INTRODUCCIÓ
GUERRA CIVIL ESPANYOLA
DEPURACIÓ MESTRES

SANCIÓ

PRIMERA DEPURACIÓ
“COMISIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA”
SEGONA DEPURACIÓ
Es tenien en compte la conducta (professional, religiosa i
social) dels mestres, la seva ideologia i les seves actuacions
polítiques a l’hora de sancionar (o no) els docents. Tot i
això, a vegades s’emprava la depuració per resoldre temes de
caire personal.

NATIVIDAD VAYÁ GONZÁLEZ

•Neix a Carabanchel Alto (Madrid) el 15 de desembre de
1890.
•Títol de Mestra de Primera Ensenyança Superior. Expedit
el 9 de novembre de 1915 amb una qualificació
d'Excel·lent.
•Treballa a distintes escoles de la comunitat valenciana
sempre com a interina.
•Ja com a propietària treballa a Oviedo, on demana (i li
concedeixen) una excedència de tres anys.
•El dia primer de febrer de 1936 arriba a l’escola de Ses
Marjades, amb un sou de tres mil pessetes anuals i quatre
mil pessetes a partir de 1940.
•És a aquesta escola on sofreix el procés de depuració

L’ACUSACIÓ

Providència (8-octubre de
1936) signada per Jaime
Casasnovas Pastor,
aleshores batle - president
de la comissió gestora de
l’ajuntament
•Natividad Vayá, mestra de
pàrvuls del “Grupo Escolar
Bisbal” no ha estat confirmada
en el seu càrrec ja que existeix
una denúncia per considerar-la
“irreligiosa o atea”.

• El signant ordena que s’obri
informació testifical i es citi a
declarar a: José Miró Pastor,
jutge municipal, Miguel Colom
Mayol, ex-batle i al capellà
Bernardo Pujol Barceló.

DECLARACIÓ 1

José Miró:
1.- Conducta professional i
privada és immillorable.
2.- “La labor a su cargo ha
sido provechosa para las
tiernas criaturas a su cuidado,
enseñándoles buena educación
e infiltrando en sus corazones
el amor a la Patria”.
3.- La considera catòlica, ja
que l’ha vista en moltíssimes
ocasions a l’església i sap que
freqüenta famílies de
reconeguda moral cristiana.
4.- La seva conducta privada
no ha donat lloc a cap
comentari desfavorable.

DECLARACIÓ 2
Miguel Colom:
1.- Manifesta que la coneix i que
la seva tasca ha estat excel·lent i
que els pares dels nins estaven
molt satisfets de l’ensenyament
que oferia als seus fills.
2.- Reitera que és catòlica i que
la seva conducta privada és
immillorable.
3.- Afirma que és afecta al
“Movimiento de Salvación de
España”, ja que havia presentat
la seva adhesió.

DECLARACIÓ 3
Bernardo Pujol:
1.- Indica que la coneix des de
fa bastants mesos ja que l’ha
vista en reiterades ocasions a
l’església i haver coincidit amb
ella en el tren a Palma.
2.- De les seves converses
dedueix que la mestra posseeix
sentiments catòlics i caritatius.
3.- Considera bona la seva
conducta particular ja que no li
han parlat malament d’ella.

ELS PARES I MARES
El 15 d’octubre de 1936, un total de
vint-i-un pares i mares de “la escuela
de párvulos de Ses Marjades”signen
un escrit, en algun cas per ordre, en el
que declaren estar satisfets de
l’educació i instrucció dels seus fills.
A més a més assenyalen:
“su actuación no ha podido ser más
acertada y de nuestro gusto y además
declaramos que nuestras pequeñas
asisten con gusto a clase lo que
prueba el cariño y amabilidad con
que son tratadas por su Maestra
señorita Vayá; deseando vivamente
sea ella y no otra la que continúe al
frente de dicha Escuela de
Párvulos”.

ADHESIÓ AL MOVIMIENTO NACIONAL
En els primers moments no
degué quedar clar si s’havia
adherit o no al Movimiento.
Això fa que trobem tota una
sèrie de justificacions que
demostren que la seva
actuació fou correcta.
Per una part, Miguel Garrido
Vecin, capità que està al
capdavant de la primera
companyia de carabiners i al
domicili del qual vivia Vayá,
certifica que “sin incitación
personal alguna confeccionó
la papeleta de adhesión al Movimiento Nacional cuya papeleta fué llevada y
entregada personalmente por el que suscribe en la dependencia correspondiente de
la Comandancia Militar de esta Plaza”.

Sobre aquesta qüestió, Juan
Bautista Mayol, director de
l’escola s’assabenta que es
practica una informació testifical
sobre Natividad Vayá i decideix
presentar un escrit al batle.
En el mateix afirma que:
La mestra estava fora de Sóller
per motiu de “las vacaciones
caniculares”.
Aquest fou el motiu de que no
pogués signar l’adhesió al
Movimiento davant el batle.
Tot i això, ho va fer davant la
Inspecció.

La pròpia Natividad Vayá quan coneix la situació es presenta a
batlia i presenta distinta documentació:
a)Un certificat, signat per José Guasch Espina, expresident del consell local
de primer ensenyament de Sóller, en el que s’indica que a la relació de
mestres signants a l’adhesió al “Movimiento Nacional Salvador de España”
no hi figura “...la señorita Doña Natividad Vayá Gonzalez , Maestra de
Párvulos de “sesmerjades” (sic) por hallarse ausente de ésta durante el
período de vacaciones”.
b)Una tarja postal (no consta a l’expedient) dirigida a la seva companya
Maria Leandro, en la qual li recomana s’assabenti de l’ordre d’adhesió i al
mateix temps avisi a la també companya Caridad (Caridad Martí).
Recordar el paper de Vayá en el cas de Martí.

INFORMES SOBRE NATIVIDAD VAYÁ
1) Anònim
En un fol sense signar de
“Cursillos Selección
Profesional Para Ingreso En El
Magisterio Nacional”, que
inclús porta el segell (quasi
amb total seguretat i havia
escassesa de paper) hi trobam
una informació que indica que
el capità de carabiners presentà
la seva adhesió i que procedeix
de Mieres i posseeix una carta
de la directora de la graduada
qualificant-la de “derechista”.

2) El rector de Sóller
Davant la petició signada per
Bartolomé Bosch, president de la
Comissió Depuradora, Miguel Sitjar
es limita a afirmar que Vayá “ha
observado buena conducta
profesional, particular y social sin
demostrar tendencia alguna política y
ha dado buena educación a las niñas
sin orientarlas en sentido disolvente”.

3) El “Comandante de
Puesto” de la Guàrdia
Civil de Sóller
Les respostes del guàrdia civil
són clares a favor de Vayà
González. Les conductes són
qualificades de bones. Ignora si
formà part d’alguna associació
secreta.
La seva actuació política fou
“derechista”. L’ensenyament
fou orientat de “orden” i no va
simpatitzar amb cap partit
separatista.

4) El Batle de Sóller
Les paraules del batle abunden
en el sentit de ser una persona
dretana, en la seva bona
conducta, en no haver
simpatitzat amb els “Partidos
Nacionalistas”.
Per altra part diu que ha estat
anomenada delegada local del
“Auxilio de Invierno”.

DEPURADA SENSE SANCIÓ
Per tant, el procés de depuració
no tendrà gaire conseqüències
per a ella.

RAMÓN CHAVARRÍA TALLEDA

•Neix el 31 de desembre de 1903 a Arbúcies (Girona).
•Treballa inicialment a l’escola de Tomonde - Cerdedo
(Pontevedra).
•El 18 d’agost de 1931 arriba destinat a Deià; però un
problema burocràtic fa que sigui assignat a Inspecció
Educativa.
•El 6 d’abril de 1932 passa a treballar a l’escola número 4 de
nins de Llucmajor.
•El 25 d’agost de 1933, per concurs de trasllats, es destinat a
Ses Marjades de Sóller.
• Dia 11 de maig de 1934 passa a la Secció Graduada núm. 2
de Sóller, on roman fins l’octubre de 1936

L’ACUSACIÓ
1ª DEPURACIÓ

1) De formar part del Frente Popular.
2) Pertànyer a la“Asociación Balear deTrabajadores de la Enseñanza”
(Secció de UGT) i, a més a més, formar part de la directiva.
3) D’orientar l’ensenyament en “sentido disolvente, cantando la
Internacional en la Escuela de Adultos”.
4) De tenir una conducta antireligiosa.
5) De mala conducta professional.

Per ordre del governador civil de 5-XI-1936 es suspès de feina i
de sou a partir de l’1 d’octubre de 1936.

1ª DEPURACIÓ

2ª DEPURACIÓ

El 25 de febrer de 1937
se li comunica
l’acusació de formar
part de “La Sociedad
Balear de Trabajadores
de la Enseñanza” i si li
dona un termini de deu
dies per presentar un
plec de descàrrecs.

Amb posterioritat, el
20 de maig de 1937, se
li comuniquen els
càrrecs de:
1- Ser dirigent i
propagandista del partit
comunista.
2- Ser de la societat
(associació) balear de
“Trabajadores de la
enseñanza”.

2ª DEPURACIÓ

3- Oferir l’ensenyament
en “el sentido
disolvente del Frente
Popular, cantándose la
Internacional en la
Escuela de Adultos”.

Una llista, possiblement de 1937, el situava fora de l’illa

2ª DEPURACIÓ

ACTES DE LA SEGONA COMISSIÓ DEPURADORA
CHAVARRÍA TALLERA, RAMÓN: Maestro de Sóller. El
19 de mayo de 1937 se acordó enviarle el pliego de cargos.
[1]
El 10 de agosto de 1937 se ignoraba su actual domicilio a
pesar de haber sido requerido mediante el Boletín Oficial
de la provincia.
Se acordó, por unanimidad, proponer la separación del
servicio. [2]
[1] AMEIB – SECCIÓ ADMINISTRATIVA – GUERRA
CIVIL – FONS LLEONARD MUNTANER 10 – ACTES DE
LA COMISSIÓ DEPURADORA, SESSIÓ 12.
[2] AMEIB – SECCIÓ ADMINISTRATIVA – GUERRA CIVIL –
FONS LLEONARD MUNTANER 10 – ACTES DE LA
COMISSIÓ DEPURADORA, SESSIÓ 26.

Tenim constància que fou rehabilitat
Veure documentació
(vivia a Barcelona) per OM de 3-09-1974,
prengué possessió el sis del mateix mes i
cessà el vint-i-sis. Fou un tràmit per poder
cobrar la jubilació. Tenia 70 anys.

VALORACIÓ FINAL DEL PROCÉS DE
DEPURACIÓ DEL MAGISTERI A SÓLLER
SENSE SANCIÓ
GRADUADA N 1

CIRER RAMIS, JUAN

DEPURAT SENSE SANCIÓ

BINIARAIX

LEANDRO ESTEBAN, MARIA

DEPURADA SENSE SANCIÓ

GRADUADA N 1

MAYOL CANALS, JUAN BAUTISTA

DEPURAT SENSE SANCIÓ

UNITÀRIA NINES N 2

MONTSERRAT RAGA, CONSTANTINA

DEPURADA SENSE SANCIÓ

GRADUADA N 1 / PORT DE SÓLLER

ROSSELLÓ RIUTORT, FRANCISCO

DEPURAT SENSE SANCIÓ

UNITÀRIA NINES N 2

SAMPOL FIOL, JOSEFA

DEPURADA SENSE SANCIÓ

BINIARAIX

TERRASA CAÑELLAS, PEDRO

DEPURAT SENSE SANCIÓ

SES MARJADES

VAYA GONZÁLEZ, NATIVIDAD

DEPURADA SENSE SANCIÓ

PORT DE SÓLLER

ALAIZ REGÁLEZ, ÁNGEL

BAIXA PER MALALTIA

TRASLLAT PER ORDRE GOVERNATIVA
SES MARJADES

GUILLEM MONFERRER, MIGUEL

CURS 36-37, per Ordre Gov. passa a Sa Pobla

SES MARJADES

MARTÍ CARRASCO, CARIDAD

CURS 36-37, per Ordre Gov. passa a Inca

SANCIONS GREUS I SUSPENSIONS
GRADUADA N 1

GUASCH ESPINA, JOSÉ

SUSPÈS DE FEINA I SOU, TRASLLAT I INHABILITACIÓ

GRADUADA N 2

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

SUSPÈS DE FEINA I SOU

GRADUADA N 1

MARCOS BOTIA, VICENTE

SANCIONAT I SUSPÈS. PASSA A L’EXÈRCIT

GRADUADA N 2

MORATAL BORRÁS, VICENTE

PROPOSTA DE SEPARACIÓ DEL SERVEI

APARTAT DEFINITIVAMENT DEL SERVEI
SES MARJADES / GRADUADA N 2

CHAVARRÍA TALLEDA, RAMÓN

SUSPÈS I APARTAT DEL SERVEI

AMEIB
C/ d’Antoni Torrandell, 59 Inca
Telèfon i Fax: 971504279

Aulí
Aulí Ginard,
Ginard, Antoni - Cánovas Salvà
Salvà, Joan - Soler Capó
Capó, Jaume

