POSTGUERRA
FRANQUISME
NACIONALCATOLICISME
ESGLÉSIA – ESTAT

Ensenyament doctrinari
Ordres religioses
Famílies amb “possibilitats”
No coeducació
Educació sexista / masclista
Consignes: “La letra con
sangre entra”

Penúries (fam, fred, vagues,…
Antonio Molina, Machín,
Joselito, Futbol i Toros
Seat 600
Turisme de “sol y playa”
“Picadors”
Rosari i família
Elena Francis

Estabilitat. En general no hi ha tant de moviment a les escoles

i els mestres hi exerceixen durant més temps (com a mínim 2
cursos).
El “derecho de consorte” està a l’ordre del dia.
Les permutes ajuden a trobar l’escola idònia.
La majoria dels sancionats i sancionades ja s’han incorporat.
Ja no hi ha cap mestra a una escola de nins excepte si son

parvulistes.
Es creen la secció de pàrvuls de l’escola de Ses Marjades i

l’escola Parroquial dels SSCC (al manco així apareix), i es
doten dels mestres corresponents.
Molts de mestres concursen internament dins el municipi i

canvien d’escola.

SÓLLER

ESCOLA GRADUADA DE NINS DE SÓLLER
ESCOLA GARDUADA DEL FOSSARET (Albertí Sastre, Jaume…pg72, IV JEL)

SECCIÓ PRIMERA
Mayol Canals, Juan Bautista (16-juny-1886)
Sóller
Mestre de primer ensenyament.
Arriba a l’escola quan encara era Unitària (1924).
Pel mes de juny de 1956 es jubila a l’edat reglamentària (70 anys).
Garcías Roca, Jaime (21-octubre-1920)
Consell
Mestre de primer ensenyament.
Escoles de La Bonanova, Sa Pobla, Sant Rafel (Eivissa), Cap de
Barberia (Formentera), Sant Antoni (Eivissa) i Fornalutx.
Pren possessió de la secció el dia 30-06-1956 com a Propietari
Provisional.
El curs següent passa (CGT) a l’escola: Ses Marjades (01-09-1957).

Moratal Borràs, Vicente (08-setembre-1904)
Natural de Bellreguart (València).
Mestre de primer ensenyament i batxiller.
Després de servir a escoles de València i Granada, pel juliol de
1928 prengué possessió de la direcció de la Grad. 2 de Sóller.
El 27-07-1940 es resol el seu expedient de depuració i es
sancionat amb un any sense feina i sou i posterior trasllat fora
de la província.
L’any 1941 pren possessió de l’unitària de Alcúdia Carlet
(València). Hi romangués fins el 24 de febrer de 1945.
Torna a Mallorca (Escola de Sineu) el 25-02-1945.
Després d’uns anys i de passar per l’unitària de Ses Marjades,
el dia 1-09-1957 torna a l’Escola Graduada de Sóller.
L’any 1972, es jubilà a l’edat de 68 anys al mateix centre.

SECCIÓ SEGONA
Guasch Espina, José (31-octubre-1882)
Tarragona
Mestre superior de primer ensenyament
“Suspenso de empleo y sueldo” en diverses ocasions.
Pel novembre de 1952 es jubila a l’edat reglamentària (70 anys).
Ginestra Sastre, Miguel (07-setembre-1922)
Fornalutx
Mestre de primer ensenyament i batxiller universitari.
Escoles de Llubí, Lloseta, Arenal, Santa Margalida, Ses Salines i Sa
Indioteria (Palma).
Pren possessió de la secció el dia 11-11-1952 com a Interí.
El curs següent passa a l’escola de Búger.
Gual de Torrella Truyols, Joaquín (08-juliol-1916)
Palma
Mestre de primer ensenyament.
Després de servir a l’escola de la Soledat i a dues de Catalunya, se li
concedeix una excedència de set anys (1946-1953).
El dia 1-09-1953 reingressà i prengué possessió de la secció.
El curs següent passà a l’escola de Son Espanyolet com a Propietari
Provisional.

Pujol Barceló, Bernardo (17-octubre-1908)
Palma
Mestre de primer ensenyament.
Després de servir a diverses escoles de Sóller i Eivissa, el dia 1-091954 prengué possessió de la secció per Concurs de Trasllats.
El dia 9-02-1956, per petició expressa del Bisbe de Mallorca, ocupà
plaça a l’escola unitària preparatòria d’ingrés al Seminari.
Gil Llabrés, Antonio (24-maig-1909)
Palma
Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Tenerife, Estellencs, Es Carritxó i l’Horta de Sóller.
Pren possessió de la secció el dia 12-02-1956 com a “Propietario
Consorte”. Estava casat amb Dolores Carrillo Franco.
El 31-08-1958 cessà i va passar a l’escola del Vivero (Palma).
Bezunartea Urbicaín, Eduardo (15-maig-1931)
A Coruña
Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Palma i Bunyola.
Pren possessió de la secció el dia 1-09-1958 per CGT.
Roman al centre fins l’any 1967 que passà a l’escola del Vivero.

SECCIÓ TERCERA
Cànaves Vidal, Julián (07-febrer-1915)

Palma

Mestre de primer ensenyament.
Escoles: “Aneja” de la “Normal” de Palma, Graduada de Sant
Joan i Unitària núm. 4 de Palma.
Durant la Guerra Civil va ingressar a l'exèrcit arribant al grau de
tinent de l’arma d’infanteria. Li reconeixen 3 anys, 8 mesos i 6
dies de serveis.
Esc. Graduada de nins de Sóller (CGT) .................... 01-10-1946
Va ser secretari de la Junta Local d’Instrucció Pública de Sóller.
Roman al centre fins el 31 d’agost de 1969. L’endemà pren
possessió de la plaça a l’Escola “El Vivero” de Palma per CGT.

SECCIÓ QUARTA
Brazales Oliver, Antonio (08-desembre-1909)

Palma

Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Sineu, St. Vicenç, Sta. Eugènia, Palma i Castelló.
De l’1-04-1937 al 31-05-1939 fou declarat excedent per mor de la
seva incorporació a l’exèrcit.
Esc. Graduada de nins de Sóller (CGT) .......................... 01-05-1944
Arriba a l’escola com a propietari provisional per “derecho de
consorte” ja que estava casat amb la mestra Maria Pons Benejam.
Roman al centre fins el 31 d’agost de 1964. L’endemà pren possessió
a l’escola Jafudà Cresques de Palma.

SECCIÓ PÀRVULS
Riutort Villalonga, Clementina (14-febrer-1917)
Natural de Sant Climent (Menorca).
Mestra de primer ensenyament.
Escoles de Palma, Ariany i Graduada de Nines de Sóller.
Per dret de consort arriba a l’escola (1-10-1946) i cessa el 30
d’abril de 1956 gràcies a una permuta amb una paisana seva, la
mestra Juana Villalonga Vidal.
Villalonga Vidal, Juana (04-juliol-1888)
Natural de Sant Climent (Menorca).
Mestra de primer ensenyament.
Escoles de Sant Climent i Villacarlos a Menorca. I a Mallorca les
de “El Vivero”, Pere Garau i Unitària núm. 2 de Pàrvuls de Palma.
Dia 1-05-1956 pren possessió de la plaça que, fins aleshores,
ocupava Clementina Riutort.
Pel mes de juliol de 1958, a l’edat reglamentària de 70 anys, es
jubila.

Pons Oliver, Francisca (08-desembre-1921)
Sencelles
Mestra de primer ensenyament i batxiller universitari.
Fou el seu primer destí.
Arribà a la Graduada com a Propietària Provisional dia 15-09-1958.
El 31-08-1959 cessa i la traslladen a Villanueva de Viver (Castelló).
La plaça queda vacant.
Sueca Coll, Jerónima (16-febrer-1921)
Natural de Chambéry, capital de la Savoia històrica (França).
Mestra de primer ensenyament.
Fou el seu primer destí.
Pren possessió com a Interina el dia 1-11-1959.
Tot i que era una mestra interina va quedar al centre fins l’any
1978 que passà al ja CNM Es Puig (també de Sóller).

ESCOLA GRADUADA DE NINES DE SÓLLER
ESCOLA GRADUADA DE SANTA TERESA (Albertí Sastre, Jaume... pg72, IV JEL)

SECCIÓ PRIMERA
Sampol Fiol, Josefa (05-febrer-1899)
Palma
Mestra de primer ensenyament.
Arribà per CGT a l’escola quan encara era unitària el 28-08-1933
Fou la primera directora de la nova Graduada de nines (1938)
Roman a l’escola fins el dia 31 d’agost de 1959 i l’endemà pren
possessió per Trasllat Voluntari de l’escola de Son Anglada.
Tello Bosch, Matilde (08-febrer-1930)
Palma
Mestra de primer ensenyament i batxiller universitari.
Escoles de Cortijo Grande (Almeria) i Artà.
Arriba al centre per CGT el dia 1-09-1959
Dia 1-09-1962 passa la l’escola “Aneja” de la Normal de Palma on
desenvoluparà la resta de la seva vida laboral.

SECCIÓ SEGONA
Vayá González, Natividad (25-desembre-1890)
Natural de Carabanchel Alto (Madrid)
Mestra de primer ensenyament.
S’incorpora a la Graduada l’any 1938.
Acabat el curs 1950-1951 deixa l’escola.
VEGEU AMEIB VII JEL SÓLLER I FORNALUTX
Martínez Rigo, Mercedes (07-juny-1896)
Barcelona
Mestra de primer ensenyament.
Després de servir a les escoles de Sant Josep i Sant Joan a
Eivissa i s’Arracó i Puigpunyent a Mallorca, arriba per primera
vegada al centre com a interina el curs 1951-1952.
Segueix com a Interina a diverses escoles de Mallorca.
El 15-09-1958 torna a l’escola també com Interina on exercirà
fins dia 4-02-1963.

Payeras Cifre, Antònia (09-juliol-1917)
Maria de la Salut
Mestra de primer ensenyament.
Escoles de Santa Catalina i La Soledat.
Arriba com a Interina al centre dia 7-02-1952 i hi roman fins el
31-08-1953. En total, 1 any, 6 mesos i 23 dies.
Carrillo Franco, Mª. Dolores (11-octubre-1923)
Natural de Cartagena (Múrcia)
Mestra de primer ensenyament i batxiller universitari.
Escoles de Deyà, Espinagar (Manacor) i Felanitx.
Dia 1-09-1953 obté la plaça per CGT i s’incorpora com a mestra.
El 31-08-1958 cessa i passa juntament amb el seu espòs Antonio Gil
Llabrés a l’escola de “El Vivero” (Palma).
Després d’uns dies sense mestra arriba Mercedes Martínez Rigo.

SECCIÓ TERCERA
Barba Cejas, Herminia (27-abril-1907)
València
Mestra de de primer ensenyament.
Arriba a la Graduada de Nines l’1-09-1948 i hi fa feina fins el dia
31-08-1950 que passa a l’escola de Sineu en virtut d’una
“permuta” amb Maria Pons Benejam
Pons Benejam, Maria (12-juny-1916)
Maó
Mestra de primer ensenyament i batxiller universitari.
Escoles de Palma, Ariany i Sineu.
Ja havia exercit dues vegades a l’escola pel “derecho de
consorte”, ja que era l’esposa d’Antonio Brazales.
El dia 1-09-1950 s’incorpora per tercera vegada a l’escola,
aquesta vegada gràcies a la permuta esmentada.
El 31-08-1964 cessa i passa a l’escola de “El Vivero” (Palma).

SECCIÓ QUARTA
A partir de l’1-10-1946 ocupa la plaça Guillermina Tejedo Torres
Per desembre de 1950 encara era a l’escola
Després d’un període en el qual no tenim referències, dia 1-09-1952
pren possessió de la secció Josefa Segura Riu que exercirà al
centre fins dia 31-08-1957.
Torres Gómez, Lidia (27-febrer-1933)

Eivissa

Mestra de primer ensenyament. Instructora Elemental.
Escoles de Sant Joan Baptista i Sant Mateu a Eivissa.
Arriba com a Propietària Provisional al centre dia 1-09-1957 i hi
roman fins el 31-08-1958. Un curs escolar.

Martínez Juan, Juana (18-novembre-1937)
Puigpunyent
Mestra de primer ensenyament.
Aquesta fou el seu primer destí professional.
Prengué possessió el dia 15-09-1958 i exerceix a l’escola fins el
31-08-1959. Un curs escolar.
Obté plaça de mestra propietària a una escola d’Alacant.
Bordes Porta, Mª. Fernanda (24-abril-1934)
Palma
Mestra de primer ensenyament. Mestra parvulista.
Escoles de Mercadal, Maria de la Salut, Porreres, Sant Joan
Baptista i Campos.
Pren possessió de la plaça com a “parvulista” per CGT el dia 109-1959.
Roman al centre fins l’any 1971.

ESCOLA GRADUADA PARROQUIAL DE NINS
Nova creació

SETEMBRE-1958

Col·legi dels Sagrats Cors

Garí Barceló, Sebastián (31-gener-1932) Vilafranca de Bonany
Mestre nacional. Batxiller superior i guia intèrpret.
Escoles de Sagrada Família (Palma) i Valldemossa.
Pren possessió de la nova Escola Graduada dels SSCC dia 1-091958 i exerceix al centre fins el 15-10-1961.
Domenge Riera, Juan (29-març-1927)
Natural de Sant Llorenç des Cardassar
Mestre de primer ensenyament.
Escoles de s’Horta (Felanitx), Calonge i Barcelona.
Pren possessió de la nova Escola Graduada dels SSCC dia 1-091958 i exerceix al centre fins el 31-08-1959.
El substitueix el mestre Miguel Sampol Trias.
Bennássar Oliver, Miguel (25-setembre-1920)
Sencelles
Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Pollença, Maria de la Salut, Sencelles, Esglaieta, Son
Calderó (Felanitx), El Terreno, Alaró i Lleida.
Pren possessió de la nova Escola Graduada dels SSCC dia 1-091958 i exerceix al centre fins el 31-08-1960.

ESCOLA UNITÀRIA DE NINS DE SES MARJADES
GRUP ESCOLAR MIQUEL BISBAL (Albertí Sastre, Jaume …….... pg70, IV JEL)

DES DE 1931
Pujol Barceló, Bernardo (17-octubre-1908)
Palma
Mestre de primer ensenyament.
Escoles d’Eivissa i Sóller (diverses).
Arriba al centre l’1-01-1944 i hi fa feina fins el 31-08-1954 que
passa a la Graduada de Nins (també de Sóller).
El seu substitut fou Vicente Moratal Borràs que hi exerceix des del
dia 1-09-1954 fins el 31-08-1957.
Com a substitut del mestre Moratal arriba al centre el mestre Jaime
Garcías Roca el dia 1-09-1957.
L’any 1964 el nomenen director i roman a l’escola fins el dia que va
morir (21-01-1973).

ESCOLA UNITÀRIA DE NINES DE SES MARJADES
GRUP ESCOLAR MIQUEL BISBAL (Albertí Sastre, Jaume …….... pg70, IV JEL)

DES DE 1931
Fiol Llabrés, Maria (09-febrer-1900)
Palma
Mestra de de primer ensenyament.
Escoles diverses d’Eivissa, Sta. Catalina de Palma, Llucmajor,
Consell, Pina i Mercadal (Menorca).
Arriba a l’escola per CGT el dia 1-01-1949 i exerceix al centre
fins el 31-08-1950.
Pons Nadal, Teresa (07-febrer-1906)
Lleida
Mestra de primer ensenyament.
Escoles de València (diverses) i Castelló.
Dia 1-09-1950 pren possessió de la plaça i exerceix al centre fins
dia 31-08-1952.

Cantallops Pou, Margarita (24-desembre-1919)
Algaida
Mestra de primer ensenyament. Batxiller i llicenciada en
Filosofia i Lletres.
Escoles de València, Valldemossa, Castelló, Santa Margalida i
Binibona.
Arriba a l’escola el dia 1-09-1952 i exerceix al centre fins el 3108-1953.
Gibert Sureda, Matilde (04-abril-1922)
Sóller
Mestra de primer ensenyament i batxiller.
Escoles de Binissalem, Sant Rafel (Eivissa) i Deià.
Arriba a l’escola el dia 1-09-1953.
A finals de 1959 encara ens consta que exercia al centre.
Era l’esposa de Jaime Garcias Roca.

ESCOLA UNITÀRIA DE SES MARJADES (PÀRVULS)
GRUP ESCOLAR MIQUEL BISBAL
(Albertí Sastre, Jaume …….... pg70,
IV JEL)

SECCIÓ CREADA EL MES DE
SETEMBRE DE 1958

BALEARES
Una Escuela de párvulos en la
barriada de Se Marjadas (sic)
del Ayuntamiento de Sóller

Amengual Fondevila, Josefa (03-març-1934)

Besalú (Girona)

Mestra de de primer ensenyament.
És el seu primer destí professional.
Pren possessió de la secció el dia 16-09-1958 i roman al centre
fins dia 31-08-1959.

Ginard Ferrer, Carmen (09-setembre-1935)
Palma
Mestra de de primer ensenyament.
Escoles de Llubí, Tarragona i Sant Climent (Menorca).
Arribà a l’escola i pren possessió de la plaça dia 1-09-1959

ESCOLA UNITÀRIA DE NINS DE L’HORTA
ESCOLES UNITÀRIES L’HORTA (Albertí Sastre, Jaume …….….... pg68, IV JEL)

Suau Tugores, Bartolomé (16-juliol-1915)
Palma
Mestre de primer ensenyament i batxiller superior. Periodista.
Escoles de Son Espanyolet i Consell.
Pren possessió de la plaça dia 1-01-1944, com a propietari definitiu.
El 31-12-1951 cessa i passa a l’escola del Mollet de Palma.
Salvador García, José (14-novembre-1925)
Almansa
Mestre de primer ensenyament i batxiller.
Escoles de Chulilla i La Pobla de Sant Miquel (València)
Pren possessió com a mestre substitut el dia 5-01-1952 i hi exerceix
fins el dia 18-01-54.
Del 19-01-1954 fins el 31-08-1955 ocuparà la plaça el mestre
Antonio Gil Llabrés.

Miró Miró, Antonio (09-setembre-1893)

Palma

Mestre elemental i capellà.
Escoles de “El Palmer” (Campos), València, Terol i Palma
Arriba a l’escola dia 1-09-1955 per CGT.
El dia 31-08-1959 cessa en virtud d’una permuta amb el mestre de
Puigpunyent José Peñalver.
Peñalver Miquel, José (11-agost-1930)

Tarragona

Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Tarragona i Puigpunyent.
Dia 1-09-1959 pren possessió de la plaça que havia permutat amb
l’anterior.

ESCOLA UNITÀRIA DE NINES (ALQUERIA)
ESCOLA UNITÀRIA Alqueria des Comtes (Albertí Sastre, Jaume….. pg69, IV JEL)

(*) Anys 20-21 a càrrec de les monges de la Caritat

Martín Sintes, María Esperanza (16-febrer-1916)
Natural de Palma.
Mestra de primer ensenyament
Començà com a mestra-alumna a l’escola de “Can Capas” de
Palma.
Per oposicions arribà a l’escola de Lloret de Vistalegre.
L’1-09-1944, per “derecho consorte” arriba a aquesta escola on
hi fa feina fins a principi dels anys 60 que passa també per
“derecho consorte” a l’escola Del Vivero de Palma
Al full de serveis, a més a més del núm. 2 corresponent a
l’escola unitària, apareix “Alqueria del Conde, Baleares”

ESCOLA UNITÀRIA DE NINS DE BINIARAIX
ESCOLES UNITÀRIES BINIARAIX (Albertí Sastre, Jaume .….... pg70, IV JEL)

Terrasa Cañellas, Pedro (13-novembre-1908)
Natural d’Alcúdia
Mestre de primer ensenyament.
Escoles d’Andratx, Grad. Llevant (Palma), Llombards i Ciutadella.
Pren possessió de l’escola gràcies a una permuta amb Jaime Ramis
Monserrat l’1-02-1936.
Dia 20 d’octubre de 1937 fou mobilitzat però pel mes de maig de
1939 ja torna a l’escola.
Exerceix al centre fins dia 31-08-1960. L’endemà pren possessió
de la plaça a l’escola de la Soledat de Palma

ESCOLA UNITÀRIA DE NINS DEL PORT
ESCOLES UNITÀRIES PORT DE SÓLLER (Albertí Sastre, Jaume ... pg67, IV JEL)

Transformada en “Escuela Nacional de Orientación Marítimo Pesquera”
durant el curs 1944-1945

Cerdà Valenzuela, Pedro (18-juliol-1912)
Palma
Mestre de primer ensenyament i Batxiller Universitari.
Escoles de Consell, “Aneja”, Establiments i Sant Sadurní d’Anoia.
Arriba a l’escola d’Orientació Marítimo Pesquera com a propietari
definitiu l’1-01-1944.
Cessa en el càrrec el 31-08-1959 i torna a l’escola “Aneja”
Metola Blázquez, Claudio (21-abril-1910)
Madrid
Mestre de primer ensenyament, batxiller i ajudant de medicina.
Escoles de Madrid, Barcelona, Galícia i Cadis.
Pren possessió de la plaça com a Propietari Definitiu dia 1-091959 i exerceix al centre fins el 31-08-1967, que passa al col·legi
Jaume I de Palma.

FORNALUTX

ESCOLA UNITÀRIA DE NINS DE FORNALUTX
ESCOLES UNITÀRIES DE FORNALUTX (Albertí Sastre, Jaume ... pg70, IV JEL)

Guijarro Segura, Estanislao (06-maig-1907)
Natural de Villafranqueza (Alacant)
Mestre de primer ensenyament.
Escola de Costitx (per oposició). Primer destí a Mallorca.
Depurat amb sanció.
Arriba a Fornalutx el 14-07-1938 per reingrés (duia 7 mesos sense
exercir ja que havia estat suspès “de empleo y sueldo” amb trasllat
dins la mateixa província).
Roman a l’escola més de 17 anys, concretament fins el 31-08-1955.
Dia 1-09-1955, per CGT passa a l’escola de La Vileta (Palma).

Del 29-10-1955 al 29-06-1956 ocupa la plaça Jaime García Roca,
esmentat anteriorment.
L’escola queda un temps sense mestre.

Guasp Gelabert, Lorenzo (27-novembre-1916)

Alaró

Mestre de primer ensenyament.
Escoles de Petra, Can Pastilla, Alcúdia, Bunyola i Campanet.
Pren possessió de la plaça com a Propietari Definitiu per CGT el
dia 1-09-1956 i exerceix al centre fins el 31-08-1975.
El 15-09-1975, per CGT, passa al col·legi Jaume I de Palma.

ESCOLA UNITÀRIA DE NINES DE FORNALUTX
ESCOLES UNITÀRIES DE FORNALUTX (Albertí Sastre, Jaume ... pg70, IV JEL)

Ramon Llompart, Antonia (24-abril-1930)
Palma
Mestra de primer ensenyament
Ocupa la plaça com a substituta de la mestra Catalina Serra
Ramis el 7-10-1948.
Segueix com a interina substituta fins dia 31-12-1957.
L’endemà passa a l’escola del Molinar.
Amengual Fondevila, Juana (04-octubre-1924)
Natural de Puente Caldelas (Pontevedra)
Mestra de de primer ensenyament.
Escoles de Sa Pobla i El Molinar.
El dia 09-10-1954 obté la plaça en propietat, però només exercirà
durant alguns períodes concrets.
Finalment, el 30-11-1957 cessa definitivament (tenia llicència
d’estudis).

Sanz Prats, Josefa (12-gener-1936)

Eivissa

Mestra de primer ensenyament.
Escola de Sant Llorenç des Cardassar.
Arriba com a Propietària Provisional al centre el dia 1-01-1958 i
només hi estarà fins el 31-08-1958.
Peña Ferrer, Antonia (13-novembre-1901)

Palma

Mestra de primer ensenyament.
Essent mestra propietària a l’escola de Vilafranca, el 31 de
desembre de 1931 va renunciar al càrrec.
Pren possessió com a Rehabilitada i exerceix al centre de l’1-091958 al 31-12-1958.

Pardo López, Donatila (01-abril-1909)
Gomean (Lugo)
Mestra de primer ensenyament.
Escola a Castelló, Lugo i A Coruña. A Mallorca va estar a les
escoles d’Inca, Sa Pobla, Lloret, Jaume I (Palma), La Soledat i
Port d’Andratx.
Ocupa la plaça com a Interina del dia 2-01-1959 fins el 31-081959.
Rosselló Ferragut, Francisca Ana (20-setembre-1935)
Natural d’Alcúdia
Mestra de primer ensenyament.
Escoles de La Savina (Formentera), Llucmajor i Sa Murtera
(Manacor).
Arriba a l’escola per CGT el dia 1-09-1959.

•Feia onze anys que havia acabat la Guerra Civil.
•En feia cinc del final de la segona guerra mundial.
•Espanya vivia apartada de la resta del món.

4 de novembre de 1950

ONU
Revoca la resolució de condemna del règim franquista.
Ambaixadors occidentals tornen a Madrid.
Entrada d'Espanya als organismes internacionals
especialitzats de la ONU.

Però, hi ha dos fets que suposaren, per al règim franquista, la
integració definitiva en el bloc occidental.
•

El 27 de abril de 1953, es signa a la Ciutat del Vaticà el
Concordat entre l'Estat Espanyol i la Santa Sede, representat
pel secretari d'estat del Vaticà Domenico Tardini i
l'ambaixador d'Espanya davant la Santa Sede Fernando María
Castiella.

•

El 23 de setembre de 1953 es signa els nomenats Pactes de
Madrid entre Espanya i Estats Units pels que, a canvi
d'instal·lar quatre bases nord-americanes en territori espanyol,
Espanya rebria ajuda econòmica i militar.

L’ordre ministerial de 14 de maig de 1939, va establir el règim de
racionament a Espanya per als productes bàsics alimentaris i de
primera necessitat. Des de l’any 1949 s’autoritza la venda lliure de
saïm ; des de el 1950, la de bacallà (març), patates (abril), llenties
(juliol), ciurons i mongetes (agost), llet
condensada (setembre), arròs i sabó
(octubre), i, des de abril de 1952, la del
pa, oli i carn. El maig de l'any 1952
desapareix oficialment la Cartilla de
Racionament
per
als
productes
alimentaris.
La insuficiència i baixa qualitat de
l’alimentació, així com l’especulació i
el mercat negre, foren elements bàsics
en la determinació dels nivells de vida
dels espanyols en una trista i
llarguíssima postguerra.

Estructura de la nòmina de l’any 1950
1. Número de escalafón
2. Destino y fecha de nombramiento
3. Remuneración y haber anual que disfrutan (sou anual més altres)
4. Total (la suma de la casella anterior)
5. % del impuesto (referit a Impuesto de utilidades)
6. Nombre y apellidos
7. Haber integro (es referia a la mensualitat)
8. Patronato de Huérfanos (1% del líquido)/(Dif. por ascenso)
9. Líquido (descomptant de la mensualitat l’1% del Patronat)
10. Impuesto de Utilidades (s’aplicava el % de la casella nº 5 sobre la
mensualitat)
11. 1% por subsidio familiar (Sobre la mensualitat)
12. 5% por mejora de pensión (Sobre la mensualitat)
13. Total (Descomptes) (la suma dels punts 10, 11 i 12)
14. Líquido a percibir (La diferència entre el punt núm. 9 –Líquido- i
el punt núm. 13)

Com a novetat i, mitjançant la Llei de 15 de març de 1951
s’estableix la paga de Nadal d’una mensualitat. També es preveu
una pujada del sous d’un 40% que, pel que fa al Magisterio
Nacional seria, només, del 30%

Per la Llei de Pressupost per l’any 1954 fixa augments de sous i el
desenvolupament per distintes ordres de març de l’any 1954
queden establertes dues pagues extraordinaris d’una mensualitat
cada una.
Els tres mestres escollits, un de 5ª Categoria i els altres dos de 6ª,
els queda el sou anual de 15.500 pts i 14.000 pts. respectivament:

Cal remarcar que per a cada una de les categories del magisteri,
mitjançant ordres, es publicava la relació nominal del mestres
que pertanyien a cada una d’elles, així trobam les referides a
categoria 5ª i 6ª de l’época:

A partir de la aplicació del
decret de 20/08/55, (BOE
25/08/55) pel que determina
una assignació per a
residència dels mestres
nacionals que suposava un
increment del 30% del sou
base menys els descomptes
corresponents:

Això va fer que miràssim aquest decret, que desenvolupava la
Llei de 15 de març de 1951, esmentada anteriorment, que deia i,
efectivament, a la província de Balears apareix el següent:

Interessant eh?
Cal remarcar que de maig del 51 fins l’agost del 55, aquets
quatre anys, és la diferència de dates d’aplicació del esmentat
decret a la resta d’Espanya i a Mallorca.

Endemés de una pujada considerable del sou base reflectit a
Remuneración y haber anual que disfrutan com a aplicació a lo
disposat a la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre mejora de
remuneraciones al personal civil y militar de la Administración del
Estado que reafirmava les dues pagues extres, una de juliol i l'altre
de Nadal.

Els sous, en desenvolupament d'aquesta llei, quedaven reflectits al
decret del Ministeri d'Hisenda de 8 de juny de 1956 a les seves
distintes categories.
Pel que fa als mestres, objecte d’aquest petit estudi, cal remarcar
que tots tres pertanyen a la categoria 5ª, assignant-los un sou anual
de 23.400 pts. Que podem veure a la següent nota de la publicació
del BOE:

A l’estructura de la nòmina de desembre de 1959 desapareix del
epígraf Patronato de Huérfanos el segon punt: Diferencias por
ascenso, i n’apareix un de nou: 3.6% por mutualidad, quedant
de la següent manera:
Número de escalafón
Destino y fecha de nombramiento
Remuneración y haber anual que disfrutan
Total
% del impuesto (referit a Impuesto de utilidades)
Nombre y apellidos
Haber integro (es referia a la mensualitat)
Impuesto de Utilidades (s’aplicava el % de la casella nº 5 sobre la mensualitat)
5% por mejora de pensión (Sobre la mensualitat)
Líquido (n. 7 menys la suma dels 8 i 9)
Patronato de Huérfanos (1% del líquido)
3.60% por Mutualidad (sobre la mensualitat)
Líquido a percibir (La diferència entre el n. 10 i la suma dels 11 i 12)

Per l’any 1959 es mantenen les dues pagues extraordinàries i el
complement esmentat que el mes de desembre que el sou
mensual era de 1950 pts. Suposava, si li aplicam el 30% la
quantitat de 585 pts. Abans d’aplicar els descomptes.

Tant les pagues extres com el esmentat complement per a
residència es confeccionava amb documents del ministeri per
separat, així dins el mes de desembre de l’any 1959 trobam tres
quadernets: Un per a la nòmina normal, un per la paga extra de
Nadal i el tercer per el complement de residència.

Mestre a
Mestre b
Mestre c

Evolució Sou Base Anual
1950 gener
1955 Juny
9.600,00
15.499,99
9.600,00
13.999,99
8.400,00
13.999,99

1959 Dic.
23.400,00
23.400,00
23.400,00

25.000,00
20.000,00
Mestre a

15.000,00

Mestre b

10.000,00

Mestre c

5.000,00
0,00
1950 gener 1955 Juny

1959
Diciembre

mestre a
mestre b
mestra c

Evolució sou anual Total
1950 gener 1955 juny 1959 desembre
9.850,00
18.083,32
34.320,00
9.600,00
16.333,32
34.320,00
8.400,00
16.333,32
34.320,00

Evolució sou anual
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00

mestre a

20.000,00

mestre b

15.000,00

mestra c

10.000,00
5.000,00
0,00
1950 gener

1955 juny

1959 desembre

Cal remarcar, malgrat que surti
dels anys que tractam, la ley
92/1959 de 23 de desembre, de
reforma del Magisterio Nacional
Primario, on per l'any 1960
establia nous sous i, per primera
vegada, apareixia un nou
concepte: els quinquennis, a
comptar de l'any 1945.
Suposaven 1200 pts anuals.

Per tant, els mestres
d’escola, per ventura
seguien passant fam, però
no tanta.
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