LA PERSONA

Nasqué a Inca el dia 7 de setembre
de 1885. Fill de Francisco i de
Maria.
Els seu padrins per línia paterna
foren Antonio Fornés i Antonia
Pascual i, per línia materna, Pedro
Jerónimo Perelló i Jerónima
Bibiloni, tots ells naturals d’Inca.

Com la seva família, començà a
fer feina al camp, però decidí
estudiar de mestre. Home avançat
al seu temps, de caràcter seriós.
Tot el que va aconseguir fou
gràcies al seu esforç.

Es casa amb Dª Maria Vich Simó, natural des Capdellà.
D’aquest matrimoni neixen dos infants: Maria que neix a Búger i
Francisco que neix a Pollença, dos dels municipis on ell exercí com
a mestre.

EL MESTRE

El Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes = Por
cuanto D. Pedro José Fornés
Perelló natural de Inca
provincia de Baleares de
edad 20 años, ha acreditado
en debida forma que reúne
las circunstancias prescritas
por la actual legislación
para obtener el Título de
Maestro de 1ª enseñanza
elemental y hecho constar su
suficiencia en el Instituto de
Baleares, el 15 de diciembre
de 1905=

EL MESTRE

S.M. El Rey D. Alfonso XIII y
en su nombre el Ministro de
Instrucción Pública y Bellas
Artes: Considerando que,
conforme a las disposiciones y
circunstancias prevenidas el la
actual legislación, Don Pedro
José Fornés y Perelló, natural
de Inca, provincia de
Baleares, de edad de 32 años
ha hecho constar su
suficiencia en la Escuela
Normal de Barcelona, expido
el presente Título de Maestro
de primera enseñanza
Superior. El títol té data de 12
de juny de 1918.

Comença la seva
carrera professional a
Fornalutx, com a
interí, per, llavors
passar a Binissalem.
Una vegada superada
l’oposició, ja com a
propietari, passa a
Alaior i, mitjançant
Concurs de Trasllats,
a Búger, Pollença i
per permuta a Inca.

L’ARRIBADA A INCA
Pedro José Fornés arriba a
l’Escola Nacional Graduada nº 2
de Nins d’Inca, per permuta, l’1
de desembre de 1920.
I el 5 de maig del 1933 és
nomenat Director d’aquesta
escola.
El curs 35-36, tot i que ell era
catòlic practicant, donava opció
als pares dels alumnes a triar la
religió que volien pels seus fills.

Hi romandrà, teòricament, fins
el 14 de març de 1941.

Si feim un salt en el temps i miram aquest certificat, emès el
16/06/1955 a efectes de clasificación de haber pasivo, veurem
Que va ser suspès de empleo
y sueldo des de l’1-10-36 fins
el 28-04-39.
Que va cobrar el 50% del sou
des del 29-04-39 fins el 2209-40.
I que des del 23-09-40 fins el
14-04-41 va estar sense sou.
En total, 4 anys, 6 mesos i
1dia.
Paral·lelament a la seva tasca com a mestre de la escola pública tenia
una acadèmia on preparava els futurs batxillers, entre d’altres els
coneguts Alfonso Reyna, Andreu París i el seu propi fill Paco.
Aquest fet li creà problemes per la competència amb altres centres
privats.

ANTECEDENTS

Per què tot això?
Aquestes vicissituds no s’entendrien sense conèixer les
circumstàncies, desgraciades, del moment.
D'aquí que es fan necessàries unes pinzellades del que succeí a
partir del juliol de 1936, tan a la zona anomenada nacional com
a la republicana.

LA DEPURACIÓ
La depuració fou un tipus de repressió motivada per la
Guerra Civil i va afectar a tots els funcionaris de l’Estat,
inclòs el personal administratiu i subalterns, així com als
funcionaris municipals i a tots els treballadors relacionats
o inscrits amb institucions o organismes oficials (personal
d’Ajuntaments, Ministeris, jutges, policies, ...)
La depuració es va dur a terme de forma similar per part
del Govern de la República i també als territoris ocupats
per les tropes sollevades.
A les Illes Balears, Mallorca i Eivissa sofriren la
depuració franquista i Menorca, una doble depuració
(en un primer moment republicana i franquista després).

DEPURACIÓ
Investigació sobre la
moral, la conducta i
les opcions polítiques
dels mestres

SANCIÓ
DEPURACIÓ FRANQUISTA

ESCOLES
DE DÉU

DEL DIMONI (Escola Nova)

“(...) El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo
punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los
españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de
sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se
volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los
envenenadores del alma popular (...)”
José María Pemán (President de la Comissió Nacional de
Cultura i Ensenyament, 7 desembre de 1936, circular núm. 2)

DEPURACIÓ FRANQUISTA

PRIMERA MESURA
CESSAR TOTS ELS FUNCIONARIS
(CESSEN TOTS ELS I LES MESTRES D’ESCOLA)

PER TORNAR EXERCIR EL PRIMER QUE
HAVIEN DE FER ERA SIGNAR
L’ADHESIÓ INCONDICIONAL AL
“MOVIMIENTO NACIONAL”
MESTRES DEPURATS/DES
MESTRES SANCIONATS/DES

TOTS/TOTES
ALGUNS/ALGUNES

ESCOLES
PRIVADES
ORDRE DEL
“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
NACIONAL”
14 de maig 1938
La depuració
també afectà a
les escoles
privades de
forma directa
o indirecta

ELS DOS
PROCESSOS DE
DEPURACIÓ A
MALLORCA

PRIMER PROCÉS DEPURADOR
setembre de 1936 – març de 1937

Antecedents. Inici convuls curs 1936-1937
Alçament Militar (JULIOL)
Els generals Bosch i Godet son afusellats
Desembarcament de les tropes de Bayo a Porto Cristo.
Vacances escolars. Alguns docents no eren a Mallorca.

Joan Capó i Valls de Padrines, Inspector en
cap d’Educació
Li donen poders absoluts per reorganitzar el nou
sistema i actuar en conseqüència a les necessitats del
règim franquista.
(Comença el ball de places: 1 d’octubre de 1936)

Uns mestres seran promocionats i els altres castigats.

ORGANITZACIÓ PRIMER TRIBUNAL
President: Alfredo Llompart

Inspector: Joan Capó

Era una autodepuració. Cada mestre rebia les fitxes i s’encarregava
que s’emplenassin i després les remetia al tribunal

PARTICULAR

SOBRE

BATLE
CAPELLÀ

GUÀRDIA CIVIL

MUNICIPI
LLINATGES I NOM

SOBRE DEL PRIMER PROCÉS DEPURADOR
Segons el Dr. Jaume Serra i
Barceló de 577 mestres de
Mallorca i Pitiüses, 147 foren
declarats no aptes (25,47%)

Tret distintiu
del Model
Balear de
Depuració

Es creà un tribunal semblant a Eivissa copiat del mallorquí

SEGON PROCÉS DEPURADOR

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL
març de 1937 – desembre de 1943
BOE (11 – novembre - 1936) -

“REVISIÓN DEL PERSONAL”

4 de març de 1937 es crea. Membres:
Bartomeu Bosch (President del Tribunal, capellà, catedràtic de Llatí i
director de l’Institut Ramon Llull),
Luis Mª Mestras (Inspector en Cap, després d’un temps seria detingut
i empresonat),
José Ramís de Ayreflor (Vocal, president de l’Associació Catòlica de
Pares de Família),
Rafael de Ysasi Ransomé (Vocal, coronell d’artilleria retirat i persona
de “reconeguda solvència moral i tècnica”),
Gabriel Morell Font (Vocal, “persona de reconeguda solvència
moral”), duraria molt poc.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL II
La Comissió Depuradora demanava de cada persona
(mestre/a) informes del comportament (privat i públic) a:
•Capellà
•Batle
•Comandant de la Guàrdia Civil
•Pare de família de reconeguda solvència moral
(del poble o ciutat on estava l’escola)
En aquest procés no demanen la declaració particular del
docent però tendrà dret a fer un plec de descàrrecs

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL III
1) Conducta professional
2) Conducta religiosa

3) Conducta social i particular
4) Forma o ha format part
d’associacions secretes

5) Actuacions polítiques
6) Orientació de l’ensenyament
7) Ha simpatitzat amb partits
nacionalistes

S’envia tota la documentació a
Burgos, seu del Tribunal a
nivell Nacional

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL IV
RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL DEPURADOR
1.- Sense sanció
2.- Trasllat a un altre destí
a) A la mateixa província
b) A una altra província
3.- Jubilació anticipada
4.- Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

5.- “Suspenso de Empleo y Sueldo” (un o diversos períodes)
6.- Separació definitiva del servei

DEPURACIÓ DEL NOM DE LES ESCOLES
La depuració no afectà només al personal del
magisteri, sinó que també es revisaren els noms de
totes les escoles.
Per això, la “Sección Administrativa de 1ª Enseñanza
de Baleares”, el juliol de 1937 ordenà a totes les
escoles que notifiquessin el nom que tenien abans i
durant la segona república. Una vegada més la
Comissió Depuradora de Balears va ser pionera.
Al BOE de 22 d’octubre de 1938 apareix l’Ordre del
“Ministerio de Educación Nacional”, de dia 18
d’octubre.

TORNAM AL MESTRE

A la primera
Depuració
trobam aquest sobre.
Cal destacar les
anotacions:
GC-M
A-M
P-R
Així com:
Frente Popular según
propia confesión
Segons testimoni del seu net, pertanyia a Esquerra Republicana,
però també, com hem dit abans, era home de missa diària.

Com a part de la segona
depuració tenim aquesta
còpia de una carta adreçada
a D. Pedro, on li formulaven
els tres càrrecs:
1. Haber estado afiliado a
partidos del Frente Popular,
habiendo desempeñado el
cargo de Secretario.
2. Ser defensor del laicismo
escolar.
3. Valerse de su cargo en el
Consejo local para impedir
el funcionamiento de
Escuelas Obreras gratuitas,
orientadas en sentido
católico.

En aquest sobre, que
correspon a la Segona
Depuració, estan
relacionats els distints
informes:

Així com Listo para Burgos

Guardia Civil
Batle
Capellà
Pare de família

Entre altres coses, l’acusaren d’haver cremat una bandera espanyola i
d’haver trepitjat un Sant Crist. Això provocà que, a més a més del
procés administratiu, l’empresonassin (primer a Sant Domingo i
després a Can Mir, d’on pogué sortir en part gràcies al músic militar i
empresari José Albadalejo.
Posteriorment demostrà que era mentida; el Sant Crist el tenia al
capsal del llit i la bandera seguia intacta ja que fou la que es va posar
a la façana de l’Ajuntament quan acabà la Guerra.

Aquesta Diligencia fa referència al B.O. Provincia del 21/09/40
on es publica:
...una Orden del Excmo.
Sr. Ministro de Educación
Nacional resolviendo
expediente de depuración
del interesado, por la cual
se le sanciona con la
suspensión de empleo y
sueldo por dos años,
traslado fuera de la
provincia con prohibición
de solicitar vacantes
durante cinco años e
inhabilitación para cargos
directivos y de confianza...

Com a conseqüència de l’ordre
anterior i havent complit els dos
anys, sol·licita el reingrés fora de
la província. La instancia té data
de 30 octubre 1941

En aquesta Diligencia del 14 de març de 1941, trobam que el
destinen a La Escala (Girona) i que li cancel·len la suspensió.

El 4 de gener de 1943 des de la
Junta Provincial de Primera
Enseñanza de Baleares li
adrecen aquest Ofici.
Per O.M. de 3 d’octubre de
1942 es resol el seu expedient
de depuració de la següent
forma:
... Resolverlo definitivamente
con “traslado dentro de la
provincia por cinco años,
pérdida de haberes dejados de
percibir e inhabilitación para el
ejercicio de cargos directivos y
de confianza”...

El 21 de febrer de
1943, D. Pedro
sol·licita tornar a
Mallorca.
I ho demana de
forma interina,
plaça definitiva o
com a provisional a
una escola de
Mallorca.

El 16 de març de 1943,
La Junta Provincial de
Primera Enseñanza de
Baleares li contesta:

... acordó acceder a su
petición y nombrarle
para una sección de la
Escuela Graduada de
María de la Salud.

Segons ens contà un net de D. Pedro, quan s’incorpora a la
secció 1ª de la Graduada de Maria de la Salut és per substituir
el seu fill Francisco que regentava la citada secció 1ª.
Així consta al Llibre Registre d’Escoles i Mestres.

A Maria hi estarà 8
mesos, desprès passarà
durant 4 anys i 9 mesos
a Llubí.
Si ho sumam, ha estat
més de cinc anys (5a i
5m). Compleix així
l’Ordre Ministerial de 3
d’octubre de 1942.
És l’1 de setembre de
1948 que tornarà a Inca.

A aquest ofici de 29/03/51 del
director general del Ministeri
adreçat al Delegat de Balears.
ESTE MINISTERIO ha
resuelto: Que se cancele la
nota desfavorable de traslado
dentro de la provincia por
cinco años...

...para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.
Don Pedro es jubila el dia tres
de juliol de 1957. Encara
estudiava anglès.
Mor el 9 de juny de 1969, poc
temps abans que l’home
arribàs a la Lluna.
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