en aquesta obra és Joan Bardina i, el primer 
antecedent creat des de l’obrerisme, Pau Vila amb l’Escola Horaciana. Tot i això, sí s’esmenta que “del 
proletariat afloraran iniciatives educatives encaminades a contribuir al seu alliberament com a classe i a 
la dignificació personal dels obrers i obreres. Les escoles llibertàries i les racionalistes en seran la mostra 
més bella” (pàg. XXXVI). També hi apareix el CENU, però no es referencia Ferrer com a antecedent o 
inspirador d’aquesta iniciativa. 
94 GONZÀLEZ-AGÀPITO, Josep; MARQUÈS, Salomó; et al., 2002, pàg. 13 
95 MONÉS, Jordi, 1994.pàg. 72 
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1890 i 1950, es manifesten, també, en la tradició escolar anarquista i en molts teòrics i 

educadors de l'escola racionalista i evidentment en Ferrer i Guardia; convé no oblidar 

que l'Escola Nova i el racionalisme educatiu beuen en les mateixes fonts i que, per tant, 

presenten coincidències; també són però, molt importants les seves divergències.”96 

 

Pere Solà és molt més taxatiu en establir la relació entre l’Escola Moderna i l’Escola 

Nova: “Serà en aquest context que es desplegarà la versió catalana de l’Escola Nova, 

un moviment de canvi educatiu que a Catalunya comença pròpiament amb l’Escola 

Moderna de Ferrer i Guàrdia”97. Cal recordar que l’any 1936, en iniciar-se el període 

revolucionari, va néixer el Comitè de l’Escola Nova Unificada impulsat, sobretot, per 

la CNT. Al capdavant d’aquest comitè hi havia Joan Puig Elias, continuador de l’obra 

de Ferrer i Guàrdia, a qui reivindicava d’aquesta manera en un discurs del CENU pels 

volts de maig de 1937: 

“Todo el amor que yo siento por Ferrer, por la obra de Ferrer, no iba a obligarme a ser 

digno, después de transcurridos un cuarto de siglo, del mismo bagaje pedagógico. El 

mundo ha continuado moviéndose. (...) 

¿Escuela Racionalista? Bien. Pero el nombre de racionalista, ¿qué significa? No de ahora 

tampoco. En el año 28, (la darrera xifra és confosa a l’original) deportado a Zaragoza, 

con un compañero que aquí me escucha, que estuvo en la cárcel conmigo en Zaragoza, 

en una controversia sostenida con Peydró, yo dije ya lo mismo que voy a decir ahora: que 

racionalista tenía para mí un sabor de otro siglo, un regusto de discípulo de Robespierre 

y de adoradores de la diosa Razón.”98 

 

Pel que fa a l’encaix de Ferrer dins de la Renovació Pedagògica, hi ha molt més consens. 

A excepció d’Alexandre Galí, que afirma que “pels volts de 1900 només en el camp 

catalanista es sentien inquietuds pedagògiques de renovació”99, la resta d’obres 

consultades enquadren Ferrer i Guàrdia dins d’aquest moviment; això sí, sempre en el 

camp anarquista. El rebuig de Galí per l’educador alellenc es manifesta enèrgicament 

en aquestes línies: 

“Si alguna institució cau fora del marc del treball que ens havem imposat100  és la Escuela 

Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, i en general tota l’escola anarquitzant i llibertària. 

En primer lloc, és difícil d’atribuir a aquesta mena d’institucions cap mena de valor 

                                                           
96 Ibídem, pàg. 70 
97 SOLÀ, Pere, 2011, pàg. 212 
98 GONZÀLEZ-AGÀPITO, 2008, pàg. 159 
99 GALÍ, Alexandre, 1978, Llibre Introducció I, pàg. 17 
100 Fa referència a l’objectiu de l’obra que no és altre que “donar tot l’abast i tota la significació a l’obra 
renovadora de l’ensenyament primari que es va escometre a Catalunya en la primera part del segle 
actual”a: GALÍ, Alexandre, 1978, Llibre II “Ensenyament primari”, pàg. 11 
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veritablement cultural, i en segon lloc ni que se’ls pogués trobar algun, per cap cantó no 

podríem lligar-lo al moviment català de cultura que ignoraven i que per definició no 

podien contenir”101 

 

Una altra autora que no acaba d’encaixar el projecte de l’Escola Moderna dins els 

moviments de renovació pedagògica catalans és Olga Roig. El seu article “La Escuela 

Moderna y la renovación pedagógica en Cataluña” recorre les diferents iniciatives 

renovadores des d’inicis de segle fins als anys setanta. Ara bé, el posicionament de 

Roig és tremendament categòric, així tot el que surti del pur racionalisme és qualificat 

de “burgès”: 

“Cuando a mediados de los años sesenta empieza a despuntar el colectivo de maestros y 

padres de alumnos que posteriormente constituirían el Movimiento de Renovación 

Pedagógica Rosa Sensat, éstos recogerán como precursores de su pedagogía a toda una 

serie de personajes y entidades representantes de la burguesía catalana muy cercana al 

nacionalismo conservador y elitista. Entre ellos cabe destacar a Alexandre Galí, Pau Vila, 

Artur Martorell y Joan Bardina”102 

 

És arriscat catalogar algú com Pau Vila de representant de la burgesia catalana, està 

clar que la burgesia no és homogènia i que algú d’aquella època amb estudis superiors 

difícilment podria ser catalogat d’obrer. En qualsevol cas, sembla que la intenció del 

text és equiparar catalanisme i burgesia. També queda fora de lloc la sorpresa que 

mostra l’autora més endavant en el seu text pel fet que Marta Mata fos convidada per 

parlar de Ferrer i Guàrdia durant el centenari de l’Escola Moderna, o que el 

reconegués, en paraules de Roig com a “precedente del Movimiento de Renovación 

Pedagógica, como si formara parte de un mismo cuerpo”103. De fet, Marta Mata és, dins 

de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la persona que més ha reivindicat Ferrer i 

Guàrdia per la seva qualitat de lliurepensador. Cal tenir en compte que aquesta 

associació és molt heterogènia i, si bé és cert que alguns dels seus membres eren 

propers a certs sectors de la burgesia, seria reduccionista caracteritzar tot el 

moviment com a burgès. Tampoc és encertat presentar l’Escola Moderna o el moviment 

racionalista com a projectes enfrontats a la resta del moviment de renovació 

pedagògica. La renovació pedagògica encabeix projectes molt diversos que en ocasions 

han confluït, recordem sinó que algú com Alexandre Galí va participar de l’estructura 

del CENU al costat de persones com Joan Puig Elias o Miquel Escorihuela104. 

                                                           
101 GALÍ, Alexandre, 1978, Llibre II “Ensenyament primari”, pàg. 30 
102 ROIG, Olga, 2006, pàg.78 
103 Ibídem pàg. 79 
104 CORTAVITARTE, Emili, 2016, Viento Sur, pàg. 57 
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Veiem doncs com Olga Roig llegeix el moviment de renovació pedagògica dels 70 – i els 

seus antecedents- amb la mateixa visceralitat que Galí llegeix els projectes pedagògics 

obreristes que anessin més enllà de l’Escola Horaciana. Algunes de les sentències que 

llença Galí a la seva obra Història de les institucions i del moviment cultural a 

Catalunya sobre aquests projectes es transcriuen a continuació: 

“En el nostre país només dos sistemes escolars han polaritzat amb violència els 

sentiments i abrandat les passions. (...) Els dos únics sistemes que polaritzaven els 

sentiments i àdhuc les passions del públic i agavellaven l’esperit dels infants dins sengles 

mons de tendències a priori, eren el de l’escola congregacionista i el de l’escola 

anarquitzant”105 

[En referència als ateneus obrers] “Aquest deler, al nostre judici insubornable, durant el 

segle XX pren dues formes noves. Una de violent com a reacció d’impotència davant el 

fracàs de les organitzacions del XIX; l’altra, que podríem anomenar d’adaptació a les 

noves condicions del clima cultural del moment. La primera fou encarnada en l’escola 

àcrata, que va trobar un punt de suport terriblement eficaç en la base capitalista oferta 

per Francesc Ferrer a través del sistema de la seva Escuela Moderna. L’altra, que és 

l’únic que es pot considerar de tradició ateneística, té el seu exponent en l’Ateneu 

Enciclopèdic Popular. 

De l’Escola Moderna, (...), només recordarem que la seva mala llavor no va morir; va 

anar rebrotant arrapada a terra com l’agram, amb proliferació especialment greu durant 

la Dictadura militar i la República i creant les generacions que van fer possible el 

daltabaix106 de la revolució de 1936”107 

 

Els prejudicis ideològics contaminen sovint les publicacions de la història educativa del 

nostre país, però quan es tracta de Ferrer sembla que les tensions es polaritzen més 

encara. Una reflexió interessant en aquest sentit és la de Jaume Carbonell que 

assenyala el fet que la Guerra Civil i els quaranta anys de franquisme posteriors han 

influït notablement en la recuperació dels antecedents del primer terç de segle: 

“De tant en tant hi ha algú que es recorda de Ferrer i Guàrdia. És com aquestes modes 

que vénen i que poc després passen. Potser és perquè a la renovació pedagògica dels 

anys seixanta i setanta estava bastant oblidat. És a dir, en tota la recuperació que va 

haver-hi del patrimoni de l’avantguarda pedagògica d’abans de la Guerra Civil, fou com 

si Ferrer i Guàrdia pertanyés a una altra història. Des de sectors liberals, de la petita 

burgesia i d’una certa progressia el bandejaven. Semblava com si Ferrer i Guàrdia i 

                                                           
105 GALÍ, Alexandre, Volum II, 1978, pàg. 31 
106 Aquest tipus de retrets són habituals entre els antics aliats del bàndol republicà, que es 
responsabilitzen uns als altres de la derrota del 1939. 
107 GALÍ, Alexandre, Volum X, 1978, pàg. 195 
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l’Escola Moderna fossin una altra cosa. Més tard, de cop i volta, en els últims temps del 

franquisme i sobretot durant la transició, pren més rellevància, ja que aleshores hi ha un 

impuls ideològic general que fa que, realment, es donin a conèixer diferents aportacions; 

és llavors quan es comprèn que dins del moviment de renovació pedagògica d’arreu de 

Catalunya i de l’Estat hagin existit expressions, corrents i aportacions molt diverses: des 

del liberalisme fins a l’anarquisme, en totes les seves variants”108. 

 

Pel que fa a integració dels diferents corrents que poden formar part de la renovació 

pedagògica és interessant l’exercici que fa Joan Soler, a la seva tesi doctoral, en 

considerar que seria més apropiat parlar de “renovacions pedagògiques” en plural. 

Segons recorda l’autor, els processos han estat múltiples i variats. Alguns processos 

provenen del “regeneracionisme social i polític impulsat per la burgesia109”, altres són 

per “l’emancipació de la classe treballadora110”, altres per “la reconstrucció d’una 

identitat nacional111” i, fins i tot, alguns cerquen “el desenvolupament de polítiques 

pròpies per part d’algunes institucions112”. En tots els casos: 

“[Diversos autors] han proclamat la necessitat de renovar l’escola i han construït un 

procés de renovació que, lluny de ser lineal, és complex i, sovint, circular en el sentit 

que retorna enrere per trobar referents i impulsos per avançar cap al futur. No hi ha 

doncs una renovació pedagògica a Catalunya sinó, (...), diverses renovacions 

pedagògiques, en el temps i en el contingut”113. 

 

En un sentit similar, Jordi Monés planteja que dins d’aquest concepte de “renovació” 

hi caben molts projectes: 

“La renovació pedagògica que s’inicia a la fi del segle XIX -recordem les escoles fundades 

a Sabadell per la ILE i la creació de la primera escola catalana, per a citar dos exemples 

ben significatius i no pas coincidents- respon a un canvi en les actituds socials i polítiques 

i es presenta en dos fronts totalment oposats. D’una banda el moviment nacionalista 

català, (...) i d’altra banda, el corrent laïcista revolucionari”114. 

 

Retornant a Soler, l’investigador intenta acotar el concepte de “renovació 

pedagògica”. Planteja que darrerament s’ha emprat “innovació” com a sinònim o com 

a alternativa “amb l’afany de construir un significat nou davant un terme massa usat 

                                                           
108 CARBONELL, Jaume, 1990 
109 Ibídem, pàg. 10 
110 Ibídem, pàg. 11 
111 Ibídem 
112 Ibídem 
113 SOLER, Joan, 2008, pàg. 11 
114 MONÉS, Jordi, 1977, pàg. 221 
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i, en certa manera, buidat de significat115”. Ara bé, aquests dos conceptes tenen 

connotacions diferents que no apareixen referenciades a la tesi. Segons els significats 

del DIEC el primer concepte vol dir “fer de nou, reemplaçar una cosa per una altra de 

més nova”, mentre “innovar” es refereix a “introduir quelcom de nou”. El matís és 

important, ja que renovar vol dir reemplaçar i innovar afegir, per tant aquest darrer 

concepte dóna per vàlida una base d’allò que ja és vigent. Certament seria interessant 

diferenciar qui i en referència a què fa servir un concepte i un altre, potser ajudaria 

a aclarir el terreny de similituds i divergències entre els diferents corrents que fins ara 

s’inclouen a l’etiqueta de renovadors. 

 

Malgrat, com hem vist, bona part de les obres de referència sobre història de 

l’educació, en especial les lligades a la renovació pedagògica, es van publicar als anys 

setant. L’any 2011 Pagès editors va publicar dues monografies que recorren la història 

pedagògica del nostre país des d’una visió més reposada i menys ideologitzada que 

algunes de les que hem comentat. Es tracta de La pedagogia catalana al segle XX. Els 

seus referents de Jordi Monés i Educació i societat a Catalunya de Pere Solà. Aquestes 

obres presenten una compilació de les anades i vingudes dels projectes educatius 

catalans que permeten fer-se una panoràmica i entrellaçar propostes, un dels objectius 

d’aquest treball de màster. 

 

2.3. El record de Ferrer avui 

Tal com s’ha anat repetint, tot i que la bibliografia sobre la figura de Ferrer i Guàrdia 

i l'Escola Moderna és àmplia, el seu record no ha estat tractat per la historiografia més 

enllà d'alguns articles i conferències que repassen, sobretot, les aportacions de Ferrer 

a la pedagogia i la seva vigència. La persona que més ha escrit sobre aquesta qüestió 

és Pere Solà, qui sembla que va tenir una agenda d’allò més ocupada en motiu del 

centenari de l’afusellament del polèmic pedagog. En múltiples articles116 Solà posa en 

valor les aportacions de Ferrer als àmbits pedagògic i polític. També fa un balanç 

historiogràfic sobre tot allò que s’ha publicat al voltant del pedagog d’Alella i allò que 

manca per aclarir sobre la seva figura. Però el tret diferencial dels seus articles, allò 

que gairebé no ha treballat ningú més, és l’anàlisi sobre la memòria del pedagog, sobre 

                                                           
115 SOLER, Joan, 2008, pàg. 9 
116 Alguns altres articles que no se citen al text són: SOLÀ, Pere, “Ferrer i Guàrdia: un bloqueig de la 
memòria col·lectiva?”, a: Avui, pàg. VIII secció Cultura (30 de maig de 2002); SOLÀ, Pere, «El honor de los 
estados y los juicios paralelos en el caso Ferrer i Guardia. Un cuarto de siglo de historiografía sobre la 
Escuela Moderna de Barcelona», a: Cuadernos de Historia Contemporánea, p. 49-75, (2004, nº 24); 
SOLÀ, Pere, “Ferrer i Guàrdia, in Memóriam”, a: Cuadernos de Pedagogia, (Juny 2009, núm. 391) 
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el record que en queda i, no menys important, el reconeixement de responsabilitats 

que considera que encara resta pendent. 

 

Segons Solà “els catalans no ens identifiquem pas amb un català universal, l'assassinat 

"legal"(?) del qual va provocar, el 1909 i el 1910, manifestacions multitudinàries de 

protesta a moltes ciutats del món.”117. Considera que bona part de la joventut ignora 

totalment la seva figura i lamenta l’absència d’una producció artística que projecti 

una visió sobre el personatge o la seva tragèdia118. Pel que fa a l’àmbit acadèmic, Solà 

lamenta que el centenari de l’Escola Moderna va suposar “una bona oportunitat 

perduda” per “l'absència de debat i d'aprofundiment crític dels nostres intel·lectuals i 

pedagogs”119. 

 

A l’article publicat a la revista Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 

Solà fa un recull d’alguns dels múltiples actes que es van celebrar pel centenari de 

l’execució del pedagog lliurepensador. Un centenari, ara sí, amb més repercussió que 

el de l’Escola Moderna. En aquest article també recull alguns dels gestos simbòlics de 

l’Ajuntament de Barcelona com van ser el canvi del nom de l’avinguda Marquès de 

Comillas per Francesc Ferrer i Guàrdia o la descoberta de la placa del carrer Bailén, a 

la finca on es creu que estava ubicada l’Escola Moderna. Hi trobem a faltar, però, 

referències a altres espais de memòria existents tant a Barcelona com a altres 

municipis catalans. El mateix passa amb l’article de Gregori Siles, professor de Teoria 

i Històra de l’Educació de la Universitat de Barcelona. En el seu cas, fa referència a 

l’avinguda i a dos monuments, però obvia altres espais de memòria a Catalunya120. 

 

A França, Jean-François Aguinaga, va realitzar la tesi doctoral sobre Ferrer i Guàrdia 

l'any 1993 a partir d'una triple línia d'investigació121. En primer lloc, tracta el context 

històric i geopolític en què es desenvolupa l'Escola Moderna; en un segon apartat 

repassa la vida i obra de Ferrer entre 1907 i 1909; i, finalment, fa un recull dels carrers 

i places a França que recorden aquesta figura. En motiu del centenari de 

l'afusellament, publicaria un breu article a la revista Espai de Llibertat, de la Fundació 

Ferrer i Guàrdia, titulat "Ferrer i Guàrdia: llocs de memòria a Bèlgica122". A l’article 

                                                           
117 SOLÀ, Pere, “Evocació de ...” 2009, pàg. 12 
118 SOLÀ, Pere, “El centenari de Ferrer...”, 2010, pàg. 21 
119 SOLÀ, Pere, “Evocació de ...” 2009, pàg. 12 
120 SILES, Gregori, 2010, pàg. 5 
121 No s’ha pogut localitzar el text complet de la tesi per consultar-lo. 
122 AGUINAGA, Jean- François, 2009 
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situa les ciutats belgues on hi ha més presència d’espais de memòria de Ferrer, la 

coincidència entre els tres focus principals -tret de la capital- és que es tracta de 

ciutats fonamentalment obreres. L’autor fa un breu repàs sociològic de les poblacions 

i destaca que a Lieja hi ha un barri sencer que porta per nom “Ferrer” i que una de les 

més prestigioses escoles superiors de Brusel·les és la Haute Ecole Francisco Ferrer123. 

 

Retornant a l’article de Solà, aquest parla de la “commemoració de l’Any Ferrer i 

Guàrdia”, denominació que no és del tot encertada, ja que -tot i els esforços de la 

Fundació Ferrer i Guàrdia i diverses associacions de la societat civil- el 2009 no va 

arribar a considerar-se oficialment d’aquesta manera. Es considera important el matís, 

perquè si es dona per vàlid que ja va existir un “Any Ferrer i Guàrdia” se’n podria 

descartar un d’oficial en un futur hipotètic. Malgrat aquesta lleugera crítica, es pot 

considerar l’aportació de Solà al centenari com la més completa pel que fa a anàlisi 

de memòria de Ferrer. 

 

En motiu d’aquesta celebració, el catedràtic d’Història de l’Educació va tenir una 

enganxada amb la professora d’Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, 

Teresa Abelló. Abelló va ser entrevistada per la publicació de la Federació 

d’Associacions de Veïns de Barcelona per parlar del centenari de la Setmana Tràgica. A 

l’entrevista, la professora parlava de Ferrer com un “republicà de segona fila” que “no 

era pedagog i la seva Escola Moderna, tot i ser un projecte innovador en el context 

espanyol, el que va fer és recollir línies educatives que ja existien a Europa per oferir-

les en escola per a la classe mitjana-alta, completament al marge de les societats 

obreres”124. Abelló passa per alt l’objectiu de coeducació de classes socials que 

plantejava Ferrer i Guàrdia, objectiu que per la curta vida de l’Escola no sabem com 

hauria evolucionat. Tal com recorda Gemma Rubí, Ferrer no era partidari de fer una 

escola adreçada tan sols als sectors més empobrits perquè, considerava, que “si no 

se’ls ensenyés la credulitat i la submissió com a les escoles antigues, se’ls hauria 

inclinat forçosament a la revolta, haurien sorgit espontàniament sentiments d’odi”125. 

Rubí afegeix: 

                                                           
123 Un article del Periódico també repassa els espais de memòria de Ferrer a Bèlgica i els relaciona amb 
tensions diplomàtiques que han tingut lloc amb l’Estat espanyol per aquest motiu, com per exemple que 
el rei Alfons XIII rebutgés visitar Bèlgica el 1912 en motiu dels homenatges al pedagog d’Alella. Veure: 
OLIVERAS, Eliseo, “Memoria viva de Ferrer i Guardia”, a: El Periódico, 13 d’agost de 2007 (actualitzat el 7 
d’octubre de 2016) <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20070813/memoria-viva-de-ferrer-
guardia-5469749> 
124 ANDREU, Marc, 2009, pàg. 17 
125 GUÀRDIA, Ferrer, 1990, pàg. 33 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20070813/memoria-viva-de-ferrer-guardia-5469749
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20070813/memoria-viva-de-ferrer-guardia-5469749
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20070813/memoria-viva-de-ferrer-guardia-5469749
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“Com tampoc aquest pedagog no estava disposat a discriminar per raó de classe social, 

inclinant-se per l’ensenyament en una sola classe, on reunia alumnes de tota condició 

social que, o bé no pagaven, o ho feien d’acord amb les possibilitats econòmiques dels 

pares. Desconeixem en quin percentatge els alumnes eren fills de famílies treballadores. 

En conjunt, com recorda Pere Solà, sembla que la clientela de l’escola ferreriana 

s’inclinà cap a la classe mitjana i la petita burgesia radicalitzada i els obrers 

anarquistes”126.   

 

En resposta a l’afirmació de Teresa Abelló, Solà es mostrà sorprès perquè algú que es 

dedica a la història social desqualifiqui i negui la qualitat de pedagog de Ferrer i va 

respondre amb un article a la mateixa publicació. El catedràtic reivindica l’aportació 

de l’alellenc a la construcció d’una reforma educativa internacional sobre una base 

emancipadora. Així com la contribució dels sectors llibertaris i lliurepensadors “que 

impulsaren realitats com l’Escola i Editorial popular de Ferrer i Guàrdia o les escoles 

del Pressupost Extraordinari de Cultura de 1908” 127. Solà afegeix que “el corrent 

historiogràfic revisionista, de tall neoconservador, proclama avui, presentant 

novament de forma impresentable, valgui la redundància, la figura de Ferrer sota 

l’estigma de la mediocritat humana i intel·lectual i el terrorisme nihilista”128, sovint, 

lamenta, treballs acadèmics reprodueixen aquests tesis mancades de proves 

documentals. I finalitza la seva resposta reblant “qui cregués això, qui cregués que 

l’Escola Moderna va ser un projecte educatiu al marge dels treballadors i del 

sindicalisme, no hauria entès res del capítol de la història de l’educació catalana que 

es tenyí de sang per l’execució de Ferrer i Guàrdia”129 

 

Per acabar amb l’aportació de Solà a la memòria actual del pedagog d’Alella, es 

considera important el seu recordatori -present a diversos articles- que tant la 

intel·lectualitat nacionalista catalana, com el catolicisme d’abans de la guerra o el 

marxisme dels anys seixanta han “jutjat massa visceralment” l’obra i la figura de 

Ferrer130. Solà repeteix sovint que “conèixer vol dir reconèixer”, en referència a 

aquelles institucions que van tenir responsabilitats en el crim d’Estat que va suposar 

l’afusellament de Ferrer i evoca que “ni la jerarquia catòlica, ni l’exèrcit ni la 

monarquia restablerta han demanat perdó per la seva injusta execució, motiu pel qual 

                                                           
126 RUBÍ, Gemma, 2016, pàg. 24. 
127 SOLÀ, Pere, “Ferrer i Guàrdia cent...”2009, pàg. 12 
128 Ibídem. 
129 Ibídem. 
130 SOLÀ, Pere, “Evocació de Francesc...”, 2009, pàg.12 
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s’escauria una reparació pública retrospectiva”131. 

 

Des del vessant de la pedagogia trobem Agustí Corominas, pedagog i director del 

documental Francesc Ferrer i Guàrdia, una vida per la llibertat. Corominas recupera 

l’essència ferreriana de plantejar-se la finalitat de l’educació, el motiu de fons pel 

qual s’educa. Per Corominas la pregunta del per què ha quedat oblidada enfront del 

com s’educa. Recorda que per Ferrer l’educació és una via d’emancipació i de 

transformació social i, per aconseguir-ho, és necessari educar pel sentit crític. Per 

aquest motiu qüestiona que actualment el poder busqui realment una societat del 

coneixement: 

“Recordo només que Sòcrates i Ferrer van ser assassinats per aquests motius; recordo la 

inquisició de l’església o l’ús demagògic i manipulador que actualment els poders fan 

dels mitjans de comunicació… Són totes aquestes observacions les que fan augmentar el 

meu escepticisme. Crec que educar per a la societat del coneixement en el segle XXI, 

haurà de ser una de les lluites dels moviments educatius progressistes. De fet, no estic 

dient res de nou, ha estat una lluita clàssica de tota la història de la humanitat.”132 

 

Per altra banda, Corominas revisa algunes iniciatives pedagògiques actuals posant-les 

en paral·lel amb el projecte ferrerià. Segons l’autor, la concepció de l’escola com a 

espai comunitari que plantejava Ferrer té el seu reflex en les comunitats 

d’aprenentatge actuals, “aquest plantejament [el de les comunitats d’aprenentatge] 

té el seu referent més immediat en certes escoles progressistes dels EUA, quan 

aquestes han tingut la seva inspiració en els principis de l’Escola Moderna de Ferrer 

del carrer Bailèn de Barcelona”. Aquest exercici s’escapa del present estudi en el 

sentit que la nostra intenció no és buscar projectes vigents continuadors de la tasca 

de Ferrer, sinó que per l’etapa actual es pretén veure qui i com n’ha recuperat la 

memòria. Ara bé, la idea que planteja Corominas s’ha valorat interessant pel camí 

d’anada i tornada que mostra de la influència ferreriana. 

 

El també pedagog Jaume Carbonell es pregunta -en una conferència impartida a la 

Universitat Popular de Sabadell el gener de 2016133, que recupera i actualitza algunes 

de les tesis ja exposades per ell mateix en una conferència anterior de gener de 

                                                           
131 SOLÀ, Pere, “El centenari de...”, 2010, pàg. 20 
132 COROMINAS, Agustí, 2003 
 
133 CARBONELL, Jaume, «Ferrer i Guàrdia i el llegat pedagògic de l’Escola Moderna, avui», 
<https://www.youtube.com/watch?v=mt5bGiV8684 > UNIVERSITAT POPULAR DE SABADELL (2 de gener 
de 2017) 
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1990134- per què Ferrer segueix tenint vigència. En aquestes exposicions fa un repàs de 

les bases pedagògiques de Ferrer i de com es van recuperant per altres iniciatives 

renovadores. L’autor compara els contextos d’inicis i de finals del segle XX per valorar 

si es donen les condicions objectives per a què els postulats ferrerians es mantinguessin 

vius. 

 

A la conferència de 1990 Carbonell afirmava que Ferrer “és un anticlerical militant, 

laïcista, perquè ell, s’oposa a l’escola neutra, a la neutralitat. I aleshores té una 

actitud propagandista o si voleu, fins i tot d’adoctrinament, amb totes les connotacions 

que això implica. L’Escola Moderna és doncs una escola on s’adoctrina, i això em 

sembla que és evident”135. Aquesta afirmació resulta un tant polèmica dins la 

historiografia referent a Ferrer, així Solà defensa que “la potenciació d’una actitud de 

«rebel·lia constructiva» en l’educand és quelcom molt diferent de l’adoctrinament en 

un sentit determinat, i de la manipulació”136. En qualsevol cas, la importància de la 

reflexió de Carbonell rau, sobretot, en el fet de considerar que, malgrat el pensament 

pedagògic de Ferrer és encara vàlid, la societat dels anys 90 -i l’escola en particular- 

no situava en un espai central qüestions com l’educació com a motor d’emancipació o 

la formació de persones crítiques que puguin transformar la societat. 

 

3. Relació de fonts 

Una recerca d’aquesta naturalesa fa necessàries fonts de diferents tipus que permetin 

incloure la perspectiva històrica en un treball sobre memòria. En aquest apartat es 

presenten els diferents tipus de fonts, sobretot primàries, que caldrien per 

desenvolupar una tesi doctoral sobre “La memòria i el llegat de Ferrer i Guàrdia i 

l’Escola Moderna”. En primer lloc es presenten diferents fons documentals ubicats 

principalment a arxius i biblioteques, a continuació l’hemerografia, les fonts orals i, 

finalment, els egodocuments. Tots aquests materials permetran acostar-nos al rastre 

que ha anat deixant el projecte ferrerià al llarg del segle XX. 

 

Per al primer apartat del treball que porta per títol “Gestació del mite” es revisaran 

els butlletins de l’Escola Moderna, que es poden considerar la pedra rossetta del 

projecte de Ferrer. En aquest apartat també es farà servir el fons classificat com a 

                                                           
134 CARBONELL, Jaume, «Ferrer i Guàrdia i el llegat pedagògic de l’Escola Moderna, avui», < 
http://blog.ferrerguardia.org/1999/12/ferrer-i-guardia-i-el-llegat-pedagogic-de-lescola-moderna-avui/> 
en: Espai de Llibertat (24 de gener de 2017) 
135 Ibídem. 
136 SOLÀ, Pere, “Pròleg”, a: FERRER, Francesc 1990, pàg. XLIX 
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“Ferrer i Guàrdia”, la premsa de l’època, els egodocuments i el llibre L’Escola Moderna 

escrit pel mateix pedagog. El segon apartat, titulat “Evolució del llegat”, s’elaborarà 

a partir dels diversos fons documentals que repassen els diferents períodes històrics. 

Per últim, la documentació necessària per l’apartat “El record de Ferrer avui” és la 

que s’inclou als subapartats “Nomenclàtor” i “Commemoracions”, de la secció “Fons 

documentals”, així com la premsa actual, les fonts orals i la documentació que 

conserven els centres escolars, que no està classificada, ni catalogada a cap arxiu137. 

 

3.1. Fons documentals: 

La documentació seleccionada en aquest apartat ens acosta al contingut ideològic dels 

diferents moviments de renovació pedagògica. L’agrupació de fonts que es presenta 

s’ha fet segons la temàtica tractada per cada una de les fonts, s’ha considerat que 

d’aquesta manera es facilitaria la consulta per a futures recerques de més profunditat. 

Per completar, contextualitzar i relligar la informació procedent d’aquestes fonts és 

necessària la consulta bibliogràfica. A banda d’informació dels moviments renovadors, 

també s’inclou documentació actual sobre actes commemoratius i espais de memòria.  

 

FERRER I GUÀRDIA 

- Agenda de Ferrer i Guàrdia 1900-1901. Conté les adreces d’amics i coneguts 

d’arreu del món. Pot servir per veure les relacions i influències del pedagog. 

Fundació Ferrer i Guàrdia. Registre: R-0097 

- “Colección de noticias y pensamientos de varios autores”. Recull de fragments 

d’autors diversos manuscrits per Ferrer. Fundació Ferrer i Guàrdia. Col·lecció 

de documentació original manuscrita. 

- “Petita llibreta de notes”. En aquesta llibreta Ferrer i Guàrdia feia anotacions 

i reflexions sobre els seus viatges i sobre diversos autors. Fundació Ferrer i 

Guàrdia. Col·lecció de documentació original manuscrita. 

 

PRESSUPOST EXTRAORDINARI DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:  

- AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Presupuesto extraordinario de cultura, 

Barcelona, 1908. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (A134. Consell 

plenari- Actes 1840-2000). La proposta de laïcitat i coeducació de sexes que 

figurava en aquest document va generar una forta oposició del sector catòlic 

que, finalment, va aconseguir suspendre el document per ordre governativa. 

                                                           
137 És per aquest motiu que no queda recollida en aquest document. 
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ESCOLES RACIONALISTES: 

- Als diferents congressos de la CNT que es detallen a continuació la preocupació 

per l’accés de la classe obrera a l’educació va ocupar un espai de l’ordre del 

dia. Aspectes com la creació d’escoles dins dels sindicats i l’obertura d’escoles 

racionalistes, a les quals consideraven una via d’emancipació del proletariat, 

estan molt presents en aquests congressos. Els següents materials es troben a 

l’Ateneu Enciclopèdic Popular, al fons de la CNT i en aquest treball es 

referencien de la mateixa manera que figuren al catàleg d’aquest organisme: 

o CNT AIT Exilio Congreso de Constitución de la Confederación Nacional 

del Trabajo Ed CNT Toulouse 1959 48 pág. Ref.12578 Ref.01443 C.508 

C.002 

o CNT Congreso de Sants Memoria del Congreso de Sociedades obreras de 

la Región Catalana celebrado los días 28,29,y 30 de junio y 1 de julio de 

1918 66 pág. Ref.00015 AM-9(14)) 

o CNT Memoria del Congreso extraordinario celebrado en Madrid 1931 

Barcelona, 1932, 241 Pág. Ref. 10455 AÑ-6(12) 

o CNT Memoria del Congreso celebrado en el Teatro de la Comedia de 

Madrid diciembre de 1919 Barcelona 1932, 385 Pág. Ref. 10459 AÑ-6(6) 

o CNT Acuerdos adoptados en el Congreso Confederal de Zaragoza Mayo 

1936 18 pág. Ref 0973 C.0025 

o CNT AIT Exilio acuerdos adoptados en el congreso de Zaragoza 1936. 19 

pág. Ref10822 C.479 

 

CRÍTIQUES AL FERRERISME DES DE SECTORS CATÒLICS 

- RUIZ, Ramon, ¡De trascendencia! La educación por la acción, conferència, 

1910. Transcripció d’una conferència de Ramon Ruiz en què critica el laïcisme 

i la modernitat a les escoles i acusa Ferrer i Guàrdia i Mateu Morral d’instigar 

la crema d’esglésies amb la seva escola. Es troba al catàleg general de la 

Biblioteca Nacional de Catalunya 

- BUSQUETS, Esteve, L’anticrist a les escoles, Barcelona: Edicions Ignis, 1935. 

L’autor critica el que considera anticristianisme tenyit de laïcisme i fa un repàs 

de diversos projectes, passant per l’Escola Moderna de Ferrer. Aquesta font es 

troba a la Biblioteca de Montserrat. 
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MANCOMUNITAT: 

- “Notes d'Enric Prat de la Riba referents a Lerroux i a l'Escola Moderna”. 

Manuscrit de 8 pàgines sense data, ubicat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

ANC1-230-T-4426. 

- “Cultura i Instrucció”, a: L’obra realitzada. Anys 1914-1919. (Organització i 

administració general de la Mancomunitat. Cultura i Instrucció. Agricultura), 

Barcelona: Casa de la Caritat, 1923. El capítol que es referencia recull la tasca 

de la Mancomunitat per recolzar i promoure l’Escola Nova. Document ubicat al 

Dipòsit General de la Biblioteca de Catalunya. 

- Quaderns d’Estudi, publicació mensual de la Direcció d'Instrucció Pública de la 

Mancomunitat de Catalunya i del Consell de Pedagogia de la Diputació de 

Barcelona. A la Biblioteca del Parlament de Catalunya es troben alguns 

exemplars entre 1915 i 1920. [BPC: Any 1, núm. 1 (1915); Any 2, vol. 1, núm. 4 

(1917); Any 3, vol. 1, núm. 3 (1917); Any 3 vol 1 núm. 4 (1918); Any 3, vol. 2, 

núm. 1 (1918); Any 4, vol. 1, núm. 2 (1918); Any 4, vol. 2, núm. 5 (1919); Vol 

12, núm. 42 (1920)] 

- DIPUTACIÓ DE BARCELONA, “Escola d'estiu (1914-1936) : edició facsímil dels 

programes i cròniques”, Barcelona: Diputació de Barcelona, 1983. Facsímil 

editat en motiu del primer Congrés de Moviments de Renovació pedagògica, 

amb pròleg de Marta Mata. Disponible a Biblioteca Rosa Sensat amb signatura: 

371.13 ESC. 

- “Comissió d'Educació General”, Barcelona : Impr. de la Casa de la Caritat, 1922. 

És un recull de 68 pàgines de la política educativa de la Mancomunitat de 

Catalunya. Es pot trobar a la Biblioteca Pública Arús, amb la signatura 196B-2-

18 

 

PRIMERS ANYS II REPÚBLICA: 

- L’obra de cultura, publicació que recull informació, entre d’altres, sobre 

ensenyament primari i secundari. Es tracta d’un text de la Generalitat de 

Catalunya elaborat el 1932. Es pot trobar al Dipòsit general de la Biblioteca de 

Catalunya amb els topogràfics: Ber-8-3126, A 35-8-520 i 35-8-318. 

- The cultural work, publicació en anglès (també es va elaborar una còpia en 

francès) elaborada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat per 

difondre l’obra cultural del govern d’esquerres . L’obra no té data. Es pot 

trobar al Dipòsit General de la Biblioteca de Catalunya amb el topogràfic: 35-

8-C 28/21. 
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- Fons de l’Institut-Escola dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya amb la 

referència ANC1-57. D’aquest fons interessen les sèries “09. Gestió de 

l’alumnat” i “10. Organització de l’ensenyament”. 

 

CENU:  

- Projecte d’Ensenyament de l’Escola Nova Unificada: Document que inclou el 

decret de creació del CENU, el Pla General d’Ensenyament i una justificació de 

la necessitat d’aquest organisme, és de gran valor per conèixer els seus 

objectius. El document, de 56 pàgines, data del 1936 i es pot trobar a la 

Biblioteca de Catalunya i al fons especial de diverses biblioteques de la 

Diputació de Barcelona amb la signatura 371.4 Pro o H 1931-c-37 Pro 

(Biblioteques: Xavier Berenguer, de San Martí a Barcelona; Can Salvador de la 

Plaça, de Calella; la Cooperativa, de Malgrat de Mar; Sant Antoni Maria Claret, 

de Sallent i Manresa). 

- MONTERO, Joaquim, Juan Puig Elias, presidente del Consejo de la Escuela 

Nueva Unificada: Sus discursos, sus conferencias, Barcelona : Imp. Moderna, 

post. a 1936: Document imprescindible per conèixer el pensament i la línia 

pedagògica del president del CENU, així com les referències que fa a Ferrer i 

Guàrdia. El document forma part del catàleg antic del fons d’educació de la 

Biblioteca de Catalunya. 

- Discurs de Puig Elias pels volts de maig del 1937 en què analitza la tasca del 

CENU i l’assoliment dels seus objectius en el moment àlgid de la seva gestió. 

Fa algunes referències a Ferrer i Guàrdia. El document original es troba a l’Arxiu 

General de la Guerra Civil de Salamanca, al Lligall 226/1 núm. 2 i fou transcrit 

per Josep González-Agàpito a l’article “L’anàlisi del CENU en un discurs de 

Josep Puig i Elias” a: Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, pàg. 

143-172 (juliol-desembre 2008, núm. 12). 

- Pedagogía de la Revolución CENU sin datos 19 pág. Ateneu Enciclopedic Popular 

– CDHS (Ref 16071 C.606) 

TRANSICIÓ: 

- COL·LECTIU CAPS DE SETMANA, Escuelas en lucha, Madrid: Ediciones Paideia, 

1978. Llibre autoeditat pel moviment Escoles en Lluita que està disponible a 

l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. 

-  “Moviment de renovació pedagògica” Dossier de la Comissió d’Ensenyament 

del PSUC del curs 1982-1983. Dins del fons “Associacions i Fundacions” de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. Referència: ANC1-230-T-4426 
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ALTRA DOCUMENTACIÓ D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ: 

- Universitat de Girona. Biblioteca. Fons per a la Història de l'Educació. Donatiu 

Jordi Verrié. Fons de 5 metres lineals, el material que interessa per al present 

estudi consisteix en: 

o Carpeta 18: “Orígens dels corrents pedagògics moderns a Catalunya”, 

que conté documents mecanuscrits i manuscrits solts i 2 sobres. Inclou: 

sobre titulat "Orígens Ped. Mod. a Catalunya"; sobre titulat 

"Pedagògiques Catalunya"; plec amb 3 documents solts mecanuscrits: 

"Els problemes escolars en les grans ciutats" per D. Josep Goday, "La 

política tradicional d'Espanya. com pot salvar-se'n Catalunya" discurs 

llegit en l'"Ateneu Barcelonès" el dia 16 de desembre de 1898, "Josep 

Lluís Sert, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el 8 de maig del 1836: La 

campanya dels 50000 infants sense escola"; plec solt amb documents 

mecanuscrits titulat "Escoles: decret bilingüsime". 

o Carpeta 25: “Congressos Educació 1909-1935”, que conté 2 fulletons 

solts i 4 sobres amb documents manuscrits i mecanuscrits 

o Carpeta 48: “Generalitat 1932 : Escola Normal, Institut Escola, 

Universitat a part”, que conté fotocòpies soltes, 2 llibres incomplets, 2 

documents mecanuscrits, 1 document fotocopiat, 1 plec de retalls de 

diari  i 10 publicacions. Documentació del Consell de l'Escola Nova 

Unificada, Institut-Escola (Llibre de les flors), Escola Normal de la 

Generalitat. 

o Carpeta 53: “Fundació A. Martorell, Rosa Sensat, F. Carulla”, que conté 

notes manuscrites, 1 document fotocopiat (21p.), 6 fulletons, 4 díptics, 

11 tríptics, 30 cartes, 1 invitació, 1 targeta personal i 2 publicacions. 

Conjunt de documents diversos de la creació i primers anys de la 

Fundació Rosa Sensat. 

o Carpeta 55: “5enes Jornades d'Història de l'Educació als Països 

Catalans”, que conté 1 sol·licitud, 2 fulletons, 1 dossier, 3 díptics i 

documents mecanuscrits. Conjunt de documentació  diversa de les 

5enes Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans (Vic, del 31 

de març al 2 d'abril de 1982). Inclou "Estatuts de l'Associació d'Història 

de l'Educació dels Països de Llengua Catalana".  

NOMENCLÀTOR: No s’han pogut identificar les dates d’aprovació dels noms de carrers 

de tots els municipis, com tampoc el procediment mitjançant el qual es van aprovar. 

En cas de desenvolupar la tesi doctoral caldria fer la recerca exhaustiva d’aquesta 
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informació. De moment disposem d’aquesta informació: 

- Viladecans: “Certificat d’acord de l’Ajuntament de Viladecans (2 de març de 

1989)”. Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L9/06. 

- Parets del Vallès: aprovat l’octubre 1989. Carta informativa de l’alcalde a la 

Fundació Ferrer i Guàrdia [Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L9/06] 

- Sabadell: Arxiu Municipal de Sabadell. Llibre d’actes del ple de l’Ajuntament. 

Ple municipal del 30 d’octubre de 1985. Referència: ANH 1740/2  

- Sant Cugat: ple municipal 21 de desembre de 1989 

- Sants-Montjuïc: Ple districte 9 de juliol de 2009. Acta del plenari sense 

catalogar, ubicada a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. 

- Palafrugell: 23 de desembre de 2009 

 

COMMEMORACIONS: 

- CNT AIT, «Actos conmemorativos del 75 aniversario del fusilamiento de F Ferrer 

i Guàrdia. F L Barcelona 1984». Ateneu Enciclopedic Popular – CDHS – CNT 

(Ref.10221 C.458)  

-  “A Ferrer i Guàrdia : Parlaments en l'acte d'homenatge a Ferrer i Guàrdia 

realitzat al Saló de Cent el 13 d'octubre de 1989”. Recull de discursos de 

l’aniversari de l’assassinat de Ferrer i Guàrdia organitzat per la Fundació i 

l’Ajuntament de Barcelona, es va editar en motiu de la inauguració del 

monument a Montjuïc. Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L9/07. 

- “Barcelona a Francesc Ferrer i Guàrdia. 80è aniversari 13 d'octubre de 1909 / 

13 d'octubre de 1989”. Recull de documents editats en motiu del 80è aniversari 

de la seva execució, conté un text de Pasqual Maragall, un article de Joan 

Francesc Pont i Clemente titulat “Recordar Ferrer, avui”, el text “La ciutat del 

perdó” de Joan Maragall, un article de Sofía Vergara sobre “El monument de 

Ferrer” i una acta d’un ple de l’ajuntament republicà. Arxiu Ferrer i Guàrdia-

Documents. L9/07. 

-  “Dossier de Premsa : El monument a Ferrer i Guàrdia”. Inclou les diverses 

publicacions arran de la inauguració del monument a Barcelona l’any 1990. 

Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L9/07. 

- “Homenatge a Ferrer i Guàrdia”. Inclou un díptic de presentació de l'homenatge 

a Ferrer i Guàrdia organitzat per l'Associació Catalana d'Ex-presos Polítics 

celebrat el divendres 18 de maig de 1990 al Centre Cívic l'Artesà de Gràcia i el 

cartell de l’acte. Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L9/04 

- “Projecte de construcció del monument a Francesc Ferrer i Guàrdia a la 
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muntanya de Montjuïc”. Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L8. 

- “Actes de commemoració del Centenari de l'Escola Moderna i d'homenatge a 

Francesc Ferrer i Guàrdia”. Actes organitzats per la Fundació Ferrer i Guàrdia 

juntament amb la Universitat de Barcelona l’octubre de 2001. El dossier es 

troba a la Fundació Ferrer i Guàrdia, a la col·lecció “Arxiu Ferrer i Guàrdia-

Documents”, amb localitzador L10/12 

- “Una escultura, alto relieve en mármol, en memoria de Francisco Ferrer y 

Guardia para que se instale en Barcelona”. Document de novembre de 2002 que 

enuncia la creació del baix relleu que es preveia instal·lar en alguna universitat 

barcelonina, finalment es va instal·lar a la Facultat de Ciències Empresarials a 

la Zona Universitària. Arxiu Ferrer i Guàrdia-Documents. L10/13 

- A la pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia, a l’apartat d’activitats, 

apareixen els actes més recents d’homenatge al fundador de l’Escola Moderna.  

< http://www.ferrerguardia.org/ > 

 

3.2. Hemerografia 

La consulta de premsa es farà servir sobretot per al període que va dels últims anys de 

Ferrer fins el 1914. Interessen els articles que contribueixen a dibuixar un estereotip 

del pedagog, ja sigui a favor o en contra, i aquells que recullen commemoracions. Per 

aquesta etapa les publicacions consultades són: 

 

PREMSA D’ABAST ESTATAL: 

- ABC: publicació conservadora, monàrquica i catòlica d’abast estatal. Als seus inicis 

la seva periodicitat era variable, però es converteix en diari a partir de 1905. El seu 

arxiu és consultable al fons digital de la pròpia capçalera.  

- El Diluvio: Hereu de El Telégrafo, es tracta d’una publicació republicana de tall 

clarament anticlerical. El seu arxiu es troba digitalitzat i consultable a l’Arxiu de 

Revistes Catalanes Antigues (ARCA). 

- El Imparcial: diari liberal que publica articles sobre la Setmana Tràgica relacionant-

la amb Ferrer i Guàrdia a la seva edició de Madrid. Arxiu consultable al fons digital de 

l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

- El Motín: setmanari republicà de tall satíric que neix en un moment d’esplendor del 

lliure pensament i dona cobertura a l’anticlericalisme, la maçoneria i 

l’insurreccionalisme de Zorrilla. José Nakens, director de la publicació, tenia bona 

http://www.ferrerguardia.org/
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relació amb Francesc Ferrer i Guàrdia i va ser acusat de protegir Mateu Morral, motiu 

pel qual va ingressar a presó fins que va ser indultat. Arxiu consultable al fons digital 

de l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

- El Nuevo Régimen: setmanari federal fundat per Pi i Margall el 1891. El seu arxiu es 

pot trobar al fons digital de l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

- El País: Fundat el 1887 a petició de Ruiz Zorrilla, que veu que amb la suspensió de El 

Progreso el Partit Republicà Progressista queda sense òrgan d’expressió. Publicació 

republicana i anticlerical que desapareix el 1921. El seu arxiu es pot trobar en el fons 

digital de l’ Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

- El Siglo Futuro: Diari catòlic vinculat al carlisme, d’abast estatal. El seu arxiu és 

consultable al fons digital de l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

- La Época: Diari aristocràtic i conservador proper a la monarquia, es publica a Madrid 

a partir de 1849 i fins poc abans del cop d’estat del 1936. Es tracta d’una de les 

publicacions que escamparà falses notícies sobre Ferrer durant la Setmana Tràgica. El 

seu arxiu és consultable al fons digital de l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de 

España. 

- La Lectura Dominical: òrgan de l’Apostolat de la Premsa, que agrupa varis grups 

catòlics. Publica articles criticant la figura de Ferrer i Guàrdia a partir de 1907. El seu 

arxiu es pot trobar al fons digital de l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

 

PREMSA CATALANA: 

-  Boletín de la Escuela Moderna: es publiquen 17 números en dos anys que han estat 

recopilats en un únic volum descarregable de l’Arxiu Digital de la Fundació Ferrer i 

Guàrdia. 

- Cu-Cut!: Revista satírica vinculada a la Lliga Regionalista. El seu arxiu es troba 

digitalitzat i consultable a l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA). 

- Diario de Barcelona: Diari fundat a finals del segle XVIII, es considera el més antic de 

l’Estat espanyol. El 1814 va passar a mans de la família Brusi, nom amb el que seria 

conegut col·loquialment. Era un diari que representava els interessos de la burgesia 

catalana i de tendència catòlica, conservadora i monàrquica. Es poden trobar còpies 

del diari original a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 
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- El Correo Catalán: Nascut com a diari carlista, es tracta d’una publicació 

tradicionalista i catòlica, molt bel·ligerant amb l’anarquisme. Es pot consultar el seu 

arxiu en microfilm a l’Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

- La Académia Calasancia: Revista publicada per les Escoles Píes entre 1891 i 1931, 

impresa a la Casa Provincial de Caritat de Barcelona i consultable en format digital a 

través de l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA). 

- La hormiga de oro. Ilustración Católica: Revista carlista i catòlica publicada entre 

1884 i 1936 que denuncia el que considera perversions morals de les ideologies liberals. 

Es pot consultar a l’Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya (APEPC). 

-  La huelga general. Periódico libertario: Publicació impulsada i finançada per Ferrer 

i Guàrdia, es publicaran 21 números entre 1901 i 1903, any en què desapareix per 

passar a formar part de Tierra y Libertad. El seu fons es pot consultar a l’arxiu digital 

de la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

- La Vanguardia: Diari que va néixer vinculat al Partit Liberal, més endavant es declara 

independent, encara que ideològicament es manté proper als liberals. El 1906 es 

converteix en el més venut a Catalunya. Tots els números d’aquest diari estan 

digitalitzats i oberts a consulta en línia a l’hemeroteca digital de la pròpia capçalera. 

- La Veu de Catalunya: diari de la Lliga Regionalista, per tant, de caràcter conservador. 

En el període que ens ocupa estava dirigit per Prat de la Riba. El seu arxiu es troba 

digitalitzat i consultable a l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA). 

- Solidaridad Obrera: Fundat el 1907 finançat inicialment per Ferrer i Guàrdia i 

considerat l’òrgan de la Confederació Regional de la Solidaritat Obrera a Catalunya des 

de molt aviat. Als inicis publiquen anarquistes i socialistes, més endavant, va prenent 

un to més anarquista. Hi ha una interrupció en la seva publicació entre juny de 1909 i 

febrer de 1910, es torna a posar en marxa com a diari sindicalista vinculat a la CNT. El 

seu arxiu és consultable digitalment al portal Cedall, el centre de documentació per a 

la difusió de la memòria històrica antiautoritària i llibertària.  

- Tierra y Libertad: Publicació anarquista amb un inici intermitent, reapareix el 1899 

com a suplement de la quinzenal Revista Blanca, es convertirà en diari el 1903. Els tres 

números d’octubre de 1909 es van editar des de l’exili a Niça. El seu arxiu és 

consultable digitalment al portal Cedall, el centre de documentació per a la difusió de 

la memòria històrica antiautoritària i llibertària.  



48 
 

ACTUALITAT: 

Pel que fa a l’etapa posterior a la dictadura fins l’actualitat els mitjans consultats que 

han publicat articles sobre el pedagog d’Alella en aquest període són els que es 

detallen a continuació. En tractar-se de premsa vigent s’ha valorat que no era 

necessària la ressenya de cada un dels mitjans: 

- El Periódico 

- El País 

- El Nacional 

- La Directa 

- La Vanguardia 

- El Punt Avui 

- Diari Ara 

- Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

- Crític 

- Público 

- Vilaweb 

- ABC 

- La Razón 

- El Mundo 

- El diario.es 

 

També resulta interessant la consulta de revistes pedagògiques o vinculades d’alguna 

manera a l’educació. Així les revistes de sindicats d’educació, com són Docència del 

sindicat USTEC, L’Esquerda de la CGT o Informa de CCOO contenen articles referents 

a Ferrer i que permetran esbrinar el posicionament de cadascun dels sindicats davant 

el pedagog d’Alella. Altres revistes d’educació a analitzar són: Temps d’Educació de la 

Universitat de Barcelona, Papers d’Educació de persones Adultes de l’Associació 

d’Educació de Persones Adultes, Educació i Història: revista d'història de l'educació de 

l’Institut d’Estudis Catalans, Perspectiva Escolar de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 

i El Diari de l’Educació de la Fundació Periodisme Plural. Totes aquestes publicacions 

contenen articles en referència al fundador de l’Escola Moderna i permetran veure la 

imatge que se’n dibuixa a l’actualitat des del gremi educatiu. 

 

3.3. Fonts Orals 
En tractar-se d’un tema que no ha estat treballat en profunditat anteriorment, i 

existint la possibilitat d’entrevistar persones que poden parlar en primera persona dels 

períodes més recents que abasta l’estudi, les fonts orals són una eina important per al 

treball. Es recullen dos tipus d’entrevistes, per una banda la de testimonis que puguin 

parlar de la seva història de vida relacionada amb els episodis que contempla el treball, 
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per l’altra la de persones expertes en la matèria i intel·lectuals que hagin aprofundit 

en l’estudi de Ferrer i els moviments de renovació pedagògica.  

 

Les entrevistes a testimonis parteixen d’un qüestionari semi-obert que permet tant la 

sistematització de la informació, com restar oberta al diàleg i aprofundir en aspectes 

que puguin sorgir durant la conversa138. Les persones139 entrevistades són, en primer 

lloc, famílies que van participar de l’obertura de les escoles que han estat batejades 

amb el nom de Ferrer i Guàrdia, membres d’associacions veïnals i mestres d’aquella 

època, així com associacions, partits i individus que promoguessin altres espais de 

memòria com noms de carrers, places i equipaments. En segon lloc, equips directius, 

mestres i alumnes que treballen o estudien actualment a les escoles i, per últim, 

sindicalistes i militants del moviment de renovació pedagògica de l’època de la 

transició. L’objectiu de les entrevistes al primer grup és recuperar la memòria del 

procés d’obertura de les escoles, esbrinar per quin motiu es va decidir aquest nom, 

com va ser el procés de decisió i quins suports van rebre. Al segon grup se l’entrevista 

per veure què en queda de la idea inicial, si Ferrer ha passat a ser tan sols un nom o 

és present d’alguna manera al centre educatiu. Finalment, les entrevistes al tercer 

grup persegueixen saber quin posicionament tenien els diferents sindicats i moviments 

educatius davant la figura de Ferrer, si és que en tenien algun. 

 

Aquest primer conjunt d’entrevistes, doncs, es basen en la memòria de certes 

persones, amb tota la subjectivitat que pot comportar i els riscos de barrejar 

l’experiència passada amb el present i tota la vida viscuda entremig. De manera que 

cal prendre precaucions per recollir, però no contaminar l’estudi de les emocions que 

intervenen a l’hora de generar imatges sobre el passat, així com de la parcialitat de la 

memòria. Per aquest motiu és important sistematitzar la informació, contextualitzar-

la i recollir material complementari d’arxiu, hemeroteca i bibliografia que permeti la 

crítica epistemològica de les fonts140. Bona part d’aquestes històries no han estat 

escrites i, si ho han estat, és en relació al centre educatiu en qüestió o emmarcades 

dins el context de lluites de l’època, però no vinculades a la memòria de Ferrer. A 

                                                           
138 VILANOVA, Mercedes, “La historia presente y la historia oral”, a: Cuadernos de Historia 
Contemporánea, pàg. 61-70 (1998, núm. 20). En aquest article Vilanova defensa que les entrevistes són 
un aprenentatge a dues bandes i han de ser interactives no encotillant-se en un guió tancat i rígid. 
139 Veure detall de les persones entrevistades a l’Apèndix 2 i els guions de les entrevistes a l’Apèndix 3 
140 EGIDO, Ángeles, “Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral”, a: Historia y Comunicación Social, 
pàg. 265-279 (2001, núm. 6) 
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més, l’accés a certa documentació com podrien ser les actes de les reunions del procés 

d’obertura de l’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana no és possible, ja que per 

la naturalesa clandestina d’aquestes trobades no se’n deixava constància escrita. De 

manera que les fonts orals són completament imprescindibles per aquesta part de la 

recerca. 

 

El segon conjunt d’entrevistes correspon a les persones expertes, aquestes són 

pedagogues, historiadores de l’educació a Catalunya i persones que han impulsat actes 

de memòria de Ferrer i Guàrdia. L’objectiu d’aquestes és cobrir el buit historiogràfic, 

és a dir, buscar aportacions d’expertes en Ferrer i Guàrdia i en els diferents moviment 

de renovació pedagògica a Catalunya per poder contrastar i establir connexions entre 

Ferrer i les reivindicacions i pràctiques educatives en etapes posteriors. En absència 

d’obres sobre pedagogia que parlin específicament del llegat de Ferrer a les etapes 

posteriors, els professionals de la història de l’educació poden ajudar a fer aquest 

enllaç. 

 

Les entrevistes de persones expertes i intel·lectuals faciliten informació sobre possible 

documentació a revisar, aclariments conceptuals i algunes dades que es podien haver 

escapat de l’anàlisi bibliogràfic. De tota manera cal contrastar la informació rebuda 

per evitar errors cronològics o confusions. Així que aquestes entrevistes també són 

bastant sistematitzades, encara que més flexibles que les anteriors per poder aprofitar 

al màxim el camp d’expertesa de cada una de les persones entrevistades. 

 

Les cinc persones expertes entrevistades per al TFM han estat: Emili Cortavitarte141, 

Vicenç Molina142, Pere Solà143, Agnès Torras144 i Enric Vilaplana145. Emili Cortavitarte és 

professor d’història de secundària i va ser secretari general de la CGT, sindicat en què 

ha organitzat diversos cicles de conferències sobre Ferrer i Guàrdia i altres pedagogs 

llibertaris. De les persones entrevistades, Cortavitarte és la única a qui se l’entrevista 

per als dos conjunts, a banda de gran coneixedor de l’aposta pedagògica llibertària, 

va participar del moviment de les Escoles en Lluita. Vicenç Molina és llicenciat en 

                                                           
141 Entrevistat el 20 de juny de 2018. 
142 Entrevistat l’11 de juliol de 2018. 
143 Entrevistat el 4 de juliol de 2018. 
144 Entrevistada el 31 de maig de 2018. 
145 Entrevistat el 7 de juny de 2018. 
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geografia i història i, actualment, professor d’ètica a la facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat de Barcelona. Se l’ha entrevistat com a vicepresident de la Fundació 

Ferrer i Guàrdia, sobre qui té diversos articles i publicacions. Pere Solà és, 

possiblement, el català que més ha estudiat el projecte i la vida del fundador de 

l’Escola Moderna. Solà és catedràtic d’història de l’educació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i s’ha especialitzat en educació llibertària a Catalunya. Agnès 

Torras és professora emèrita del departament de pedagogia sistemàtica i social de la 

UAB, va estar en contacte amb el moviment de mestres Rosa Sensat i ha lluitat per 

aplicar mètodes pedagògics renovadors. Per últim, Enric Vilaplana també és pedagog, 

especialista en la pedagogia de Freinet i professor emèrit de la UAB, on impartia la 

matèria “La renovació pedagògica a Catalunya”. 

 

Algunes dificultats trobades amb les fonts orals venen derivades d’una qüestió 

biològica i és que alguns dels protagonistes dels episodis que s’inclouen a la recerca ja 

han mort o l’edat ha fet estralls i no ha estat possible realitzar l’entrevista. Tractant-

se, en la major part, de persones anònimes, en alguns casos no ha estat possible 

localitzar-les perquè han canviat de domicili o s’han distanciat de les altres 

protagonistes i se n’ha perdut el rastre. De tota manera, per a un estudi de més 

profunditat s’ampliaria la mostra de persones entrevistades per a cada una de les 

categories que aquí es presenten per, així, oferir una visió més panoràmica del tema 

tractat. 

 

3.4. Egodocuments 

Les memòries i biografies de persones que van tenir relació amb Ferrer i Guàrdia i 

aquelles que van reivindicar la seva figura de manera decidida fins als anys trenta ens 

poden aportar llum sobre la reflexió al voltant de Ferrer i la seva obra, sobre com s’ha 

anat preservant el seu record i quina és la visió que en tenien. Pel que fa al llibre 

pòstum de l’Escola Moderna escrit pel mateix Ferrer i a les biografies del personatge, 

ja s’han comentat al segon apartat d’aquest treball on es tracta l’Estat de la Qüestió. 

 

Amb els egodocuments cal tenir una prevenció similar a la de les fonts orals, quan es 

tracta de llibres de memòries o autobiografies hem de tenir present que alguns records 

poden estar distorsionats de manera intencionada, o no. La memòria és subjectiva i, 
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com ja s’ha comentat, pateix alteracions fruit de les vivències posteriors i les emocions 

que s’evoquen sobre determinats episodis en el moment d’escriure. Les biografies, tot 

i estar escrites per terceres persones, en ocasions estan escrites des d’una visió molt 

subjectiva de l’autor respecte el personatge biografiat, ja sigui des de l’admiració o 

el rebuig. Per aquest motiu també és important tenir clar de qui és l’autoria, posar-hi 

els filtres adients en funció d’això i, sempre que sigui possible, contrastar els fets amb 

altres obres. 

 

A continuació es llisten algunes de les biografies i memòries de persones que fan 

referència a Ferrer i Guàrdia. Cal tenir en compte que el llistat no és exhaustiu, per 

tant podrien existir altres egodocuments que fessin referència al fundador de l’Escola 

Moderna. 

- Claudi Ametlla: AMETLLA, Claudi, Memòries Polítiques, Barcelona: Pòrtic, 1963 

- Odon de Buen: BUEN, Odon, Mis memorias, Zaragoza: Institución “Fernando el 

Católico” (Diputación de Zaragoza), 2003 

- Adolfo Bueso: BUESO, Adolfo Recuerdos de un Cenetista, Barcelona: Ariel, 1976 

- Francesc Cambó: CAMBÓ, Francesc, Memorias (1876-1936), Madrid: Alianza 

Editorial, 1987 

- Pere Coromines: COROMINES, Pere, Diaris i Records. Volum II: De la solidaritat 

al 14 d’abril, Barcelona: Curial, 1974 

- Alejandro Lerroux: ALVAREZ JUNCO, José, El emperador del Paralelo. Lerroux 

y la demagògia populista, Madrid: Alianza Editorial, 1990; LERROUX, Alejandro, 

Mis memorias, Madrid: Afrodisio Aguado S.A Editor-Librero, 1963 

- Anselmo Lorenzo: LORENZO, Anselmo, El proletariado militante. Memorias de 

un Internacional, Toulouse: Ed MLE-CNT, 1947; MONTSENY, Federica, Anselmo 

Lorenzo, el hombre y la obra, Toulouse: Eds. Espoir, 1970 

- Teresa Mañé (Soldedad Gustavo): MARÍN, Dolors i PALOMAR, Salvador, Els 

Montseny Mañé: un laboratori de les idees, Reus: Les Veus del Temps 2, 2010 

- Joan Montseny (Federico Urales): URALES, Federico, Mi Vida, Barcelona: 

Publicacions de la Revista Blanca, 1932 (3 volums)  

- Mateu Morral: MASJUAN, Eduard, Un héroe trágico del anarquismo espanyol. 

Mateo Morral, 1879-1906, Capellades: Icaria Antrazyt, 2009 

- Josep Negre: NEGRE, Josep, Recuerdos de un viejo militante, Madrid: La 

Malatesta, 2010 
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- Francisco Ocaña: OCAÑA, Floreal, “La Escuela Moderna”, a: Tiempos Nuevos, 

(Octubre-Novembre 1938, núm.13) 

- Joan Puig Elias: Valeria Giacomoni, Joan Puig Elías. Anarquismo, pedagogía y 

coherencia, Barcelona: Editorial Descontrol, 2016 

- Alban Rosell: SOLÀ, Pere, Ferrer Guardia pedagogo y hombre de acción. La 

mirada apassionada de Alban Rosell sobre el fundador de la Escuela Moderna, 

Calella: Clavell, 2011 

- José de Tapia: JIMÉNEZ MIER, Fernando, Un maestro singular. Vida, 

pensamiento y obra de José de Tapia Bujalance, México DF: Autoedició, 1996 

- Pau Vila: VILA, Pau, “Assaig de recordança i de crítica del que fou l’Escola 

Horaciana”, a: GONZÀLEZ-AGÀPITO, Josep (coord.), L’Escola Nova Catalana. 

1900-1939. Objectius, constants i problemàtica, Vic: Eumo Editorial, 2002 

 

En la seva majoria, es tracta d’una mostra de personatges propers al pedagog d’Alella. 

Aquestes obres inclouen informació de tipus personal, política i pedagògica sobre el 

fundador de l’Escola Moderna. Un altre aspecte sobre el qual es pot extreure 

informació dels egodocuments és sobre els debats al sí del moviment llibertari al 

voltant de quines tendències són les autèntiques hereves de l’Escola Moderna. Es 

tracta, doncs, d’un tipus de fonts de gran riquesa per a l’estudi que aquí es planteja. 

 

4. Espais de Memòria de Ferrer, Ciutat Meridiana- Una 

aproximació analítica 

Una tesi doctoral a partir de la temàtica plantejada per aquest Treball Final de Màster 

desenvoluparia un a un els processos de materialització dels espais de memòria de 

Ferrer i Guàrdia. L’apartat que aquí es presenta se situaria a l’inici del tercer bloc 

temàtic “El record de Ferrer avui” i serviria d’enllaç entre aquest i l’anterior “Evolució 

del llegat”, ja que connecta el moviment de les Escoles en Lluita de la Transició amb 

un dels espais de memòria de Ferrer. En aquest apartat ens centrarem en el procés de 

l’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana que va ser la primera escola catalana de 

després del franquisme que va adoptar aquest nom. A banda de l’antiguitat i del 

simbolisme que suposa ser la primera a recuperar la figura de l’alellenc, s’ha valorat 

que una escola situada en un barri obrer i amb la dura lluita que va lliurar per 

materialitzar-se és l’exemple més adient per mostrar la rellevància d’aquest treball.  
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L’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana obriria les seves portes a l’edifici que 

ocupa actualment el 10 de novembre de 1984, tal com es fa constar a la placa que van 

penjar els veïns a l’entrada de l’edifici i que encara presideix la porta. El 1984, però, 

l’escola ja portava set anys en funcionament. Anem a veure quin era el context que va 

conduir a la dura lluita per l’escola, com es va aconseguir aquest equipament i com 

s’hi preserva la memòria de Ferrer a l’actualitat. 

 

4.1. Entorn i context previs a l’obertura de l’escola 
 

“Aquests reformadors es preocupen poc, en general, de la significació social de l’educació” 

Francesc Ferrer i Guàrdia 

La reforma educativa 

Entre el 1962 i el 1963 el Banc Mundial (BM) i l'Organització de Cooperació i 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) van fer públics informes que analitzaven la situació 

educativa espanyola. Aquests van ser molt desfavorables i recomanaven millores 

qualitatives i quantitatives, de fet, segons l'OCDE el pressupost espanyol no arribava a 

la meitat de la mitja dels països que en aquell moment formaven part d'aquest 

organisme. Davant d'això el govern franquista va fer un primer pla de desenvolupament 

entre 1964 i 1967 que va introduir algunes de les demandes d'aquests organismes 

internacionals, però les mesures seguien resultant insuficients. Els informes 

recomanaven parar especial atenció a l'ensenyament primari, però aquest no formava 

part de les prioritats que marcava el pla de desenvolupament. Es calcula que quan va 

acabar el pla, encara hi havia un dèficit de 700.000 places escolars, sense comptar els 

casos d'escolarització precària146. 

 

El Ministeri d'Educació i Ciència (MEC), amb José Luís Villar Palasí al capdavant, també 

va realitzar un estudi sobre la situació educativa del país, publicat el 1969. L'estudi es 

coneixeria com el Libro Blanco de la Educación i seria molt crític amb l'estat de 

l'educació, tot i que no aprofundia en les causes que originaven aquesta situació. El 

Libro Blanco va conduir a la Ley General de Educación (LGE) de 1970 que establia 

                                                           
146 GÓMEZ, F., 2015, pàg. 87 
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l'ensenyament obligatori fins els 14 anys implantant l'EGB, el BUP i el COU. Aquesta 

llei seguia el model ideat per la UNESCO que s'aplicaria a diversos països dels continents 

asiàtic, europeu i americà. Va ser una llei molt coherent amb la pretesa racionalitat 

tecnòcrata que perseguia millorar el rendiment i la qualitat de l'ensenyament; al 

mateix pròleg de la llei s'assenyalava aquesta voluntat afirmant que "esta Ley viene 

precedida como pocas del clamoroso deseo popular de dotar a nuestro país de un 

sistema educativo más justo, más eficaz, más acorde con las aspiraciones y con el 

ritmo dinámico y creador de la España actual"147. Tal com afirma Antoni Colom "la 

tecnocràcia ara troba la seva essència en ser la ideologia sense ideologia per fer veure 

que el seu objectiu no és ideològic sinó sols científic, el resultat del qual és, en tot 

cas, una forma més subtil de reproducció; el coneixement d'uns quants com a element 

de domini de la majoria"148. O en la mateixa línia, afirma Mayordomo "se quiere 

presentar como una especie de ruptura pedagógica, como una pura racionalidad 

científica o una realidad no ideológica"149. 

 

La LGE suposaria una considerable reforma del model educatiu, ampliant abastament 

les oportunitats educatives i la població escolar. Ara bé, s'ha de tenir en compte que 

el punt de partida era d'endarreriment profund. El pròleg de la llei parlava 

explícitament de la voluntat de democratitzar l'ensenyament i assenyalava que "se 

trata, en última instancia, de construir un sistema educativo permanente no concebido 

como criba selectiva de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el máximo la 

capacidad de todos y cada uno de los españoles"150. 

 

No tothom faria aquesta mateixa lectura de la LGE. Alguns consideraven la reforma de 

Villar Palasí com un acte de propaganda sobre una falsa igualtat d’oportunitats, ja que 

hi ha molts elements que intervenen en la desigualtat educativa. En primer lloc, el fet 

que l’ensenyament preescolar fos de pagament excloïa bona part de les criatures de 

classe treballadora, que arribarien a l’EGB sense una base prèvia. En segon lloc, 

l’alumnat que tingués problemes per superar les traves de l’EGB, els que no 

                                                           
147 Ley General de Educación 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y de financiamiento de la 
reforma educativa. Boletín Oficial del Estado, núm. 187, de 6 de agosto de 1970, pàg. 12525 a 12546. 
<http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-852> (22 de desembre de 2016). 
148 COLOM, A., 2011, pàg. 27 
149 MAYORDOMO, A., 2002, pàg.22 
150 LGE, 1970 
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s’adaptessin a “una escuela marcada por la imposición desde «arriba»151”, no podrien 

accedir al títol d’EGB, necessari per cursar BUP, necessari per accedir a estudis 

superiors. Per últim, “el hijo de la clase burguesa vive fuera de la escuela una 

prolongación de ésta. Los contenidos escolares, que no son más que un reflejo de los 

conocimientos intelectuales o pseudointelectuales de la burguesía, se ven reflejados 

en cuanto el niño pisa su casa”, és a dir que el nivell cultural de la família, la quantitat 

de llibres que hi hagués a casa i la possibilitat de viatjar mantenen unes criatures més 

connectades amb la cultura escolar que unes altres, per a qui aquells continguts 

queden molt lluny de la seva realitat. Per a les Escoles en Lluita, de qui parlarem més 

endavant, la LGE era una adaptació a les noves necessitats del capitalisme i perseguia 

l’objectiu de reproduir el sistema de classes i el predomini de la burgesia sobre la 

classe obrera152. 

 

Sigui com sigui, a partir de finals dels seixanta van confluir un seguit d'elements que 

afavoririen l'expansió de noves ideologies pedagògiques. La Llei de premsa del 1966, 

el pla d'estudis de Magisteri de 1967 i els plans d'estabilització van obrir la porta a 

influències estrangeres i va facilitar l'accés a bibliografia fins llavors desconeguda, així 

com la difusió de publicacions sobre pedagogia. No oblidem que tot això es va produir 

en un context de creixent mobilització social i forta articulació dels moviments 

opositors al règim que s'havien anat consolidant al llarg de tota la dècada.  

 

El moviment de renovació pedagògica 

El franquisme va ser fulminant per a les experiències educatives de la Segona 

República. En acabar la guerra, alguns petits reductes van aconseguir passar 

desapercebuts per al règim i van mantenir, a dures penes, una educació activa que es 

pot considerar anecdòtica. Aquests existiren només en l'àmbit privat, en escoles 

estrangeres o a partir de mestres concrets. Marta Mata, una de les fundadores de la 

futura institució Rosa Sensat, assenyala algunes d'aquestes experiències i afegeix:  

"També hem d'apuntar el treball, amagat a l'escola nacional de barri extrem a les ciutats, 

d'alguns mestres joves, que per alguna circumstància més o menys fortuïta van poder fer  

l'enllaç amb el «bon abans de la guerra» i mantenir-lo. (...) No és casual que tots ells es 

posessin en relació amb les escoles que es fundarien a la dècada següent, amb el 

                                                           
151 COL·LECTIU «CAPS DE SETMANA», 1978, pàg.13 
152 Ibídem (capítol 1) 
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moviment que quallà als anys seixanta fins a entrar a formar part de Coordinació Escolar 

als setanta i esdevenir pública als vuitanta"153  

 

De la mateixa manera que va passar al món del treball o a l'universitari, l'esdevenir del 

magisteri ens demostra que el búnquer no era infranquejable. Si als anys 40 tan sols hi 

havia petites experiències que havien sobreviscut aïllades, de forma precària i que 

intentaven passar desapercebudes; als 50 es van començar a obrir nous centres de 

renovació pedagògica, als 60 s'anirien articulant cada vegada més i, finalment, als anys 

70 esdevingueren un autèntic contrapoder. El moviment de renovació pedagògica va 

ser liderat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Es tractava d’un moviment molt 

feminitzat, tal com s'observa al quadre publicat per Jordi Monés al llibre Els primers 

quinze anys de Rosa Sensat, el 90% de participants a les escoles d'estiu entre 1966 i 

1973 eren dones. Bona part d'elles provinents de famílies benestants que podien pagar 

la formació de les seves filles a l'Escola Normal, al CICF o -més endavant- als centres 

universitaris. 

 

A banda de les reivindicacions laborals o l'aposta decidida de bona part dels centres 

per esdevenir escola pública -que vindrien més endavant-, entre les seves aspiracions 

hi figuraven la coeducació de sexes, l'escola catalana i la voluntat democratitzadora 

que es veia reflectida en diverses pràctiques, com ara el definir-se com a escoles no 

autoritàries i practicar la pedagogia activa. També ho era l'organització horitzontal 

dels centres. Cap a finals dels seixanta van sorgir diverses cooperatives de mestres i 

famílies que no tenien direcció, però els centres que no eren cooperatius també 

s'organitzaven de forma horitzontal i el conjunt de mestres intervenia en tots els 

aspectes relacionats amb el centre, prenent decisions per consens. 

 

Entre els reptes que van haver de fer front aquests centres, es troba el de la viabilitat 

econòmica. El fet de mantenir-se bàsicament per les quotes de les famílies provocava 

un doble problema, per una banda les mestres cobraven sous mísers i, per l'altra, les 

famílies amb menys recursos quedaven excloses d'aquests centres. A Barcelona, al barri 

del Verdum, la mestra Maria Antònia Canals va obrir el 1962 l'escola Ton i Guida, 

primera experiència d’aquell període d'una escola activa en una zona obrera. Allà les 

inscripcions costaven 50 pessetes, però es podien negociar en funció de les possibilitats 

                                                           
153 CANALS, Maria Antònia, et al., 2001 
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de cada família. L'existència d'aquest tipus d'escoles als suburbis i barris obrers, però, 

era molt excepcional. 

 

Des de les Escoles en Lluita també s’aspirava a un model de pedagogia activa, però la 

seva prioritat era, sobretot, dur a terme aquest projecte a barris obrers. Una crítica 

que van fer a l’Associació de Mestres Rosa Sensat era que: 

 

“El marco en el que se han realizado estas experiencias no es otro que la escuela privada, 

y no una privada cualquiera, sino mayoritariamente una escuela cara y clasista, situada 

en puntos estratégicos de la ciudad: Sarriá, Guinardó, Horta. Esto hace que la enseñanza 

de calidad siga inaccesible a la clase trabajadora y siga siendo patrimonio de unos pocos. 

(…) En el fondo, se trata de mejorar la escuela burguesa, los contenidos burgueses y la 

escuela de los burgueses y esto no hace sino agudizar la diferencia entre las clases 

sociales. Cuestionarse la reforma de la enseñanza sin cuestionarse a la vez la división de 

la sociedad en clases, es afianzar esta división a través de la enseñanza”154 

 

La diferència fonamental entre la proposta de Rosa Sensat i la de les Escoles en Lluita 

radicava en la lectura de classe que les darreres feien de la qüestió educativa. El 

naixement d’aquest moviment es va produir per la manca d’escoles gratuïtes als barris 

de classe treballadora, ara bé, la gratuïtat no era el seu únic objectiu, també volien 

portar als barris un model d’ensenyament que s’havia vist truncat per la guerra i que 

consideraven que ara només quedava reservat per a aquelles famílies que el podien 

pagar. Volien la gestió comunitària dels centres, mancomunada entre famílies, 

mestres, veïnat i alumnat. També eren partidaris d’incorporar continguts pedagògics 

nous, que contribuïssin a la formació d’alumnat crític, responsable, autònom, creatiu 

i capaç de reconèixer tant les seves necessitats com la realitat que els envoltava. És a 

dir, uns continguts que consideraven propis de la classe treballadora155. 

 

Ciutat Meridiana 

L’especulació urbanística derivada del pla de Porcioles de la Gran Barcelona va 

provocar un creixement desordenat i desigual de la capital catalana. A la zona nord-

est de la ciutat, habitada sobretot per obrers industrials d’orígens diversos, hi havia 

una greu manca de serveis i d’equipaments. Es calcula que el 1969 el 13% dels 

                                                           
154 COL·LECTIU CAPS DE SETMANA, 1978, pàg. 21 
155 COL·LECTIU CAPS DE SETMANA, 1978, pàg. 24-30 
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habitatges de Roquetes no tenien llum i un 63% no tenien aigua156. L’exclusió territorial 

que suposava la desconnexió d’aquest territori amb la resta de la ciutat no va trigar a 

fer esclatar el conflicte en aquest barri d’habitatges d’autoconstrucció densament 

poblat. 

 

Ciutat Meridiana ocupa un terreny que era propietat del constructor reusenc Enrique 

Banús, qui hi pensava construir un cementiri. Aquest pla va ser descartat aviat perquè 

el terreny era massa ombrívol i humit per un cementiri157, però Banús, de la mà de 

Samaranch i Porcioles, va poder beneficiar-se del pla parcial de Font Magués, aprovat 

el 1963, que permetria l’urbanització del seu terreny en només quatre anys. El 1967, 

doncs, naixia un nou barri a Barcelona, es tractava d’un barri edificat, però 

completament mancat d’equipaments sanitaris i educatius. El 1976 Ciutat Meridiana 

tenia 40.000 habitants i tan sols disposava de dues escoles nacionals, la resta eren 

acadèmies privades en males condicions158. Bona part del veïnat confiava poc o gens 

en possibles solucions per part de l’administració i de la mateixa manera com 

s’organitzaven per caçar rates159, s’organitzaven per aconseguir els serveis que 

mancaven al barri. 

 

A l’inici dels anys 70 el règim ja havia entrat en decadència, a nivell local augmentaven 

els conflictes per demanar millores i per qüestionar el poder decisori d’una 

administració sense capacitat negociadora i sotmesa a la pressió del capital privat. El 

veïnat trobava moltes traves per accedir a l’administració, així que una part 

considerable d’aquest va optar per l’autoorganització. Entre 1970 i 1972 es va registrar 

el major nombre d’organitzacions veïnals legalitzades, fet que es va reflectir en un 

increment en el nombre d’accions. Aquestes es podrien classificar en dos tipus, les 

accions puntuals per cobrir necessitats, com podien ser els talls de carreteres, i les 

accions sorprenents per visibilitzar certes realitats, com el segrest d’autobusos o les 

ocupacions d’edificis públics160. 

                                                           
156 GARCIA, M. et al., 2007, pàg.93 
157 VITAL, Ferran, “Ciutat Meridiana, el barri oblidat de Barcelona”, a: Sàpiens, 
<http://blogs.sapiens.cat/historiadorvital/2015/05/13/ciutat-meridiana-el-barri-oblidat-de-barcelona/>, 
13 de maig de 2015, (20 de juny de 2018) 
158 COL·LECTIU «CAPS DE SETMANA», 1978, pàg. 47 
159 L’entrevistat A ens parla dels “Concursos de caça major de rates” que s’organitzaren a Ciutat 
Meridiana a partir de mitjans dels anys 70 (15 de juny de 2018) 
160 Ibídem, pàg. 96 

http://blogs.sapiens.cat/historiadorvital/2015/05/13/ciutat-meridiana-el-barri-oblidat-de-barcelona/
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4.2. Origen de l’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana161 
 

“Demostrar als infants que mentre un home dependrà d’un altre home es cometran abusos i 

hi haurà tirania i esclavitud, estudiar les causes que mantenen la ignorància popular, conèixer 

l’origen de totes les pràctiques rutinàries que donen vida a l’actual règim insolidari, fixar la 

reflexió dels alumnes sobre tot allò que se’ns presenta a la vista, aquest ha de ser el 

programa de les escoles racionalistes” 

Francesc Ferrer i Guàrdia 

De privada a pública autogestionada 

Com hem vist, la majoria de centres educatius de Ciutat Meridiana als anys 70 eren 

acadèmies privades en males condicions. Una d’aquestes acadèmies era l’escola San 

Francisco Javier, que va començar el curs 1976-1977 incorporant nous mestres sense 

contracte. Al mes de gener els oferiren mantenir-se al centre amb la condició de signar 

un contracte en blanc. Es tractava d’una acadèmia molt jerarquitzada, mal il·luminada 

i amb instal·lacions precàries. Una mateixa sala servia d’aula per a 45 alumnes, de 

cuina i de menjador. El càstig físic i psicològic als alumnes era habitual, també fer-los 

servir per fer encàrrecs personals dels propietaris i, si es considerava necessari, se’ls 

castigava sense menjar.  

 

Cap a final de curs els mestres del San Francisco Javier van començar a convocar les 

famílies per informar-les de les condicions que es vivien a l’escola, d’aquí va néixer 

una junta que seria l’encarregada de comunicar la situació del centre a les entitats 

oficials i de difondre-ho a l’opinió pública. Va ser en aquest moment que van començar 

les represàlies a mestres i alumnes, però els mestres van aprofitar el moment per 

començar a fer alguns assajos per educar d’una altra manera, ja que la pèrdua 

d’impunitat de la direcció va anar acompanyada d’un procés d’empoderament del 

professorat. Docents, famílies, veïnat i alumnat van anar consolidant una assemblea 

que es reunia quasi a diari i que va anar definint unes línies sobre l’educació que volia 

per als seus fills i filles. 

                                                           
161 Per aquest apartat i el posterior les fonts són les persones entrevistades A, B, C, D, E, F i G, el llibre 
Escuelas en Lucha i retalls de diaris que van facilitar els mateixos protagonistas de la lluita, alguns sense 
data. 
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Paral·lelament, la direcció del centre va rebre una subvenció del MEC, d’aquesta 

subvenció havia de retornar una part a les famílies per compensar la diferència amb 

les quotes cobrades, però el centre es va negar a pagar. En aquest moment cinc dels 

vuit mestres i moltes famílies van començar una tancada a l’escola per reclamar la 

part de la subvenció que els corresponia i que la resta repercutís en millores al centre. 

La tancada va durar 17 dies, se celebraven assemblees a diari, així com manifestacions, 

talls d’autopistes i talls a la via del tren. Aviat el veïnat va prendre consciència que 

l’escola no retornaria els diners i la lluita va passar a reivindicar una nova escola al 

barri. L’objectiu era acabar amb l’escola-negoci, aconseguir la gratuïtat de 

l’ensenyament i entrar a formar part de l’escola estatal amb participació veïnal. El 

San Francisco Javier va acabar tancant. 

 

El 18 de juliol acabaria la tancada, que s’havia produït sense incidents, però aquell dia 

la policia havia pres el barri per evitar la celebració de l’assemblea i els talls 

d’autopistes. La policia va intervenir carregant contra els manifestants, van utilitzar 

pilotes de goma, pots de fum i una tanqueta d’aigua per dissoldre la reivindicació. 

L’acció policial acabava de matinada amb diverses persones ferides i una menor 

detinguda. L’endemà una part del barri va organitzar la resistència a la policia amb 

barricades i pedres. Una altra part va segrestar un autobús per anar al jutjat a demanar 

la llibertat de la menor, amb l’amenaça que si calia ocuparien l’edifici fins que 

l’alliberessin. Aquell mateix dia la noia va sortir en llibertat i es va aconseguir el 

compromís de la Delegació d’Educació per obrir una escola al barri, només faltava la 

cessió de terreny per fer-ho possible. Tot i això es tornaren a produir càrregues 

policials fins la mitja nit amb incidents molt greus. 

 

Ciutat Meridiana, en el seu naixement, estava habitada per persones arribades de 

diferents indrets de l’estat, persones que ja havien participat en moviments socials, 

molts al marge de les grans organitzacions polítiques. Aviat van aconseguir consolidar 

una dinàmica assembleària al voltant de la lluita per l’escola de la qual participaven 

tant menors, com joves i adults. La presència d’organitzacions polítiques com el PSUC, 

Bandera Roja o la Organización de Izquierda Comunista era a títol individual. També 

hi eren presents grups anarquistes, per una banda l’associació Cabezas de Família -

estructura de la Falange que a Ciutat Meridiana van infiltrar llibertaris i comunistes 
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llibertaris, els anomenaven els “cabezones”-,  eren persones formades en l’anarquisme 

que optaven més aviat per l’acció directa. Un altre corrent llibertari eren les diferents 

bandes de joves que responien activament contra una situació de marginalitat, tot i 

no tenir una base teòrica definida. Segons recorden alguns dels actors, tothom 

intentava capitalitzar la lluita, però l’assemblea ho impedia, de tota manera 

l’entrevistat B valora “Yo creo que eso era lo bueno, que la lucha estuviera enriquecida 

desde personas que no venían de ningún partido político, hasta los socialistas o los 

chavales del Moco Verde162”. Ara bé, que la lluita s’enriquís per la diversitat política 

no vol dir que estigués exempta de conflictes interns. 

 

La presència policial es va mantenir tot l’estiu per provar d’impedir les contínues 

mobilitzacions. Les assemblees es van reprendre al setembre. La delegació s’havia 

compromès a tenir un barracó per l’escola a l’inici de curs, però al setembre encara 

faltava molta part de l’obra per fer, de manera que les famílies, que veien 

imprescindible començar les classes coincidint amb l’inici de curs, van decidir 

començar-les en diferents indrets del barri. Durant el primer mes es feien a la mateixa 

plaça on es reunien. Com que començava a fer fred, van ocupar un cinema que portava 

dos anys abandonat i repartiren les classes entre el cinema, l’església petita del barri 

i els locals de l’associació de veïns i dels “cabezones”. En aquell moment va ser quan 

es va debatre quin havia de ser el nom de l’escola, hi va haver dues o tres propostes 

fins que un veí va proposar el nom de Ferrer i Guàrdia: 

“En ese debate participaron unas mil personas, se hizo la asamblea en la Plaza Roja163. 

Había otras propuestas, una era Nuestra Señora de Núria, que la propusieron los 

Cabezones. Pero cuando se propuso aquél [Ferrer i Guàrdia] ya no había color. Se 

debatió, se buscó información, había personas que lo conocían bien y lo explicaban, 

incluso participaron profesores de universidad y todo el mundo estuvo de acuerdo en que 

ése sería el nombre164” 

 

El nom era en ferm per part del moviment popular, tot i que el MEC el va considerar 

un nom provisional. L’entrevistat A recorda que es va decidir el nom de Ferrer i Guàrdia 

perquè es volia un aprenentatge actiu dels infants. L’entrevistat B matisa que quan es 

                                                           
162 Una de les bandes llibertàries que incloíem en el segon grup. 
163 Nom amb què els veïns anomenaven la plaça on es reunien, en referència a la Plaça Roja de Moscou, 
actualment ha passat a ser el nom oficial 
164 Entrevistat B, 25 de juny de 2018. 
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va plantejar el model d’escola no es plantejava en cap cas una escola llibertària, ni 

fer una rèplica de l’Escola Moderna, sí que es volia un model diferent al del San 

Francisco Javier i a nivell pedagògic s’anava recollint el que proposava l’assemblea. 

Durant els primers temps es tenien clars alguns principis com la participació activa 

dels infants, l’educació integral i la coeducació de sexes, però les discussions giraven, 

sobretot, al voltant d’altres temes com el fet que el material el posés l’escola, que les 

famílies no haguessin de pagar permanències, que les ràtios no superessin els 30 

alumnes per aula, que l’escola estigués al servei del barri i que el finançament fos 

estatal, però la gestió recaigués en mestres i famílies165.  

 

Els continguts els adaptava cada mestre segons les prioritats del moment i del 

moviment. Van incloure totes les assignatures oficials, excepte religió, que la van 

substituir per una assignatura anomenada “formació humana”. No eren partidaris de 

posar notes als alumnes, però com que volien que aquell curs, començat de forma poc 

convencional, comptés com a oficial, van haver de qualificar els alumnes166. Les 

matèries connectaven les lluites del barri amb l’escola, per això es veia imprescindible 

que les famílies i el veïnat poguessin escollir els mestres: “Los padres sabían que sólo 

con unos maestros por ellos elegidos -parte de los cuales habían participado 

activamente con ellos en la lucha a partir del S. Francisco Javier- podían gestionar 

conjuntamente la escuela, controlar la enseñanza impartida y discutir sobre todo 

aquello concerniente a los intereses de sus hijos167”. L’escola no només connectava 

l’alumnat amb la seva realitat més immediata a través dels continguts teòrics, també 

participaven de les assemblees i de les accions per tallar el trànsit. 

 

Escoles en lluita 

La batalla per poder escollir els mestres va ser encara més dura que la d’aconseguir 

l’escola. Com dèiem, el curs va començar el mateix dia que a la resta d’escoles amb 

els mestres escollits per l’assemblea que, com que no eren reconeguts pel MEC, no 

cobraven una nòmina del ministeri. Els veïns van fer rifes i van anar a buscar 

                                                           
165 REDACCIÓ, “Las «Escuelas en Lucha», una situación muy conflictiva”, a: El Correo Catalán, 7 d’octubre 
de 1977. 
166 CALLIS, Ernest, “El recreo: Cortar la calle”, a: Tele/eXpres, 23 de setembre de 1977 
167 COL·LECTIU «CAPS DE SETMANA», 1978, pàg. 59 
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subvencions de tot tipus per poder pagar els sous dels mestres, els que van aconseguir 

ser nomenats pel MEC repartien part de la seva nòmina perquè tots poguessin cobrar168. 

 

La situació del Ferrer i Guàrdia no era única a Barcelona, dues escoles més van seguir 

processos similars, es tracta de l’Escola Pegaso, de Sant Andreu i la Sóller, del barri de 

Porta. Les tres escoles van entrar en contacte a principis de setembre i van ocupar 

durant quatre dies la Inspecció d’Ensenyament per reclamar, especialment, el 

nomenament de mestres per part de les assemblees de barri. El primer mes del curs 

1977-78 va ser molt intens per aquest col·lectiu que es va batejar amb el nom 

d’“Escoles en Lluita”: talls de trànsit, segrest d’autobusos, concentracions davant la 

delegació del MEC, manifestació durant les festes de la Mercè, ocupació de 

l’ajuntament, entrevista amb el governador civil, reunió amb el ministre Cavero i 

ocupació del Parlament en la sessió inaugural de l’Assemblea de Parlamentaris. Tot 

això acompanyat de diverses càrregues policials i detencions. 

 

Aquesta lluita va aconseguir un ampli seguiment i diversos suports. Amb el temps més 

centres es van anar afegint a la coordinació de les Escoles en Lluita. Es feien 

mobilitzacions per intentar impedir la incorporació dels mestres nomenats pel MEC als 

centres, alguns d’aquests ja renunciaven directament com a mostra de suport a la 

lluita. Altres, però, es van anar organitzant en contra de l’assemblea de les Escoles en 

Lluita. El MEC, que es resistia a acceptar les demandes dels centres per no crear un 

precedent, va intentar espolsar-se el problema proposant la municipalització 

d’aquestes escoles o la privatització amb subvencions del cent per cent. Però aquestes 

no eren les demandes dels centres amb qui interlocutaven. Al que sí va accedir el MEC 

va ser a la construcció d’un parvulari per l’Escola Ferrer i Guàrdia, fet al qual s’havien 

compromès en un primer moment però que no van materialitzar fins que la lluita va 

agafar aquesta magnitud. 

 

El sector de mestres que s’oposava a les demandes de les Escoles en Lluita es movia al 

voltant de l’Associació de Mestres Estatals d’EGB (ASEPE). Aquesta va convocar una 

vaga per als dies 13 i 14 d’octubre de 1977 perquè, segons un portaveu d’aquesta 

associació, “creemos que se están perturbando unos derechos profesionales que la ley 

                                                           
168 El temps que va durar aquesta situació no queda recollit enlloc, l’entrevistat A creu que va durar al 
voltant d’un any o any i mig. Entrevistat A, 15 de juny de 2018. 
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contempla169”, fent referència a la demanda de nomenament dels mestres per part de 

les assemblees de familiars i veïns de les Escoles en Lluita. En qualsevol cas, les 

mobilitzacions i les reunions amb institucions van donar els seus fruits i, finalment, el 

MEC va acceptar el nomenament de mestres per part de les assemblees com a mesura 

excepcional per aquell curs. El mes d’octubre l’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat 

Meridiana ja van tenir el barracó170 que l’allotjaria fins el 1984. 

 

La lluita per l’Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana mostra com des d’un 

moviment autogestionat es va aconseguir tancar una escola privada i reconvertir-la en 

un centre públic que comptava amb uns 300 alumnes. Tot i no buscar un model 

actualitzat de l’Escola Moderna, hem vist que molts dels valors pedagògics que 

defensava l’assemblea veïnal coincidien amb el ferrerisme. 

 

4.3. L’Escola Ferrer i Guàrdia a l’actualitat, espai de memòria 
 

“Que la intel·ligència de l’alumne, influïda per allò que veu i documentada pels coneixements 

positius que vagi adquirint, discorri lliurement, sense prejudicis ni subjecció sectària de cap 

mena, amb autonomia perfecta i sense cap més trava que la raó, igual per a tothom, 

sancionada en últim extrem, quan assoleixi la veritat, per la bella brillantor de l’evidència, 

davant de la qual desapareixen les negrors del sofisma i de la imposició dogmàtica” 

Francesc Ferrer i Guàrdia 

 

El cas de l’escola de Ciutat Meridiana és un cas paradigmàtic d’escola que recupera la 

memòria del personatge del qual du el nom. Molts centres que porten el nom d’un 

personatge il·lustre no actuen activament com a espai de memòria, en canvi, en aquest 

centre trobem que just abans de la porta d’entrada hi ha una placa que recorda la 

lluita de 8 anys per aconseguir l’escola. Ben bé a l’entrada del centre hi ha un mural 

amb una frase del pedagog d’Alella que diu així: “Ensenyar és donar el gust pel saber, 

l’amor a la natura i l’entusiasme per la vida”. També trobem una exposició temporal 

sobre Ferrer i Guàrdia, feta a partir dels treballs de l’alumnat d’aquell curs escolar. A 

                                                           
169 MORAN, A., “Doscientos colegios nacionales afectados por la huelga de maestros”, a: El noticiero 
universal, 14 d’octubre de 1977 
170 Actualment aquest barracó és l’Escola d’Adults de Ciutat Meridiana, una escola que es va inspirar en 
el model d’alfabetització de Paulo Freire. 
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cada una de les aules hi ha el llibre del professor, en aquest s’inclouen indicacions 

diverses per al professorat, però també un dossier amb informació de la vida de Ferrer 

i Guàrdia. Per últim, al despatx de direcció hi trobem un retrat del pedagog d’Alella. 

Segons l’entrevistada E171, “s’ha fet un esforç per no perdre el fil del nom de l’escola”. 

 

Als inicis, la decisió del nom va ser una declaració de principis, una reivindicació del 

model d’escola activa i emancipadora que es volia, però la figura de Ferrer no tenia 

cap protagonisme al centre escolar. Un cop l’escola ja estava instal·lada a l’edifici que 

ocupa actualment i l’època de reivindicació pel model de centre havia quedat enrere, 

es va començar a consolidar com un espai de memòria actiu. No està clara la data 

d’inici, perquè no ha estat possible contactar amb mestres que fessin d’enllaç entre 

l’etapa d’obertura del centre i l’actualitat, però segons un comunicat enviat a les 

famílies, podria ser el curs 1993-1994 quan es va consolidar el 13 d’octubre, data de 

l’assassinat de Ferrer, com el dia de la festa de l’escola172. 

 

Actualment la festa de l’escola se celebra discretament a cada aula. Cada un dels 

mestres ha anat parlant de la figura de Ferrer i Guàrdia durant els dies anteriors i els 

alumnes creen algun material per recordar-lo. Els materials van en funció dels cursos, 

així l’alumnat del cicle superior fa treballs més complets que poden incloure dades 

biogràfiques, informació sobre la Setmana Tràgica i informació sobre les bases de 

l’Escola Moderna. En canvi l’alumnat dels primers cursos pot fer collages, dibuixos o 

infografies amb la vida de Ferrer173. Aquestes produccions s’exposen a l’entrada del 

centre, en una exposició temporal que canvia cada any. 

 

Quan va començar-se a celebrar, però, la festa consistia en un conjunt d’activitats a 

l’escola com podien ser teatre, parlaments, exposicions, etc. Es feia d’aquesta manera 

perquè hi havia alguns mestres concrets que s’encarregaven de la coordinació de les 

activitats, a mesura que aquestes persones s’han anat jubilant o han deixat el centre 

aquesta celebració ha quedat més diluïda i tan sols es fa una festa gran en anys 

especials. Durant el curs 1995-1996, en el marc de la festa de l’escola, es va acollir174 

                                                           
171 Entrevistada E, 24 de maig 2018 
172 Veure Apèndix 4: “Comunicat a les famílies: 13 d’octubre festa de l’escola” 
173 Veure Apèndix 5: “Imatges memòria Escola Ferrer i Guàrdia” 
174 L’equip docent actual no té constància si es va produir pel propi centre o per terceres persones, com 
que l’exposició no està signada no ho hem pogut confirmar. 
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una exposició que duia per títol “El cas Ferrer i Guàrdia”. Aquesta exposició de 13 

plafons incloïa: una breu biografia de Ferrer i Guàrdia, la seva tasca al capdavant de 

l’Escola Moderna, una explicació de l’educació racionalista, una contextualització de 

l’anarquisme a l’Estat espanyol d’inicis de segle XX, una explicació de l’atemptat 

contra el rei Alfons XIII i del procés de Ferrer de 1906; un plafó sobre la Setmana 

Tràgica i un altre sobre la repressió de la revolució; els quatre darrers plafons 

mostraven el procés contra Ferrer, la seva execució i les manifestacions i protestes 

contra l’execució a diversos països europeus. 

 

Pel que fa al dossier present a totes les aules, es tracta de dues fitxes biogràfiques 

sobre el fundador de l’Escola Moderna elaborades a partir d’informació provinent de 

la Fundació Ferrer i Guàrdia. En total són cinc fulls fotocopiats que narren els principals 

episodis de la vida del pedagog, ara bé, es tracta d’un material pensat per al 

professorat, ja que el tipus de llenguatge emprat és massa enrevessat per alumnat de 

primària. A banda del dossier, l’equip docent disposa del número 29 de la revista 

Docència, de la USTEC, que es va publicar el maig de 2009 i va dedicar el número a 

Ferrer i Guàrdia en motiu del centenari del seu afusellament. L’entrevistada E ens 

comenta que amb aquest material cada mestre fa el que bonament pot de cara al 13 

d’octubre, de les seves paraules se’n desprèn que resultava més enriquidor quan es 

feien activitats conjuntes de centre que també ajudaven a la reflexió de les famílies 

al voltant de les idees pedagògiques de Ferrer175. 

 

La imatge del pedagog d’Alella és molt present al centre, des d’aquest estudi es va 

preguntar a alguns mestres i alumnes per sondejar quin coneixement va quedant de la 

tasca de preservació de memòria que fa l’escola. L’entrevistada G és una mestra 

d’idees llibertàries que considera que no s’aprofundeix gaire en la preservació de 

memòria, segons diu alguns alumnes creuen que Ferrer és el “jefe” de l’escola. Per a 

l’entrevistada G es tracta d’una actuació més aviat estètica i li agradaria que al centre 

s’incorporessin algunes de les mesures pedagògiques que es van introduir a l’Escola 

Moderna. De tota manera, el sondeig amb una petita mostra de l’alumnat del centre 

va ser positiva, tots reconeixien el personatge i alguns van poder donar dades bastant 

concretes sobre la persona. A continuació es transcriu una breu entrevista amb 

l’entrevistada F, una alumna del cicle superior: 

                                                           
175 Entrevistada E, 24 de maig 2018 
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“Transcripció literal de l’entrevista amb l’entrevistada F, 24 de maig de 2018: 

- Reconeixes aquest senyor? [Se li ensenya una fotografia] 

- És Ferrer i Guàrdia. 

- I qui era? 

- Era un noi, o sea, un senyor que creia que els nens tenien llibertat, que no tenien 

que haver ni càstigs ni deures, ni coses així i Francesc Ferrer era anarquista. Crec 

que treballava de mestre a la universitat o algo així. 

- Què et sembla aquesta proposta de ni càstigs ni deures? 

- Em sembla regular, si no hi hagués càstigs els nens ara mateix es barallarien i farien 

tonteries i no els passaria res.” 

 

Des de la direcció de l’Escola Ferrer i Guàrdia parlen amb orgull dels orígens del centre, 

tot i que cap dels membres de l’equip directiu actual va participar d’aquesta lluita, 

són molt conscients dels talls de carreteres que es produïren a diari i que va tractar-

se d’un procés llarg. Malgrat això, no tenien constància de l’existència del llibre 

Escuelas en Lucha que narra amb detall tot el procés reivindicatiu, de fet, 

pràcticament no hi ha contacte amb les persones que van protagonitzar aquest procés, 

cosa que els entrevistats A, B i C lamenten. Ara bé, els subjectes entrevistats per la 

seva implicació en la lluita per obrir l’escola tampoc tenien constància que actualment 

l’escola s’hagi convertit en un espai de memòria de Ferrer. La direcció del centre 

considera important que l’alumnat conegui la figura del pedagog d’Alella: 

“El nostre nom ens representa, impregna tot el que fem i dinamitza els ideals que ens 

mouen en la formació del nostre alumnat. Volem ser un factor dinamitzador de la seva 

formació integral, afavorir la convivència i el respecte entre tots, i fomentar un 

creixement personal positiu des de la proximitat de les persones. 

Som una escola activa que vol generar oportunitats per a tothom i que viu la 

multiculturalitat com un valor afegit que ens fa créixer, ens enriqueix i ens dinamitza, 

que transforma la diferència en capacitat de millora. I tot ho podem resumir en una frase 

de Francesc Ferrer i Guàrdia: "Ensenyar és transmetre el gust pel saber"176.” 

 

                                                           
176 ANÒNIM, “Les nostres escoles Ferrer i Guàrdia”, a: Docència, pàg 18-20 (maig 2009, núm. 29) 
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En aquest estudi no s’entra a valorar si es tracta realment d’una escola activa 

partidària de la formació integral amb la seva pràctica. En qualsevol cas el que 

interessa recollir és la tasca del centre com a espai de memòria, actuació sorgida i 

mantinguda a iniciativa de la pròpia escola. És a dir, que seguint la classificació de 

Pierre Nora, podríem parlar d’un espai de memòria dominat, en tant que la recuperació 

de la memòria es fa des de la perifèria social. També és important ressaltar el fet que, 

tot i que Ferrer i Guàrdia no té una vinculació física amb Ciutat Meridiana, sí que 

podríem parlar d’una relació entre el personatge recordat i l’espai en què se’l 

recorda177, en el sentit que l’objectiu inicial dels que van lluitar per aconseguir l’escola 

era que l’alumnat de classe treballadora pogués assolir l’emancipació social a través 

de l’ensenyament, tesi coincident amb els objectius pedagògics de Ferrer.  

 

5. Conclusions 
 

(...) al cerrarse el año 1906 la Escuela Moderna, procuró Ferrer abrir paso á su propaganda, 

llevando á la Escuela de la Casa del Pueblo, á la Solidaridad Obrera, y á todos y á cada uno 

de los numerosos Centros políticos radicales establecidos en Barcelona y en Cataluña, sus 

textos, sus folletos, sus libros, y de este modo, suavemente, sin suscitar recelos, sin levantar 

protestas y con el antifaz de proporcionar al pueblo una educación racional y científica, ha 

ido apoderándose de los elementos más activos de los partidos avanzados, de tal suerte, que 

en la actualidad no podrán éstos intentar en Cataluña movimiento alguno político, sin verse 

arrollados por la ola anarquista, que los envuelve y arrastra á la revolución social. 

Judici contra Ferrer i Guàrdia, 1909 

 

Algú s’imagina consultar bibliografia sobre història de la ciència i que bona part de les 

obres insistissin en la misogínia d’Einstein? Doncs aquest és un fenomen habitual en el 

cas de la història de la pedagogia i Ferrer i Guàrdia. A més de cent anys de la seva 

execució s’han escrit poques obres al nostre país que no caiguessin en el parany de la 

rumorologia, fent judicis de valor sobre la seva vida privada, discutint si era un faldiller 

o si hauria d’haver estat més generós amb l’herència que va deixar a la seva 

descendència. Es tracta d’informacions o debats que poden ser adients en biografies 

del pedagog, però poc aporten a la historiografia quan omplen pàgines i pàgines 

d’obres d’història de l’educació. 

                                                           
177 Tal com remarquen Pierre Nora i Albert Balcells, veure “Introducció” 
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El treball que aquí s’ha plantejat pretén encetar un estudi sobre la memòria de Ferrer 

i Guàrdia. Es tracta d’un treball molt ampli que, com hem anat veient, se centra en 

tres aspectes. El primer és un estudi de l’obra de Ferrer que ens permeti identificar 

les seves aportacions en l’àmbit pedagògic, així com situar aquells sectors que el van 

recolzar i els que van conduir tant a la clausura d’escoles com a l’execució del propi 

Ferrer. Aquesta primera fase, com s’ha dit, permetrà detectar els mites que s’han 

generat al voltant de la seva figura i aïllar-los. D’aquesta manera resultarà més fàcil 

destriar el gra de la palla i començar a localitzar tots aquells prejudicis que inunden 

la bibliografia existent. Tot plegat ajudaria a agafar distància amb els fets i, més d’un 

segle després del seu assassinat, assentar les bases per consolidar una producció 

historiogràfica més rigorosa. Cal tenir en compte, però, que en el cas del pare de 

l’Escola Moderna hi ha una dificultat afegida i és que existeix un buit documental 

respecte alguns episodis de la vida i la mort178 de Ferrer. Considerem, però, que aquest 

fet no perjudicaria gaire aquest treball, ja que, en tractar-se d’un estudi de memòria, 

l’oblit també hi té cabuda. Així es podrien assenyalar els interrogants que segueixen 

vigents i valorar si aquests buits han contribuït a dibuixar les caricatures del pedagog 

d’Alella. 

 

El segon àmbit de treball que aquí s’ha plantejat és el d’estudiar com evoluciona el 

llegat pedagògic de Ferrer al llarg del segle XX. L’objectiu és anar detectant sobre 

quins debats i moviments ha tingut influència i quins posicionaments han tingut els 

seus protagonistes respecte la figura de Ferrer i Guàrdia, si és que n’han tingut. En 

aquesta part del treball es corre el risc de presentar la seva influència de manera un 

tant forçada si no es treballa de manera sistemàtica. Per evitar aquest risc és 

necessària l’etapa anterior, la de triar aquells trets característics essencials del 

ferrerisme; com poden ser qüestionar-se la finalitat de l’educació, plantejar-la com 

una eina d’emancipació i de transformació social, la laïcitat en un sentit ampli179, l’ús 

de la raó, fomentar l’esperit crític, el coneixement de l’entorn social i polític, entre 

d’altres. Un cop delimitada la tria, caldria revisar el grau de coincidència entre les 

diferents propostes que han anat sortint al llarg del segle XX, així s’aconseguiria una 

aproximació més rigorosa.  

                                                           
178 Cal tenir present la censura a la premsa d’esquerres els mesos posteriors a la seva execució. 
179 Recordem que Ferrer criticava que França havia substituït Déu per l’Estat i la Bíblia per la Constitució 
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Com hem vist, es fa necessari dilucidar algunes polèmiques respecte el lloc que ocupa 

Ferrer i Guàrdia dins la història educativa catalana. Sembla bastant assumit que sí se’l 

pot incloure entre les renovacions pedagògiques, però queden interrogants. Només ha 

aportat a la pedagogia llibertaria? Se’l pot considerar l’introductor, o com a mínim 

part, de l’Escola Nova? Si es completés l’estudi del seu llegat, juntament amb una 

delimitació menys emocional del que signifiquen els conceptes d’Escola Nova, 

renovació(ons) pedagògica(ques) i innovació, s’ajudaria a establir un criteri més 

científic que permetés allunyar-se de les polaritzacions encara vigents. I, potser, fins 

i tot, adjudicar-li el lloc que li correspon dins la història educativa d’aquest país, 

insistint en aquest cas en el terme històric, no memorístic. És possible que, 

efectivament, la seva influència es delimiti tan sols a la pedagogia llibertària, però pel 

que hem anat veient sembla bastant probable que aquesta sigui bastant més àmplia.  

 

Les dues primeres parts de l’estudi permetran aportar informació per comprendre les 

causes del resultat de la tercera part. I és que tant els corrents d’opinió gestats arran 

de la mort del pedagog, com el manteniment del seu projecte -o parts o mutacions 

d’aquest- ajuden a entendre l’espai que avui ocupa el pedagog d’Alella a la nostra 

memòria. Parafrasejant Pere Solà, donar a conèixer Ferrer i Guàrdia fa inevitable el 

reconeixement dels responsables del seu assassinat. Però el silenci també és delator. 

Com s’ha vist, l’oblit institucional de la figura de Ferrer i Guàrdia des de la transició, 

només ha estat trencat en l’etapa del tripartit; això ens porta a recordar quin va ser 

el paper del conservadorisme català en el cas Ferrer. Val la pena dir que un estudi de 

memòria no es pot centrar només en els espais i les commemoracions, també cal veure 

quines motivacions hi ha darrere del record i de l’oblit. 

 

Si tenim en compte que la memòria sorgeix -entre d’altres motius- d’episodis que han 

generat un impacte social, és comprensible que un fet com el de l’execució del pare 

de l’Escola Moderna, que va generar fortes reaccions a diferents indrets del món pugui 

ser susceptible de ser rememorat. L’assassinat de Ferrer va commoure la societat de 

l’època ja que posava en evidència diversos dels fenòmens per ell denunciats. En 

aquest treball no hem entrat a valorar el seu judici, perquè s’allunyava del nostre 

objectiu, però cal tenir en compte que la seva tasca pedagògica va ser molt present al 
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llarg de les sessions d’aquest180. Per tant, es va tractar d’un judici polític que va 

condemnar a mort una persona per la seva tasca de pedagog, per haver qüestionat els 

pilars d’un estat capitalista, catòlic i en què l’exèrcit ocupava un lloc privilegiat. 

 

La presència de Ferrer i Guàrdia a l’imaginari col·lectiu ha estat intermitent. Va ser 

molt destacadament un símbol del moviment obrer i del lliurepensament fins a 1914, 

durant la Segona República i en petits lapses des de la transició fins l’actualitat. 

Sempre ha estat reivindicat des d’una esquerra més aviat llibertària tot i que no 

exclusivament, ja que sembla que la seva qualitat de lliurepensador ha fet que alguns 

sectors progressistes també reclamessin el seu llegat. Tot sembla indicar que la seva 

figura reapareix en moments – o per part de sectors protagonistes- de confrontació 

amb l’estructura social o estatal. Això és quelcom coherent amb l’ideari ferrerià que 

qüestionava el militarisme, el pes de l’església, el capitalisme i les desigualtats que 

se’n deriven, és a dir els elements claus que mantenien el model social de l’època. Cal 

insistir, aquí, en el fet que els referents que prenen els diferents col·lectius socials 

com a símbols de memòria parlen tant d’aquell personatge o episodi rememorat com 

dels objectius del col·lectiu que el reprèn. 

 

Una crítica que es fa des de la fundació Ferrer i Guàrdia a les commemoracions és que 

aquestes són molt episòdiques, només tenen lloc en anys concrets, mentrestant la 

figura del lliurepensador es manté allunyada de la cultura educativa del nostre país. 

Segons ens consta, en aquest treball s’inclou la relació més àmplia d’espais de memòria 

de Ferrer i Guàrdia a Catalunya que existeix a dia d’avui. Es tracta tan sols d’un punt 

de partida per a possibles recerques en aquest sentit. També sembla que és l’estudi 

que inclou més tipus de manifestacions de memòria respecte el nostre personatge. 

Hem vist que no existeix gaire producció artística al voltant del pedagog d’Alella, tot 

i que ha començat a publicar-se alguna novel·la en què ocupa papers secundaris. De 

tota manera la memòria està en evolució constant, de la mateixa forma que 

evolucionen les societats. Així que el context polític actual podria ser susceptible d’un 

nou impuls a la recuperació de la memòria de Ferrer i començar a trencar la dinàmica 

episòdica que s’ha produït les darreres dècades.  

 

                                                           
180 Veure la cita que obre aquest apartat. 
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Cal tenir present que l’educació és un instrument molt poderós per a qualsevol 

societat. Des del 1970 a l’Estat espanyol hi ha hagut 7 lleis escolars diferents, tantes 

com presidents des que es va aprovar la constitució de 1978, cosa que mostra les 

tensions per controlar l’ensenyament. De fet els aspectes més reformats tenen a veure 

amb la religió i la coexistència de centres públics i privats181. El debat entorn al model 

educatiu és viu i manté molts dels debats que ja existien a principi del segle XX: paper 

de l’alumne, laïcitat, com encarar les desigualtats socials, si amb l’alumnat es pot 

parlar de qualsevol tema d’actualitat i un llarg etcètera. Tots aquests debats els hem 

vist, també, en la nostra aproximació analítica a l’escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat 

Meridiana. Una escola que, a banda de ser un espai de memòria que difon activament 

el record de Ferrer entre el seu alumnat, va ser un espai de lluita que condensava 

moltes de les visions i aspiracions de l’alellenc. 

 

En el cas de l’escola de Ciutat Meridiana hem intentat fer una aproximació similar a la 

que fa Aguinaga per Bèlgica. En el nostre cas es tracta d’identificar aquells elements 

que podrien coincidir amb qualitats del ferrerisme; ja sigui per l’origen i consciència 

de classe dels protagonistes de la lluita per l’escola, per la lluita en sí mateixa o pels 

valors pedagògics a què aspiraven. I és que, com s’ha comentat anteriorment, 

considerem que el fet que el lloc de memòria tingui relació amb el fet o personatge 

rememorat no es limita a una relació física perquè aquell indret fos escenari del fet o 

personatge rememorat; també existeix una relació social, política o, si es vol, emotiva. 

En el cas de Ciutat Meridiana hem valorat que es produïa aquest segon tipus de relació. 

 

En el supòsit que aquest treball s’ampliés en una tesi doctoral, s’estudiarien un a un 

els processos de materialització dels diferents espais de memòria localitzats. S’ha 

considerat que conèixer el context en què aquests es materialitzaren podria aportar 

informació tant sobre l’origen social com polític d’aquells agents recuperadors de 

memòria i valorar si es produeix una constant. És per aquest motiu que a l’aproximació 

analítica hem destinat un ampli espai al context de creació de l’escola, que ens ha 

semblat un exemple paradigmàtic per les raons que ja hem exposat. Aquest cas 

concret, serviria d’enllaç entre el recorregut històric pels moviments renovadors -ja 

que tracta de les Escoles en Lluita, un moviment poc estudiat i conegut- i el capítol 

                                                           
181 AUNIÓN, J.A., “35 años y siete leyes escolares”, a: El País, 28 de novembre de 2013 
<https://elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html> (20 d’agost de 2018) 
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que encetaria l’estat actual del record del pedagog. L’acostament a les Escoles en 

Lluita ens dóna algunes claus de les distàncies existents amb el moviment de mestres 

Rosa Sensat, moviment que va esdevenir hegemònic i que, com hem vist, no 

considerava Ferrer com un dels seus referents preferents. 

 

Podem dir que, en el cas de la memòria de Ferrer i Guàrdia, predomina la memòria 

recuperada182, recuperació que ha anat de la mà de les perifèries socials. Així qui més 

ha reivindicat la seva figura ha estat l’anarquisme, sobretot a través de les escoles 

racionalistes, però també en el breu període revolucionari del 36, quan va organitzar 

tota una estructura escolar que actualitzava el model ferrerià. Convé destacar que 

tant el projecte ferrerià de les escoles racionalistes, com el del CENU, com tots els 

projectes de transformació profunda de l’educació al nostre país es poden emmarcar 

dins la teoria de l’hegemonia cultural de Gramsci.  

 

Si fins als anys 30 Ferrer havia estat reivindicat per una part gens menyspreable de la 

societat, als 60 i 70 la seva figura va ser oblidada pel moviment renovador majoritari. 

Això es deu -en part- al fet biològic que ens recorda Halbwachs, i és que als anys trenta 

encara vivien persones que havien conegut Ferrer, que coneixien directament l’Escola 

Moderna i les seves publicacions o que havien viscut en primera persona l’impacte de 

la seva mort. Però també s’hi suma una qüestió relacionada amb la teoria gramsciana. 

El sector que va prendre l’hegemonia del moviment de renovació pedagògica de l’últim 

terç de segle era un sector catalanista, vinculat a una tradició concreta del període 

republicà i que defensava tesis molt allunyades de les de Ferrer. Al capdavall, una de 

les persones més influents, Alexandre Galí, menyspreava profundament la figura i 

l’obra de Ferrer. Cal tenir en compte, però, que si, en general, caldria parlar de 

moviments de renovació pedagògica en plural, en el cas dels 60 això és especialment 

evident. La diversitat dins del que va acabar sent el moviment de mestres Rosa Sensat 

era tan gran que tot i que Ferrer no va ser escollit com un dels pedagogs de referència 

del moviment, això no vol dir que tot el moviment compartís una mateixa visió del 

personatge. Hem vist que Marta Mata defensava el vessant lliurepensador de Ferrer i, 

fins i tot, havia reivindicat la seva figura com un antecedent del seu propi moviment. 

 

                                                           
182 Terme emprat per Pierre Nora enfront de les que anomena memòries persistens. 
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En definitiva, si es desenvolupés el present treball en una tesi doctoral, aquest hauria 

de mostrar la dialèctica entre detractors i defensors de Ferrer i Guàrdia i veure quins 

marges d’influència assoleix cada un dels sectors en els diferents períodes i com afecta 

tot plegat a la memòria actual. El que aquí es planteja és un treball generalista que 

abraci tots els elements necessaris per iniciar la tasca de l’estudi de memòria de 

Ferrer. Un cop estigués enllestit es podria anar desglossant i ampliant cada una de les 

parts. I, encara, podrien sorgir noves propostes que estudiessin, per exemple, 

l’evolució dels espais de memòria -físics- i fessin una comparativa entre els diferents 

períodes històrics. Un altre possible estudi seria fer una comparativa entre països, que 

posés en relació els casos de França, Bèlgica i Catalunya (o l’Estat espanyol). Fins i tot 

es podria fer un estudi similar al d’Aguinaga que revisés si en el cas català també es 

dóna la coincidència d’espais de memòria a ciutats o barris fonamentalment obrers. 

Veiem, doncs, com un estudi sobre la memòria d’un pedagog pot contribuir a clarificar 

alguns dels debats oberts en la història social de l’educació, així com intentar superar 

la contaminació historiogràfica tan marcada per la mitologia que envolta Ferrer i 

Guàrdia.  
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Apèndix 1 

Espais de memòria de Francesc Ferrer i Guàrdia a Catalunya 
 

 

  

Municipi Espai de memòria 

Barcelona Avinguda 

Barcelona (Facultat de C. Empresarials a la Zona 
Universitària) Baix relleu 

Alella Biblioteca 

Caldes de Malavella Biblioteca 

Barcelona (ICE) Bust 

El Vendrell Carrer 

L'Hospitalet de Llobregat Carrer 

Mataró Carrer 

Montcada i Reixac Carrer 

Montornès del Vallès Carrer 

Parets del Vallès Carrer 

Sabadell Carrer 

Sant Cugat del Vallès Carrer 

Terrassa Carrer 

Viladecans Carrer 

Barcelona Escola 

El Masnou Escola 

Granollers Escola 

Barcelona estàtua 

Sant Joan Despí Institut 

Sant Jaume d'Enveja Llar d'infants 

Palafrugell Passeig 

Sant Boi de Llobregat Plaça 

Sant Feliu de Llobregat Plaça 

Barcelona (c. Bailén, 56 -Escola Moderna) placa commemorativa 
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Apèndix 2 

Persones entrevistades per l’escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat 

Meridiana 
- Entrevistat A: pare implicat en la lluita per l’obertura de l’Escola Ferrer i 

Guàrdia des dels seus inicis amb la tancada al San Francisco Javier. Entrevistat 

els dies 15 i 25 de juny de 2018. 

- Entrevistat B: mestre del San Francisco Javier que va promoure la tancada en 

aquesta acadèmia i va participar de la lluita per l’Escola Ferrer i Guàrdia. Va 

ser un dels mestres de la primera promoció de l’escola. Entrevistat els dies 15 

i 25 de juny de 2018. 

- Entrevistat C: membre de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, va 

participar de la lluita per l’escola Ferrer i Guàrdia, participava dins un dels 

grups de joves propers a l’anarquisme. Entrevistat el 30 de maig de 2018. 

- Entrevistada D: membre de la direcció actual de l’escola Ferrer i Guàrdia. 

Entrevistada el 24 de maig de 2018. 

- Entrevistada E: mestra més antiga a l’escola Ferrer i Guàrdia durant el curs 

2017-2018. Entrevistada el 24 de maig de 2018. 

- Entrevistada F: alumna de cicle superior de l’escola Ferrer i Guàrdia a 

l’actualitat. Entrevistada el 24 de maig de 2018. 

- Entrevistada G: mestra de l’escola Ferrer i Guàrdia a l’actualitat amb idees 

properes a Ferrer. Entrevistada el 24 de maig de 2018. 
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Apèndix 3 

Guions entrevistes 
A. Entrevistes per l’escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana: 

- Com va començar la lluita per l’escola Ferrer i Guàrdia? 

- Qui va participar de la lluita (sindicats, associacions, partits...)? 

- Com es va decidir posar el nom de Ferrer i Guàrdia a l’escola? 

- Hi havia altres propostes? 

- Qui va participar de la decisió del nom? 

- Com va ser el procés de decisió? Hi va haver consens o va generar debat? 

- Es conserva documentació sobre els debats per posar nom a l’escola? 

- Va tenir repercussió mediàtica? (butlletins, diaris locals, revistes d’educació...? 

- Les persones que van fer la proposta de nom pertanyien a alguna organització, 

moviment o sindicat? 

- Com coneixíeu Ferrer i com el vèieu? 

- Quines problemàtiques vau trobar? 

- Quins suports vau rebre? 

 

B. Temes tractats a entrevistes amb especialistes: 

- Relació de Ferrer i Guàrdia amb l’Escola Nova 

- Presència de Ferrer en els diferents moviments i debats de renovació 

pedagògica 

- Visió sobre Ferrer d’altres pedagogs catalans influents 

- Què significa Ferrer? Què n'ha quedat? 

- Possibles materials a consultar. 

 

C. Guió entrevista a Emili Cortavitarte183: 

- Organització dels cicles de conferències sobre Ferrer (motivació, resposta, 

interès...) 

- Va participar del moviment de renovació pedagògica dels 70-80? (visió, paper 

diferents agents com Rosa Sensat, sindicats, posicionament davant de Ferrer...) 

- Té coneixement dels processos d'obertura dels diferents centres amb nom de 

Ferrer a Catalunya? Hi va participar d'alguna manera? 

 

                                                           
183 Amb Emili Cortavitarte també es tracten els temes de l’epígraf B. 
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Apèndix 4 

Comunicat a les famílies: 13 d’octubre festa de l’escola 
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Apèndix 5 

Imatges memòria Escola Ferrer i Guàrdia 
 

Frase de Ferrer i Guàrdia a l’entrada de l’escola 

 

 

 

 

Exposició temporal curs 2017-2018: 
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