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LA DEPURACIÓ DEL
MAGISTERI A LES ILLES
BALEARS

LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA

PREMSA

18 DE JULIO, DE 1936

L’AIXECAMENT
El general Sanjurjo i els
altres generals pretenien
l’aixecament a diverses
ciutats importants per
avançar amb les seves
tropes cap a Madrid. Però
la cosa no fou tan fàcil

CRONOLOGIA
17-07- Melilla i després Ceuta
18-07- Marroc i Canàries
- Queipo de Llano a Sevilla
- Mola + Requetés (Navarra)
19-07- Franco lidera “l’exèrcit
d’Àfrica” a Tetuan. Controla també
part de l’Andalusia occidental.
Els sollevats van triomfar a
l’anomenada “meseta norte”,
Saragossa, Galícia i Mallorca; però
fracassaren a Madrid i a quasi totes
les ciutats més importants on els
sindicalistes i els partits d’esquerra
aconseguiren aturar el Cop d’Estat

Amb tot això, el territori espanyol queda configurat:

Per tant, a partir d’aquest moment podem parlar de dues
Espanyes:

GOVERN DE LA
REPÚBLICA

SOLLEVATS
(“sublevats”)

•Totes les grans ciutats
(excepte Sevilla i Saragossa)

Autoanomenats Espanya
Nacional

•La major part de la població

•La major part de la producció
agrícola (excepte València i
Múrcia)

•Les principals indústries
•Quasi tota l’armada
•¾ parts de l’aviació

•La major part dels regiments i
dels Oficials de l’exèrcit

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

SANCIÓ
DEPURACIÓ REPUBLICANA
Gaceta de Madrid, miércoles 22 de julio de
1936, nº 205, página 765:
"Por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta
de su presidente. Vengo a decretar:
Artículo 1º.- El gobierno, por Decreto acordado en
Consejo de Ministros, dispondrá la cesantía de todos los
empleados que hubieran tenido participación en el
movimiento de subversión o fueran notoriamente
enemigos del régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a
que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que
desempeñen, ya se trate de funcionarios del Estado o de
empleados de Organismos o Empresas administradores
de Monopolios o Servicios públicos.
Artículo 2º.- El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente Decreto.
Dado en Madrid, a veintiuno de julio de
mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA El presidente del Consejo de
Ministros y ministro de Marina, José Giral Pereira"

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.

BOP - Extraordinari del 19 de setembre de 1936:
“De acuerdo con lo que dispone en el párrafo 3º del artículo 9º de
la Circular de este Gobierno Civil nº 2.271 de fecha 3 de
septiembre queda constituido el Tribunal que ha de examinar las
fichas de los señores Maestros Nacionales del siguiente modo: D.
Mateo Torres Bestard, D. Antonio Nicolau, D. Alfredo Llompart.
El Tribunal se constituirá en el plazo de tres días en la Comisaría
General de Enseñanza de Baleares y ampliará sus funciones al
examen de las fichas de todo el personal de los Centros docentes
de esta provincia pudiendo ampliar información solicitando los
datos que crea pertinentes de las personas y entidades que puedan
ayudarles en esta obra tan importante como delicada. Del resultado
de su actuación darán cuenta a la Comisaría General de
Enseñanza en Baleares con la propuesta de las sanciones
pertinentes cuando haya lugar a ello.”

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
CAPELLÀ

GUÀ
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
3 d’abril de 1937, primera reunió, primera acta. Reclama tota la
informació als tribunals anteriors, encara que no accepta totes les
resolucions.
El mestres no sabien ni qui, ni de què se’ls acusava.
Acusacions genèriques i molt vagues.

Luis Mª
Mestras

Bartomeu
Bosch

José Ramís
de Ayreflor

Rafael de
Ysasi
Ransomé

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ

Francisco Franco redactava un decret 5 amb Nº 66

El hecho de que durante varias décadas
el Magisterio en todos sus grados y
cada vez con más raras excepciones ha
estado influido y casi monopolizado por
ideologías e instituciones disolventes,
en abierta oposición con el genio y
tradición nacional, hace preciso que en
los solemnes momentos porque
atravesamos se lleve a cabo una
revisión total y profunda en el personal
de Instrucción Pública, trámite previo a
una reorganización radical y definitiva
de la enseñanza, extirpando así de raíz
esa falsa doctrina que con sus
apóstoles han sido los principales
factores de la trágica situación a que
fue llevada nuestra Patria.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL III
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 IV
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 V
El 17 de novembre de 1937 la Comissió Depuradora envià a la
“Junta Técnica del Estado, Comisión de Cultura y Enseñanza”, el
telegrama següent:

“Examinados hasta hoy 402 expedientes Maestros habiendo
propuesta sanción para 142. Punto.
Resta examinar 139 expedientes y los de Menorca no
pudiendo precisar para cuantos habrá propuesta sanción por
tener informes muy incompletos. Punto.
Esta Comisión confía terminar su labor a fines de
Diciembre exceptuando Menorca.
Salúdale.”
AMEIB – SECCIÓN ADMINISTRATIVA – GUERRA CIVIL – FONS LLEONARD
MUNTANER 10-1. “SALIDA DE CORRESPONDENCIA 231”.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL VI
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, disposant al punt 1:

BOE 114
22-10-1938

PÀG. 1934

Por todos los
Ayuntamientos de la
España liberada se
procederá a la revisión
de los nombres que
tenian las escuelas y
Grupos escolares con
anterioridad al 18 de
juliol de 1936, con el fin
de que su denominación
responda plenamente a
los ideales de nuestro
Movimiento Nacional.

Des de 1857 fins 1970, amb la LLEI MOYANO

REIAL CONSELL D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA
A CADA PROVÍNCIA

A CADA DISTRICTE

Junta Provincial
d’Instrucció Pública

Consell Universitari

A CADA
MUNICIPI

JUNTA LOCAL D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA
(Abans de 1857 existien les Comissions Locals)

CONSELL LOCAL DE PRIMER ENSENYAMENT
L'Administració de la República amb el decret de 9 de juny de
1931 crea i regula els Consells Locals de Primer Ensenyament,
entre les finalitats del qual estan les següents:
1)
2)
3)
4)
5)

que les escoles estiguin en lloc adequat
que es faciliti al mestre casa - habitació
cuidar de l'assistència escolar
estimular l'assistència a les classes d'adults
fomentar la cultura popular

Aquests Consells estaven formats per:
1)
2)
3)
4)

un representant de l'ajuntament
un mestre i una mestra nacional
l’inspector mèdic de sanitat
un pare i una mare de família triats democràticament

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
GRADUADA DE NINS DE SANT LLORENÇ
DIRECCIÓ

Miquel Julià Noguera
Nascut a Felanitx el 27 de desembre de 1901. Mestre de Primer
Ensenyament (06-03-1928), foli 27, núm. 340.
Va ser mestre interí a les Escoles de Sant Jordi, Molinar, Sa
Indioteria, Andratx i Port d’Andratx (1928-1934)
Dia 12-11-1934, gràcies als cursets d’ingrés, pren possessió de
l’Escola Graduada de Nins de Sant Llorenç des Cardassar.
Pel febrer de 1935 el nomenen director propietari.
Per Ordre Governativa, l’1-10-1936 passa a ser el Director de
l’Escola Graduada de Nins del Secar de la Real.
Fou depurat sense sanció.
Dia 15-09-1937 torna a la seva plaça a la Graduada de Sant
Llorenç on exerceix fins dia 31-08-1962 quan per CGT passa a
l’Escola del Vivero de Palma.
Dia 30-07-1966 es jubila.

Guillem Galmés Riera
Nascut a Sant Llorenç des Cardassar el 12 de desembre de 1905.
Mestre de Primer Ensenyament (19-05-1927), foli 35, núm. 602.
Va ser mestre interí a les Escoles de Maria de la Salut, Biniali,
Sant Miquel (Son Carrió) i Sa Pobla (1927-1933).
Puntualment va substituir el mestre Jaume Perelló Arbona quan
aquest estava malalt.
Dia 5-12-1936, gràcies als cursets d’ingrés, pren possessió de
l’Escola Graduada de Nins de Sant Llorenç des Cardassar on
exerceix fins el 14-09-1937.
Durant el procés de la primera depuració obté molt bons informes
del Batle i del Capellà, però el Comandant de la Guàrdia Civil
escriu textualment: “... es persona de buena conducta tanto
profesional como particular, si bien es de ideal izquierdista
aunque no hiciese demostración del mismo.”
Amb tot això, la Comissió Depuradora de Primer Ensenyament del
Primer Procés de Depuració emet el següent informe:

ACUSACIONS
1-President i dirigent del
Centre Republicà Socialista.
2-Des del 1931 no ha complert
amb el preceptes de l’Església
Catòlica.
3-Mai ha volgut ensenyar la
Doctrina Cristiana.
4-Amic del “bolchevique”
Joan Sancho Tous.
5-Freqüentava el Centre
Comunista.
6-A les darreres eleccions va
fer feina en favor de la
“Candidatura Disolvente”

DESCÀRRECS QUE VA REMETRE AL TRIBUNAL
1-Exposa que mai havia anat al cafè “Can Candil” (seu del Centre
Republicà Socialista” i que no figurava a cap de les actes de l’associació
(ni com a soci ni com a simpatitzant). Diu que únicament va ser membre
l’any 1933 d’Esquerra Republicana “... Cuando esta sociedad no formaba
parte del Frente Popular, de tan nefastos efectos...”
2-Diu que fou educat pels seus pares com a cristià i fou escolà, cantaire i
alumne de les Escoles dels Teatins. Així mateix, presenta un informe del
capellà de Sant Llorenç D. Pedro Bonnín.
3-Afirma que únicament va deixar d’ensenyar la Doctrina Cristiana quan
per llei el varen obligar durant la Segona República.
4-Diu que la seva amistat amb Joan Sancho ve de la infància i que quan es
veien mai xerraven de política perquè les seves opinions no concordaven.
5-Assegura que ell únicament anava al cafè de “Can Pinxo” mogut per la
idea de promoure una societat esportiva.
6-Exposa que a les darreres eleccions, no sols no va treballar per la
candidatura del Front Popular sinó que “...facilité algunos votos a la
opuesta, es decir, a la de derechas, por la que yo mismo voté...”

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
GRADUADA DE NINS DE SANT LLORENÇ
SECCIÓ PRIMERA

Jaume Perelló Arbona
Nascut a Esporles el 20 de juny de 1872. Mestre de Primer
Ensenyament (15-12-1893), foli 48.
Va ser mestre interí a les Escoles de Manacor, Archia (Alava),
Musa-Aransa (Lleida) (1899-1919)
Dia 19-11-1919, mitjançant una permuta, pren possessió de
l’Escola Unitària de Nins de Sant Llorenç des Cardassar.
L’any 1933, quan l’Escola es converteix en Graduada, ell segueix al
centre.
Per Ordre Governativa, l’1-10-1936 passa a l’Escola Graduada
Mixta de Montuïri on exerceix fins el 14-09-1937. L’endemà torna a
la seva plaça de Sant Llorenç des Cardassar.
Fou depurat sense sanció.
Dia 20-06-1942 es jubila a l’edat de 70 anys.

Guillem Cantallops Barceló
Nascut a Palma el 8 d’agost de 1911. Mestre de Primer
Ensenyament (6-12-1935), foli 45, núm. 900. També era professor
de música i auxiliar de conservatori.
El seu primer destí com mestre interí a l’Escola Graduada de Nins
de Sant Llorenç des Cardassar. Pren possessió dia 21-12-1936 i
cessa dia 31-03-1937.

Francisca Bisquerra Isern
Nascuda a Palma el 9 de juliol de 1878. Mestra de Primer
Ensenyament (1898), foli 38, núm. 697.
Va ser mestra interina a les Escoles de Fornalutx i Sa Pobla (19341937).
Dia 12-05-1937 pren possessió de la plaça a la Graduada fins dia
18-10-1937 quan retorna el mestre propietari.
És un dels casos de dones que exerciren a escoles de nins.
Fou depurada sense sanció.

Joan Garau Mas
Nascut a Sant Jordi (Palma) el 14 de desembre de 1919.
Batxiller i Cavaller mutilat de guerra. Gràcies a això li convalidaren
el títol de Mestre Nacional de Primer Ensenyament.
Al seu expedient apareix un document signat pel propi José Millán
Astray, coronell honorari de “La Legión”, on se l’acredita com a
“Caballero mutilado de guerra por la Patria” a causa de les ferides
rebudes al front de Castelló.
El seu primer destí com mestre interí a l’Escola Graduada de Nins
de Sant Llorenç des Cardassar. Pren possessió dia 1-07-1942.
Dia 30-09-1946 cessa i pren possessió de l’Escola de Consell.

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
GRADUADA DE NINS DE SANT LLORENÇ
SECCIÓ PÀRVULS

Bàrbara Antònia Ferrer Pocoví
Nascuda a Sant llorenç des Cardassar el 18 de juny de 1913.
Mestra de Primer Ensenyament (14-10-1933), foli 37, núm. 662.
“Cursillista del 33”
Va ser mestra interina a les Escoles de Fornalutx i Sa Pobla (19341937).

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
UNITÀRIA DE NINES DE SANT LLORENÇ

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
UNITÀRIA DE NINS DE SANT MIQUEL

MESTRES DEL
MUNICIPI DE SANT
LLORENÇ DES
CARDASSAR
(1936-1943)
UNITÀRIA DE NINES DE SANT MIQUEL
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Aulí Ginard, Antoni - Pons Julià, Joan

