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 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

Cada mestre rebia les fitxes i s’encarregava que s’emplenassin.
Després es remetien al tribunal

PARTICULAR

SOBRE

BATLE

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 por los que
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/des
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

Quan va esclatar la guerra, a Sa Pobla hi havia una
Escola Graduada de nins i una de nines.
Els mestres que exercien aleshores a l’Escola Graduada de nins eren:
•Bartolomé Pastor Vidal (direcció)
•Juan Caldés Soler (secció primera)
•Sebastián Thomàs Capó (secció segona)
•Pedro Pons Bennàssar (secció tercera)
•José Pastor Coll (secció quarta)
•Manuel Hernandis Cortés (secció cinquena)
•Amadeo Martínez Espert (secció sisena)
Les mestres que exercien a l’Escola Graduada de nines eren:
•Catalina Pastor Coll
•María del Pilar Escribano Ribas
•María Josefa Fluxà León
•Margarita Pericàs Cañellas

MESTRES DE SA POBLA
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINS DE SA POBLA
•Creada per OM del 28 d’octubre de 1935 (Gaceta 06-111929) amb el nom d’Escola Primo de Rivera.
•Transformació de l’Escola Unitària de Nins núm. 1 en 6
seccions de graduada.
•Transformació de l’Escola Unitària de Nins núm. 2 en
direcció de graduada.

Sebastià Thomàs Capó
Nascut a Búger dia 11 de juliol de 1896. Mestre de Primer Ensenyament
(20-01-1925) i Batxiller.
Dia 15 de novembre de 1930 va prendre possessió com a mestre de
l’Escola Graduada de Sa Pobla.
Setembre 1936: Gràcies a la seva adhesió al “Movimiento Nacional” és
nomenat secretari de la Junta Delegada de “Abastos”.
4 d’abril 1938: Processat juntament amb la resta de la Junta:
“por desavenencias con la Junta Provincial en las liquidaciones”.
3 agost 1940: Absolt en Consell de Guerra celebrat a Palma.
Una vegada absolt, va sol·licitar incorporar-se al seu centre però la Junta
Provincial de Primer Ensenyament li va denegar i el va traslladar a
l’Unitària núm. 1 de Campanet:
“... de acuerdo con la Orden de la Dirección General del dia 1 de
febrero de 1940, que establece que todos los maestros que hayan sido detenidos
por las autoridades judiciales sean trasladados provisionalmente y quedando a
resultas del expediente definitivo de depuración...”
Els Informes referents a la seva actuació professional, social, política i
religiosa que sobre ell tenia el Tribunal Depurador eren excel·lents. Envià
una instància a la Direcció General sol·licitant ser reintegrat a la seva escola.

24 desembre1940: La Direcció
General de Primer Ensenyament li
va denegar la seva petició i ell
decideix no interposar cap recurs.
24 gener 1941: El tornaren a
traslladar de centre i va passar a
l’Escola Unitària de Can Picafort.
Aquest fet l’encoratjà a tornar
presentar un recurs (abril 1941)
explicant tot el procés i suplicant
que el tornin nomenar com a mestre
de la Graduada de Sa Pobla.
4 novembre 1941: Reingressà de
forma definitiva a l’Escola
Graduada.
11 juliol 1966: Es va jubilar a l’edat
de 70 anys (jubilació per edat)

Pedro Pons Bennàssar
Nascut a Búger dia 6 de maig de 1898. Mestre de Primer Ensenyament
(20-01-1925).
Dia 20 de setembre de 1930 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de Sa Pobla.
1 octubre 1936: Fou suspès “provisionalmente de empleo y sueldo” 1er TD
Els informes de: Cap de Falange de Búger, el capellà de Sa Pobla, el metge
de Sa Pobla, el director de la Graduada, el seu company mestre Juan Caldés,
l’apotecari de Sa Pobla, el seu llogater i diversos pares d’alumnes foren tots
excel·lents tant professionalment com a nivell de conducta.
12 octubre 1936: Va dirigir un escrit al membre del Tribunal (primer)
Antonio Nicolau exposant-li la seva inquietud pel fet que no s’hagués resolt
el seu expedient de depuració malgrat tenir tants bons informes i notícies
positives de l’oncle de la seva dona, el Comte de Peralada (que li havia
assegurat que sortia a les llistes d’aptes).
5 novembre 1936: Fou suspès “de empleo y sueldo” per part del
Governador Civil (BOE 07-11-1936). Per tant li ratifiquen la sanció.

15 juny 1937: El Segon Tribunal Depurador li va remetre el plec de càrrecs,
on se l’acusava de: “1º- Ser simpatizante con el Frente Popular.
2º- Ser muy deficiente su conducta profesional.
3º- Ser también muy deficiente su conducta religiosa...”
Entre juny i agost de 1937: El Tribunal Depurador (segon) sol·licità per
dues vegades informes a Búger, el poble on va néixer.
6 octubre 1937: El Tribunal va acordar per unanimitat la seva separació
definitiva del servei i traslladar el seu expedient a Burgos on el Tribunal
Nacional li ratificà la suspensió.
21 setembre 1940: Es va resoldre de forma definitiva el seu expedient de
depuració “... Por la cual se le sanciona con la separación definitiva del
servicio y baja en el Escalafón del Magisterio...”
3 octubre 1942: Li revisaren l’expedient i anul·laren l’ordre de separació
definitiva sancionant-lo amb trasllat dins la província durant dos anys.
12 gener 1943: Va sol·licitar amb una nota manuscrita dirigida al secretari
de la Junta Provincial d’Instrucció Pública José Fernández de la Plata que el
destinassin a Pollença o a Llubí i en tot cas, el més a prop possible de Búger.
Dia 1 de febrer de 1943 prengué possessió com a propietari provisional de
l’Escola Graduada de Nins de Llubí.

Manuel Hernandis Cortés
Nascut a València dia 1 d’agost de 1907. Mestre de Primer Ensenyament
(27-03-1931).
Dia 9 de setembre de 1933 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de Sa Pobla.
5 novembre 1936: Fou suspès “de empleo y sueldo”. 1er TD
15 juny 1937: El Segon Tribunal Depurador li va remetre el plec de càrrecs:
“... y según los informes existentes en esta Comisión, se deducen
contra V. los siguientes cargos:
1º- Ser socialista.
2º- Ser de conducta irreligiosa.
En el plazo inprorrogable de diez días, formulará V. Por escrito los
descargos, aportando la documentación que estime conveniente a su
defensa; todo lo cual entregará al Presidente de esta Comisión -Instituto
Ramón Llull, Palma – o lo enviará a la misma por correo certificado ...”
Enviada la documentació a Burgos, el Tribunal Nacional va ratificar la
suspensió

27 juliol 1940: Es va resoldre el seu expedient de depuració amb la sanció
de “dos años de suspensión de empleo y sueldo, traslado fuera de la provincia
con prohibición de solicitar vacantes en cinco años e inhabilitación para
cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza”
essent traslladat a Pals (Girona).
1 febrer 1941: Apareix novament al llibre de nòmines, però possiblement
no va tornar a Mallorca ja que el 15 de març del mateix any va cessar
definitivament i a les nòmines del mes d’abril ja no consta.

José Pastor Coll
Nascut a Santa Eugènia dia 30 de juliol de 1901. Mestre de Primer
Ensenyament (02-12-1929) i pèrit mercantil.
Dia 29 d’agost de 1933 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de Sa Pobla.
1 octubre 1936: Suspès “de empleo y sueldo”. per no ser al seu lloc de feina.
1er TD. També se l’acusava de tenir ideologia propera al Front Popular.
4 gener 1938: Es resolgué el seu expedient de depuració. “... Queda repuesto
en su cargo con derecho al percibo de haberes con cargo a los créditos que se
habiliten, inhabilitado para cargos directivos y de confianza y traslado dentro
de la provincia...”
Tot el temps que no va poder fer de mestre estava mobilitzat com a Alferes
del Regiment d’Infanteria núm. 36 de Palma (pel mes d’abril de 1937 havia
embarcat amb el vaixell “Vicente Puchel” cap a la península, passant pels
fronts de Guadalajara, Pamplona, Lugo i Saragossa).
16 desembre 1941: Revisaren el seu expedient i el confirmaren a la seva
plaça sense imposar-li cap sanció.
10 gener 1942: Va tornar a ocupar la seva plaça a l’Escola Graduada.

Amadeo Martínez Espert
Nascut a Burjassot (València) dia 17 de març de 1906. Mestre de Primer
Ensenyament (03-03-1931).
Dia 1 de febrer de 1936 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de Sa Pobla.
1 octubre 1936: Fou suspès “de empleo y sueldo”. 1er TD.
El Tribunal Depurador Provincial (segon) va demanar informes al seu
anterior destí a Casas Altas (València).
24 agost 1939: Don Anatalio Barberá Vicente (Delegat Local de Falange de
Casas Altas) i Don Gregorio Rubio Aguilar (Mestre nacional de Casas
Altas) van remetre l’informe següent:
“DECLARAMOS Y JURAMOS POR NUESTRO HONOR LO
SIGUIENTE: Que conocemos personalmente a D. AMADEO MARTINEZ
ESPERT, en la actualidad Maestro-nacional de La Puebla (Mallorca), y
con anterioridad del pueblo de Casas-Altas (Valencia), como persona de
una conducta moral relajada, de malas costumbres, acérrimo entusiasta
de la República nefasta, de ideas izquierdistas y disolventes del hogar,
peligroso en el nuevo régimen, indeseable y no adicto al Glorioso
Movimiento Nacional Salvador de España que acaudilla nuestro invicto
Generalísimo Franco.

Durante su permanencia al frente de la Escuela de Casas-Altas (Valencia),
de febrero de 1931 a enero del 36, recordamos los hechos siguientes: en
tiempo de la Monarquía, iba a la Iglesia los días de precepto acompañado
de los niños, pero ya el funesto y repugnante régimen de la República en
nuestra querida Patria no volvió a poner los pies en el Santo Templo de
Dios, hacía alarde de su extremado izquierdismo, propagaba sus ideas
derrotistas e inculcaba a sus alumnos la desobediencia a sus padres en sus
mandatos, diciéndoles a la vez que eran libres y que si sus padres los
trajeron al mundo fue no por cariño si no por un placer de ellos. En una
palabra, para él una cosa tan santa y tan sagrada como el hogar no existía,
habiéndolo demostrado al tener en su casa siendo casado y con hijos una
mujer de “querida” con la que hacía vida marital, ya que según informes su
esposa murió a causa de sus malos pasos.
Dicho sujeto se mofaba de los que iban a la Iglesia a oir la santa misa, se
separó de las personas de orden y de ideas derechistas; daba a leer libros
de lectura perniciosa e izquierdista a sus más adictos y en el pueblo la casi
totalidad de idéntica ideosincracia eran conducidos por las indicaciones o
lecciones dictadas por él a tal efecto, llegando al extremo de ser objeto de
malos tratos de palabra por parte suya y de sus secuaces algunas personas
de la localidad.

Por sus ideas tan marcadamente izquierdistas se vio alejado del saludo de
todos los elementos derechistas y en particular de los seis u ocho
compañeros de profesión (...); no obstante lo expuesto hay que hacer
constar que con anterioridad a su marcha del pueblo (enero de 1936)
según referencias del falangista Manuel Aguilar, les enseñaba a los niños
en la Escuela “La Internacional”.
(...) Invitó a un primo suyo llamado FRANCISCO PUIG ESPERT, y a otro
sujeto llamado PEDRO VARGAS GERENDAIN a venir en viaje de
propaganda izquierdista por el Rincón de Ademuz (...). Como caso digno
de mención es necesario que figure el que exponemos a continuación
“cuando alguna persona de izquierdas le decía ¡qué bien habla su primo...!
El sinvergüenza del AMADEO MARTÍNEZ ESPERT, reía a carcajada llena
al ver que estaban acordes con las doctrinas expuestas que eran a la vez
las suyas. En alguno de estos mítines o conferencias llegaron a negar la
existencia de Dios ...”

Aquest informe fou decisiu per a què el Tribunal Depurador li remetés el
corresponent plec de càrrecs dia 1 de juny de 1937 i posteriorment enviàs a
Burgos la proposta de separació definitiva del servei.
No tenim més referències d’aquest mestre que segurament fou donat de
baixa de l’escalafó.

Miguel Guillem Monferrer
Nascut a Palma dia 2 de febrer de 1896. Mestre de Primer Ensenyament
(16-01-1919).
Des de setembre de 1934 era mestre de l’Escola de Ses Marjades (Sóller).
Setembre i novembre 1937: El Tribunal Depurador li remet el plec de
càrrecs. Se l’acusa d’una deficient tasca professional i també de
problemes amb la seva conducta social i particular.
Per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1940 es resol el seu expedient de
depuració amb la sanció de “traslado dentro de la provincia con prohibición
de solicitar vacantes en dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos
Directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza”.
Dia 24 de novembre de 1940 va prendre possessió com a mestre de
l’Escola Graduada de Sa Pobla per trasllat forçós.
Dia 31 d’agost de 1948 passà a través d’una permuta a l’Escola de Sant
Jordi (Sant Josep, Eivissa) després de més de vuit anys exercint a l’Escola
Graduada de Sa Pobla.
Els anys 1949 i 1950 va rebre el premi “Luis María Sobredo” del “Frente de
Juventudes de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.” per la seva
destacada tasca com a mestre.

Teodoro Terrés Lladó
Nascut a Palma dia 17 d’agost de 1897. Mestre de Primer Ensenyament
Superior (27-10-1914). Premi extraordinari a la seva carrera.
28 juny 1937: Essent mestre de Can Pastilla, el tribunal Depurador va
demanar informes sobre aquest mestre i el 30 de novembre li remeteren el
plec de càrrecs. Era membre de l’ABTE i militant històric d’Esquerra
Republicana.
30 agost 1938: Va ser processat i empresonat pel jutge militar D. Juan Florit.
16 maig 1940: Es va sobreseure la causa.
Dia 28 de maig de 1940 va prendre possessió com a mestre provisional de
l’Escola Graduada de Sa Pobla on va exercir fins el 23 de setembre del
mateix any en que va cessar a causa de la sanció imposada: “Separación
definitiva del Servició y baja en el Escalafón”.
Dia 14 de juliol de 1944 es revisà el seu expedient de depuració i li rebaixaren
la sanció: “Suspensión de empleo y sueldo por dos años, (...), traslado fuera de
la provincia sin que pueda solicitar vacante durante cinco años e inhabilitación
para cargos directivos”.

Andrés Llompart Oliver
Nascut a Palma dia 5 de juny de 1901. Mestre de Primer Ensenyament
(29-08-1932).
5 novembre 1936: Essent mestre d’Artà, fou suspès “de empleo y sueldo”.
1er TD.
28 juny 1937: El Tribunal Depurador (segon) li va remetre el plec de càrrecs
on se l’acusava de: “Haberse afiliado a Izquierda Republicana, habiendo
asistido a una manifestación para celebrar el triunfo del Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936 y habiendo tomado parte en conferencias
organizadas por dicho partido.
Haber llevado a sus alumnos a una conferencia francamente disolvente”.
30 octubre 1937: El Tribunal Depurador proposà la baixa del servei.
Posteriorment revisaren el seu expedient de depuració i li rebaixaren la
sanció: “... traslado dentro de la provincia sin que pueda solicitar vacantes
durante dos años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza ... ”.
Dia 1 de febrer de 1941 va prendre possessió com a propietari provisional
de l’Escola Graduada de Sa Pobla on va exercir la resta de la seva vida
laboral.

Pedro Urbina Mínguez
Nascut a San Millán de la Cogolla (Logroño) dia 1 d’agost de 1904. Mestre
de Primer Ensenyament (21-12-1929).
1 octubre 1936: Essent mestre de Llucmajor, fou suspès “de empleo y
sueldo”. 1er TD.
19 novembre 1937: Va ser detingut i empresonat prop de dos anys i mig.
15 de maig de 1940: Es va sobreseure el seu cas i el varen autoritzar a
reintegrar-se a una altra escola de la mateixa província.
Dia 10 de juny de 1940 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de Sa Pobla (com a resultes del seu expedient de depuració) on
exercí fins el 10 de gener de 1941, que va passar a l’Escola de Vinaròs
(Castelló).
L’any 1942, essent mestre de Vinaròs, es va resoldre de forma definitiva el
seu expedient de depuració:
“... Resolviendo el expediente de depuración en trámite de revisión,
sancionándole definitivamente con la suspensión de empleo y sueldo por el
tiempo que lo haya estado e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos
y de confianza.”

Bartolomé Pastor Vidal
Dia 1 d’abril de 1916 prengué possessió de l’Escola Unitària de Nins de
Sa Pobla.
L’any 1936 era el Director de l’Escola.
Dia 3 de gener de 1938, el tribunal va acordar per unanimitat no presentar
cap càrrec contra ell. Per tant fou depurat sense sanció.
Dia 26 d’octubre de 1939 es va jubilar a l’edat de 70 anys, després de
més de 50 anys de dedicació a l’ensenyament.

Juan Caldés Soler
Nascut a Sa Pobla dia 10 de setembre de 1871. Mestre de Primer
Ensenyament Superior (02-07-1928).
Dia 1 de setembre de 1922 prengué possessió de l’Escola Unitària de
Nins de Sa Pobla.
Depurat sense sanció.
Després de passar a l’Escola Graduada, va exercir com a mestre fins el dia
6 d’octubre de 1940 que fou substituït per malaltia.
També va ser director de la Graduada.
Pel mes de febrer de 1941, poc abans de complir els 70 anys li varen
concedir la jubilació.

Juan Franch Socías
Nascut a Sa Pobla dia 10 de novembre de 1883. Mestre Elemental de Primer
Ensenyament (14-02-1906).
Després d’exercir diverses vegades com a interí a Sa Pobla, dia 1 d’octubre
de 1936 va prendre possessió com a mestre de l’Escola Graduada per Ordre
Governativa on va romandre fins el 14 de setembre de 1937.
Depurat sense sanció.

Juan Rettich Amer
Nascut a Sa Pobla dia 26 de març de 1912. Mestre de Primer Ensenyament
(13-01-1933).
Dia 1 de desembre de 1936 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada on va exercir fins el 31 de març de 1937.
Depurat sense sanció.

Pedro Celià Martorell
Nascut a Campanet dia 28 d’abril de 1909. Mestre de Primer Ensenyament
(12-04-1932).
Durant el període 1936-1943, va ocupar la plaça com a interí i suplent a
l’Escola Graduada durant els períodes següents:
- del 15 de desembre de 1936 a l’1 de juliol de 1938. Mobilitzat.
- del 22 de juliol de 1939 al 31 de gener de 1941.
- del 20 de març al 3 de novembre de 1941.
Excombatent. Depurat sense sanció.

Agustín Bestard Alvarez
Nascut a Palma dia 28 d’agost de 1911. Mestre de Primer Ensenyament
(28-11-1932).
Dia 15 de desembre de 1936 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada on va exercir fins el 7 de desembre de 1937.
Pertanyia a la Centúria de Policia de “Requetés” de Falange. Serveis
especials. Depurat sense sanció.

Nicolás Socías Serra
Nascut a Sa Pobla dia 11 de març de 1875. Mestre de Primer Ensenyament
Elemental (15-11-1894).
Pertanyia a les “Milicias Ciudadanas de segunda línea” de Sa Pobla.
Interí durant diverses etapes de l’Escola Unitària de Nins núm. 1 i de
l’Escola Graduada.
Durant el període 1936-1943, va ocupar la plaça com a interí i suplent
durant els períodes següents:
- del 5 de maig de 1937 al 28 de maig de 1940.
- del 31 de gener al 30 d’abril de 1941.
- del 15 de novembre al 31 de desembre de 1943.
Excombatent. Depurat sense sanció.

Francisco Rosselló Riutort
Nascut a Palma dia 10 de març de 1909. Mestre de Primer Ensenyament
(29-08-1932).
Dia 1 de juny de 1938 va prendre possessió com a mestre interí de l’Escola
Graduada on exercí fins el 21 de juliol de 1939, que va passar a l’Escola de
Santa Catalina de Palma.
Depurat sense sanció.

Rafael Pons Covas
Nascut a Campanet dia 17 de desembre de 1908. Mestre de Primer
Ensenyament (21-07-1930).
Dia 25 de gener de 1938 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada on exercí fins el 9 de juny de 1940.
Depurat sense sanció.

Rafael Pons Covas
Nascut a Campanet dia 27 de juliol de 1911. Mestre de Primer Ensenyament
(25-06-1935).
Dia 22 d’octubre de 1940 va prendre possessió com a mestre interí substitut
de l’Escola Graduada on exercí fins el 23 de novembre del mateix any.
Molt de temps després, l’any 1974, va tornar a l’Escola Graduada de Sa
Pobla on es va jubilar l’any 1976.
Excombatent. Depurat sense sanció.

Luis Homar Pizà
Nascut a Palma dia 11 de maig de 1889. Mestre de Primer Ensenyament
(07-08-1935).
Dia 5 de octubre de 1938 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada on exercí fins el 21 de juliol de 1939, que passà a
l’Escola “Aneja” de Palma.
Depurat sense sanció.

Sebastián Horrach Fiol
Nascut a Alaró dia 31 de gener de 1915. Mestre de Primer Ensenyament
(31-10-1939).
Dia 4 de novembre de 1939 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada.
Havia estat militar i tenia molts bons informes. Depurat sense sanció.
Dia 9 de gener de 1942 va cessar en el càrrec quan va tornar al centre el
mestre José Pastor Coll.

Baltasar Piña Forteza
Nascut a Manacor dia 17 de març de 1896. Mestre de Primer Ensenyament
(02-02-1939). També era diaca.
Només va ser mestre (suplent) de l’Escola Graduada de l’11 de febrer al 9
de maig de 1939. Va substituir el mestre Sebastián Thomàs. Cessà per
renúncia per motius de salut. Depurat sense sanció.
En lloc seu, es va incorporar la mestra Francisca Cladera Rotger.
Cas excepcional d’una dona a una escola de nins.
Aquesta mestra va ocupar la plaça com a interina del 16 de maig de 1939 al
10 de febrer de 1940. També va cessar per renúncia.

Juan Gelabert Duran
Nascut a Manacor dia 22 d’octubre de 1870. Mestre Elemental de Primer
Ensenyament (12-10-1896).
Dia 7 de novembre de 1940 va prendre possessió com a mestre interí
substitut de l’Escola Graduada.
Depurat sense sanció.
Dia 15 de febrer de 1941 va cessar en el càrrec amb més de 70 anys.

Francisco Pomar Bonnín
Nascut a Palma dia 4 de gener de 1912. Mestre de Primer Ensenyament (3012-1967). Per tant, no tenia el títol de mestre durant el període que va estar a
l’Escola Graduada.
Dia 27 de desembre de 1940 va prendre possessió com a mestre interí
substitut fins el 31 de gener de 1941. Poc més d’un mes.
Depurat sense sanció.

Gregorio Castell Juan
Nascut a Palma dia 6 d’octubre de 1882. Mestre de Primer Ensenyament
(18-10-1917).
Dia 11 de març de 1940 va prendre possessió com a mestre suplent interí de
l’Escola Graduada en qualitat d’excombatent on va exercir fins el mes de
desembre de 1940.
Tenia molts bons informes. Depurat sense sanció.

Antonio Martorell Molinas
Nascut a Muro dia 15 de febrer de 1907. Mestre de Primer Ensenyament
(04-10-1932).
Dia 1 de gener de 1941 va prendre possessió com a mestre de l’Escola
Graduada (per trasllat) procedent de Muro.
Dia 7 de maig de 1941 li concedeixen l’excedència provisional i deixa
l’Escola. El 13 de juliol de 1943 se li concedeix l’excedència il·limitada.
Depurat sense sanció.

Gabriel Garau Pons
Nascut a Campanet dia 20 de gener de 1911. Mestre de Primer Ensenyament
(27-02-1934).
Dia 29 de gener de 1941 va prendre possessió com a mestre interí de
l’Escola Graduada on exercí fins el 15 de febrer del mateix any.
Era falangista i excombatent. Depurat sense sanció.

José Roig Bestard
Nascut a Palma dia 28 d’octubre de 1918. Mestre de Primer Ensenyament.
Dia 16 de febrer de 1941 va prendre possessió com a propietari provisional
de l’Escola Graduada on exercí fins el 31 de desembre de 1943, que passà a
l’Escola de Ferreries mitjançant un CGT.
Depurat sense sanció.

Antonio Vallés Capó
Nascut a Sencelles dia 11 de gener de 1909. Mestre de Primer Ensenyament
(18-09-1936).
Dia 1 de juliol de 1941 va prendre possessió com a propietari provisional de
l’Escola Graduada on exercí fins el 31 de març de 1942, que passà a
l’Escola d’Andratx .
Falangista. Molt bons informes. Depurat sense sanció.

Pedro Estrades Mateu
Nascut a Valldemossa dia 9 de desembre de 1913. Mestre de Primer
Ensenyament (17-01-1941).
Dia 16 de febrer de 1941 va prendre possessió de l’Escola Graduada on
exercí fins el 31 de desembre de 1943, que passà per CGT a l’Escola de
Valldemossa.
Depurat sense sanció.

Bernardo Sintes Palacios
Nascut a Manresa (Barcelona) dia 29 de gener de 1911. Mestre de Primer
Ensenyament (29-12-1930).
Dia 1 de d’abril de 1942 va prendre possessió de l’Escola Graduada (per
oposició) on exercí fins el 15 de setembre de 1948, que passà a la Graduada
de Llevant de Palma.
Depurat sense sanció.

MESTRES PRACTICANTS
Gaspar Aguiló Forteza
Nascut a Sa Pobla dia 9 de maig de 1915. Mestre agregat en pràctiques.
Dia 1 de juliol de 1940 va començar les pràctiques de magisteri a l’Escola
Graduada fins el 30 de juny de 1942.

Francisco Porto Capó
Nascut a Campanet dia 6 de juny de 1914. Mestre agregat en pràctiques.
Dia 1 de juliol de 1940 va començar les pràctiques de magisteri a l’Escola
Graduada fins el 30 de juny de 1942.

Nicolás Socías Gost
Nascut a Sa Pobla dia 7 de juliol de 1914. Mestre agregat en pràctiques.
Dia 1 de febrer de 1942 va començar les pràctiques de magisteri a l’Escola
Graduada fins el 31 de desembre de 1942.

MESTRES DE SA POBLA
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINES DE SA POBLA
•Creada per OM del 23 de febrer de 1935 (Gaceta 05-031935) a partir de l’Escola Unitària de Nines
•4 seccions que inclouen la direcció i una secció de pàrvuls

Catalina Pastor Coll
Nascuda a Santa Eugènia dia 22 de novembre de 1896. Mestra de Primer
Ensenyament (21-02-1922).
Dia 8 de gener de 1927 va prendre possessió com a mestra de l’Escola
Unitària de Nines de Sa Pobla a través d’una permuta.
Dia 15 de març de 1935 fou nomenada directora de la nova Escola
Graduada de Nines.
3 gener 1938: El Tribunal Depurador va acordar per unanimitat no
formular-li cap càrrec i resolgué el seu expedient de depuració sense sanció.
Dia 22 de novembre de 1966, seguia al centre i es va jubilar als 70 anys.

María del Pilar Escribano Ribas
Nascuda a Madrid dia 6 de gener de 1911. Mestra de Primer Ensenyament
(02-11-1933).
Dia 30 d’abril de 1936 va reingressar com a mestra de l’Escola Graduada
de Nines després d’estar cinc mesos a una escola de Madrid.
3 març 1938: El Tribunal Depurador va acordar no formular-li cap càrrec i
resolgué el seu expedient de depuració sense sanció.
Dia 11 de gener de 1944 va cessar en el càrrec i prengué possessió de
l’Escola Rotlet Molinar (encara que més endavant va tornar al centre).

María Josefa Fluxà León
Nascuda a Palma dia 18 de febrer de 1913. Mestra de Primer Ensenyament
(04-08-1934).
Dia 16 d’abril de 1936 va prendre possessió com a mestra interina de
l’Escola Graduada de Nines.
Dia 30 de setembre de 1936 va cessar com a mestra d’aquesta escola per
passar a l’Escola de Nines de Llucmajor.
8 març 1938: Es va resoldre el seu expedient de depuració sense sanció.

Margarita Pericàs Cañellas
Nascuda a Sa Pobla dia 24 de juliol de 1915. Mestra de Primer Ensenyament
(07-08-1934).
Com a interina, va exercir a l’Escola durant diversos períodes des del 7
d’abril de 1935 al 31 de desembre de 1943.
9 abril 1937: Es va resoldre el seu expedient de depuració sense sanció.
Posteriorment, a final de 1947, va tornar a la Graduada de forma definitiva.
Va seguir com a mestra de Sa Pobla fins el 12 d’agost de 1976 que va morir.

Josefa María García Sansó
Nascuda a Palma dia 24 de setembre de 1907. Mestra de Primer
Ensenyament (24-04-1929).
Dia 1 d’octubre de 1936 va prendre possessió com a mestra interina de
l’Escola Graduada de Nines on va exercir fins el 14 de setembre de 1937.
8 març 1938: Es va resoldre el seu expedient de depuració sense sanció.

Teresa Homar Moreno
Nascuda a Manila (Filipines) dia 11 de juliol de 1899. Mestra de Primer
Ensenyament (17-10-1921).
Dia 1 de febrer de 1938 va prendre possessió com a mestra interina de
l’Escola Graduada de Nines.
Dia 31 de juliol de 1942 va cessar com a mestra d’aquesta escola per passar
a l’Escola de Nines de Jesús (Eivissa).
Fou depurada sense sanció.

Magdalena Jaume Pujades
Nascuda a Biniamar dia 20 de gener de 1892. Mestra de Primer
Ensenyament (22-09-1931).
Dia 1 de febrer de 1938 va prendre possessió com a mestra interina de
l’Escola Graduada de Nines.
Dia 31 de juliol de 1942 va cessar com a mestra d’aquesta escola per passar
a l’Escola de Nines de Sant Ferran (Formentera).
Fou depurada sense sanció.

Isabel Gil Pomar
Nascuda a Palma dia 7 de juliol de 1916. Mestra de Primer Ensenyament
(28-01-1936).
Dia 1 d’agost de 1942 va prendre possessió com a mestra per oposició de
l’Escola Graduada de Nines.
Dia 31 de desembre de 1943 va cessar com a mestra d’aquesta escola per
passar a l’Escola de Nines d’Alaró.
Fou depurada sense sanció.
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