LA DEPURACIÓ DEL
MAGISTERI A LES ILLES
BALEARS

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)

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

PER TORNAR A 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

ELS DOS
PROCESSOS DE
DEPURACIÓ A
MALLORCA

PRIMER PROCÉS DEPURADOR
setembre de 1936 – març de 1937

Antecedents. Inici convuls curs 1936-1937
Alçament Militar
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

SOBRE

BATLE

PARTICULAR

CAPELLÀ

GUÀRDIA CIVIL

SOBRE DEL PRIMER PROCÉS DEPURADOR

Segons el Dr. Serra i
Barceló de 577 mestres
de Mallorca i Pitiuses,
147 foren declarats no
aptes (25,47%)

Tret distintiu
del Model
Balear de
Depuració
1
3

2

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 de novembre de 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, substitut de Capó. 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.
Molt més contundent que l’anterior.
El mestres no sabien ni qui, ni de què se’ls acusava.
Acusacions genèriques i molt vagues.

Luis Mª Mestras
José Ramís
de Ayreflor

Rafael de
Ysasi
Ransomé
Bartomeu Bosch

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ

Francisco Franco redactava un decret
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.”
Passa del 25% al 35 % el nombre de sancionats

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

MESTRES DE LLUBÍ
(1935-1940)

GRADUADA DE NINS. SECCIÓ PRIMERA

Gabriel Salom Salom
Mestre de l’Escola Graduada de Llubí durant aquest període.

Bartomeu Ramis Rosselló
Nascut a Inca el dia 1 de desembre de 1902.
Mestre de Primer Ensenyament (15-02-1935) Foli 47, núm. 962.
Mestre Interí.
Substitut de Gabriel Salom del 15-12-1936 al 14-09-1937.
La secció havia quedat vacant a partir de l’1-10-1936, dia en el
qual Gabriel Salom, per Ordre Governativa, fou destinat a una
altra Escola.

MESTRES DE LLUBÍ
(1935-1940)

GRADUADA DE NINS. SECCIÓ SEGONA

Bartomeu Duran Real
Mestre de l’Escola Graduada de Llubí durant aquest període.

Jaume Ramis Mayol
Nascut a Palma el dia 11 de setembre de 1910.
Mestre de Primer Ensenyament (28-01-1936).
Mestre Interí.
Substitut de Bartolomé Duran del 15-12-1936 al 28-02-1937.
La secció havia quedat vacant a partir de l’1-10-1936, dia en el
qual Bartolomé Duran, per Ordre Governativa, fou destinat a
una altra Escola.

Francesc Lladó Daviu
Nascut a Valldemosa el dia 22 de juny de 1909.
Mestre de Primer Ensenyament per Decret del Governador
Civil (26-10-1936).
Mestre Interí.
Substitut de Bartolomé Duran del 08-03-1937 al 08-05-1937.
La secció torna quedat vacant a partir del dia 09-05-1937 fins
dia 15-09-1937 quan Bartolomé Duran reingressa i torna
ocupar la seva plaça.

MESTRES DE LLUBÍ
(1935-1940)

GRADUADA DE NINS. SECCIÓ TERCERA

Rafel Cifre Vila
Nascut a Palma el dia 3 de juliol de 1906.
Mestre de Primer Ensenyament (15-02-1935) Foli 47, núm. 962.
A més a més tenia el títol de Batxiller.
El seu primer destí fou Esporles on exercí de 1931 a 1933.
Després de passar per les escoles de Ses Marjades (Sóller) i
Estats Units (Palma), arribà a la Graduada de Llubí (per
“concurset”) el dia 12-11-1934.
Per Ordre Gov. exerceix a Establiments (01-10-36) – (14-09-37)
El dia 15-09-1937 torna a Llubí on exerceix fins el 05-03-1941
que passa a l’Escola Graduada de Llevant de Palma.
Fou mobilitzat entre el 02-08-1938 i l’1-12-1940.
Depurat sense sanció.

Joan Sastre Soler
Nascut a Marratxí el dia 6 de gener de 1912.
Mestre de Primer Ensenyament (07-02-1933). Foli 43, núm. 836.
A més a més tenia el títol de Batxiller.
Destacat Falangista.
Mestre Interí.
Substitut de Rafael Cifre del 15-12-1936 al 08-05-1937, quan
aquest passà a l’escola d’Establiments per Ordre Governativa.
La secció quedà vacant durant dos períodes:
•De l’1-10-1936 al 14-12-1936.
•Del 09-05-1937 al 15-09-1937 quan Rafael Cifre
reingressa i torna ocupar la seva plaça.

Magdalena Nadal Munar (cas singular)
Nascuda a Manacor el dia 10 de juny de 1914.
Mestra de Primer Ensenyament (01-06-1938). Substituta de
Rafael Cifre quan fou mobilitzat.
Fou el seu primer destí del (27-10-1938) al (30-06-1939), que
passa a l’escola de Valldemossa.

Joan Bibiloni Homar
Nascut a Alaró el dia 16 de febrer de 1911.
Mestre de Primer Ensenyament (15-06-1936). Segon substitut
de Rafael Cifre quan aquest fou mobilitzat.
Després de ser interí a les escoles de Campos, Alaró i Sineu,
arriba a la graduada de Llubí l’1-07-1939.
El dia 30-11-1940 deixa l’escola per l’arribada del mestre
propietari Rafael Cifre.

MESTRES DE LLUBÍ
(1935-1940)

ESCOLA UNITÀRIA DE NINES

Magdalena Rullan Solivellas
Nascuda a Escorca el dia 16 de juliol de 1876.
Mestra de Primer Ensenyament (26-09-1900), Foli 71.
El seu primers destins com a mestra interina foren les escoles
de Porreres (1901-1903) i Campos (1907-1908).
El dia 4-08-1908 arriba a l’escola de Caimari mitjançant un
“concurs oposició” on exercí fins dia 31-03-1916.
Arriba a l’unitària de nines de Llubí (01-04-1916) on romangué
durant 30 anys com a mestra fins que es jubilà el dia 16 de
juliol de 1946.
El 26-02-1930 fou nomenada mestra de l’escola núm. 3 de
Manacor però va renunciar a la plaça i es quedà a Llubí.
Depurada sense sanció.

MESTRES DE LLUBÍ
(1935-1940)

ESCOLA NACIONAL MIXTA DE LA SERRA

Rafel Oliver Ferriol
Nascut a Sineu el dia 5 de desembre de 1912.
Mestre de Primer Ensenyament (03-09-1930). Foli 28, núm. 365.
A més a més tenia el títol de Batxiller.
Després d’exercir com a interí a les escoles de Porreres, Sineu i
Sant Miquel (Son Carrió) pren possessió per oposició d’aquesta
escola el dia 12-11-1934.
De l’1-10-1936 al 14-09-1937, per Ordre Governativa és
desplaçat a l’escola de Sineu.
El 15-09-1937 torna a l’escola fins el 4-06-1941 en que demana
una excedència.

Bartomeu Reynés Sintes
Nascut a Dijon (França) el dia 15 de febrer de 1912.
Mestre de Primer Ensenyament (10-07-1933). Foli 4, núm. 67.
Ocupa la plaça com a interí per Ordre Governativa del 15-121936 al 14-10-1937 (arribada del propietari).
L’escola va estar 2 mesos i mig sense mestre assignat.

•Neix a Santa Maria 2 de
setembre de 1901.
•En el decurs del servei militar,
el febrer de 1924, fou ascendit a
sergent.
•Mestre de primer ensenyament,
amb títol expedit el 21 de març
de 1928 (f 26, núm. 310).
•Existeix una certificació que
indica que durant el curs 192627 acaba totes les assignatures
de magisteri.
•L’octubre de 1927 té el seu
primer destí com a mestre interí
a Andratx.

•L’any 1928 aprova les oposicions,
número 856 de l’escalafó, i és
destinat a Corpiño, concello de
Lalín a Pontevedra. Hi treballa fins
a 1933.
•De 1933 a 1946 fa feina a Llubí,
on és nomenat director l’any 1934.
• L’any 1946 passa a Inca on hi
romandrà fins a 1963.
•És destinat a Palma al centre
escolar Jaume I. El curs següent
passar al CNM Levante, on es
jubilarà el 4 d’abril de 1967 amb
un total de 36 anys, quatre mesos i
devuit dies de serveis a
l’administració educativa.
•Tenia 66 anys (jubilació
voluntària).

DEPURACIÓ
El procés de depuració es
produeix durant la seva estada
a Llubí. Es tracta d’un procés
sense cap tipus de
problemàtica per a
l’interessat. Tots els informes
són molt bons. De totes
maneres, com era habitual en
aquells difícils moments en
que els mestres eren canviats
de destí, es traslladat a Inca,
1-10-1936. Si bé, el 15-091937 torna a Llubí com a
director de l’escola. (Aquestes
variacions no figuren al seu
full de Serveis).

PRIMERA DEPURACIÓ
El batle, Bernardo Perelló.
informa.
“Que de los datos obrantes en
esta Alcaldía y de los que he
podido adquirir resulta que tanto
en el desempeño de su cargo
como en su vida particular, dicho
señor, ha observado intachable
conducta y desde el momento en
que se declaró el movimiento
nacional viene prestando sus
servicios de una manera
entusiasta a la Milicias
Ciudadanas de esta villa”
10-09-1936.

El “Comandante de puesto”
de la guàrdia civil reitera el
tema de la bona conducta i el
fet de ser milicià:
“...que desde la iniciación
del movimiento viene
corroborando prestando
(sic) servicio como miliciano
por la causa salvadora de
España”.

Els informes favorables acaben
amb el del metge titular,
curiosament no tenim el del
capellà, el qual assenyala que
el coneix des de la infància, i
que la seva conducta ha estat
exemplar així com la de la seva
família.
Reafirma el que sigui milicià i
acaba dient:
“Desde el punto de vista
profesisonal es muy apreciado
por la buena enseñanza y
educación moral que ha dado
a los niños de su escuela”.

El propi Gabriel Salom declarà: “No haber pertenecido a la
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza” i “No haber
figurado en los partidos políticos del Frente Popular”.

SEGONA DEPURACIÓ
Els documents existents estan en
la mateixa línia del ja citats. El
mateix batle, Bernardo Perelló,
reitera la seva bona conducta
professional, personal i religiosa.
També assenyala que no orientà
el seu ensenyament en el
“sentido disolvente del FRENTE
POPULAR Y ASOCIACIONES
SECRETAS” i que no tingué
“...la más mínima significación
de simpatía con partido alguno
de los NACIONALISTAS,
catalán, vasco, navarro,
gallego...etc”.

De l’informe del rector
de l’església de San
Felio, Lorenzo Martorell,
destacam que la conducta
era “intachable” i “me
consta orientó su
actuación profesional en
sentido católico y
patriótico si bien con la
prudencia que exigian
(sic) las circunstancias
que atravesaba nuestra
Patria”.

El “Comandante de Puesto”,
que es trobava a Muro i era
diferent al que signava
l’informe de la primera
depuració, ratifica tots els
conceptes expressats pel
batle i el capellà, en un
llenguatge molt oficial i
sense cap tipus
d’especificació remarcable.
Gabriel Salom, amb tots
aquests informes, no tingué
cap problema per continuar
la seva feina dins el magisteri
ni sofrí cap tipus de
represàlia.

Bartomeu Duran Real neix a
Sineu el 22 de maig de 1903.
Estudia Magisteri a l’Escola
Normal d’Alacant, on a la edat
de 20 anys acaba els estudis i
obté el títol de Mestre de
Primer Ensenyament datat a
Madrid el 19 de juny de 1923 i
registrat a l’Escola Normal de
Mestres de les Illes Baleares el
dia 30 d’agost del mateix any i
posteriorment a la Secció
administrativa de Primer
Ensenyament de Baleares
el 6 de juliol de 1925.

El 27 d’abril de 1925 obté destí,
com a mestre interí, a l’escola
Nostra Senyora del Pilar de
Formentera, incorporant-se el
1er de maig.
Hi romandrà fins el 20 de
setembre de 1927.
Continua durant dos mesos i
mig, també com interí, a la
Graduada de Llevant de Palma.
És el 12 de desembre del mateix
any quan pren possessió de la
Secció Graduada de Barcelona,
passant més endavant a la
població de Fonollosa de la
mateixa província.

El 5 de febrer de 1931 obté, per
oposició, la plaça a la localitat de
Benés (Lleida) on hi estarà fins el
28 d’agost de 1933.
El 25 d’agost, per concurs de
trasllats, és nomenat mestre de
l’escola graduada de Llubí on hi
romandrà fins el 30 de setembre de
1936.
Per Ordre Governativa és
destinat a l’escola de Sineu, com
a director, prenent possessió l’1
d’octubre del 36, prestant serveis
fins el 14 de setembre de 1937.
El 15 de desembre, també per
Ordre Governativa, es reintegra a
Llubí, romanent-hi fins el 30 de
setembre de 1946.

Des de l’1 d’octubre de 1946, per
concurs de trasllats torna a Sineu
on acaba la seva vida professional
el 6 de març de 1970 per defunció
(estant en actiu). Tenia 66 anys.
PRIMER PROCÉS DE DEPURACIÓ

L’1 d’octubre del 36 és destinat a
Sineu per Ordre Governativa com
a conseqüència del conegut “ball
de places” que provocà una
reorganització dels mestres i altres
empleats de l’Estat. A alguns els
varen premiar (com en aquest cas)
i a altres els castigaren. D’aquest
procés no tenim cap document del
mestre.

Pel que fa a la segona
depuració, a tots els informes
que tenim, es valoren de
forma positiva els 7 punts
que demanava el President
de la Comissió Depuradora
del Personal del Magisteri.

GUÀRDIA CIVIL

BATLE DEL POBLE

CAPELLÀ DEL POBLE

DEPURAT SENSE SANCIÓ

Per Ordre Ministerial de
29 de juliol de 1941(B.O.
11.686 de 21 d’octubre
de 1941) és confirmat al
seu càrrec.
Es a dir, surt de tot el
procés sense cap tipus
d’imputació ni sanció.

Cal remarcar que entre 1953 i
1956, rep de la Falange
Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S en diverses
ocasions el premi Luis Maria
Sobredo “por su destacada
actuación en la Escuela, en
relación con el Frente de
Juventudes”. Aquest premi
tenia una recompensa de duescentes pessetes.

Decret 107/2001 de 3 d'agost de 2001
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