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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 va ser 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 Tetuán. 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 quedà 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 patiren 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 i les 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

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.

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 Goded són afusellats.
- Desembarcament de les tropes de Bayo a Portocristo.
- Vacances escolars. Alguns docents no eren a Mallorca.

Joan Capó i Valls de Padrines, Inspector en
cap d’Educació
Li donaren 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

Fou considerat com una autodepuració. Cada mestre rebia les fitxes,
s’encarregava que s’emplenassin i després les remetia al tribunal.

PARTICULAR

SOBRE

BATLE

CAPELLÀ

GUÀRDIA CIVIL

MUNICIPI
LLINATGES I NOM

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

Tret distintiu
del Model
Balear de
Depuració

Es creà un tribunal semblant a Eivissa copiat del mallorquí

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

“REVISIÓN DEL PERSONAL”

4 de març de 1937 es creà. 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 Ransome (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 i les mestres no sabien ni qui, ni de què se’ls/se les acusava.
Acusacions genèriques i molt vagues.

Luis Mª
Mestras

Bartomeu
Bosch
Sansó

José Ramís
de Ayreflor

Rafael de
Ysasi
Ransome

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ

Francisco Franco redactà 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 sobre el seu 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’enviava 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.”
Passà del 25,47% al 35,32% i
encara en faltaven 139 per revisar
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.- Suspès/a d’ocupació i de sou (un o diversos períodes)
6.- Separació definitiva del servei i baixa a l’Escalafó.

TERMES A DESTACAR
ABTE: Associació Balear de Treballadors de l’Ensenyament. Secció sindical
de la UGT.
CONCURS DE TRASLLATS (CGT): Adjudicació de les destinacions
atorgades als funcionaris docents del cos de mestres a partir dels seus mèrits.
CONSELL LOCAL DE PRIMER ENSENYAMENT: Creat per
l’Administració de la República l’any 1931, tenia com a finalitat dotar,
estimular i tenir cura de les institucions educatives de la localitat. Estava
format per un representant de l’ajuntament, un mestre i una mestra, un
inspector mèdic i un pare i una mare de família.
“DERECHO DE CONSORTE”: Dret preferencial que atorgava als cònjuges
un avantatge posicional en el concurs de llocs de treball.
ELS PRIMERS ESTUDIS:
Educació obligatòria entre els 6 i 9 anys. Per coneixements assolits.
Primer Ensenyament: elemental i superior (depenent de les assignatures).
Assignatures diferents nins i nines.
Segon Ensenyament: estudis generals (sis cursos) i estudis d’aplicació a les
professions.

ESCALAFÓ DEL MAGISTERI: Classificació ordenada dels docents
segons el títol, temps de servei i categories en base a les quals es determinaven
les funcions, promocions i remuneracions.
ESCOLES
UNITÀRIA: Amb un nombre reduït d’alumnes en la qual 1 o 2 mestres atenien
a alumnes de diverses edats i graus.
GRADUADA: Centre d’ensenyament que dividia els alumnes per edat i nivell,
disposant de les aules convenients per a poder realitzar-ho.
NORMAL: Institució educativa encarregada de la formació dels mestres i les
mestres d’escola.
ANNEXA: Centre públic contigu a l’Escola Normal utilitzat per a que els
estudiants de magisteri poguessin realitzar les seves pràctiques formatives.
“FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS”: Partit
polític espanyol d’ideologia feixista fundat el 1933 per José A. Primo de Rivera.
“FRENTE POPULAR”: Coalició electoral espanyola creada el gener de 1936
pels principals partits polítics d’esquerra; guanyador de les darreres eleccions
democràtiques durant la segona República Espanyola (16-02-1936).
MESTRE/A AUXILIAR: Mestre/a suplent a les escoles incompletes. Podien
ser: el capellà, el secretari de l’ajuntament o d’altres persones amb professions
compatibles amb l’ensenyament.

PLA PROFESSIONAL: Pla d’estudis de 1931 que va transformar
radicalment la formació del magisteri primari i les Escoles Normals en
temps de la Segona República.
“SECCIÓN FEMENINA”: Branca femenina de Falange, constituida l’any
1934 i presidida per Pilar Primo de Rivera. Va funcionar durant 40 anys
essent disolta després de la mort de Franco.
“SENTIDO DISOLVENTE DE LA ENSEÑANZA”: Forma d’ensenyar
contrària a la ideologia franquista i basada en la raó, el materialisme científic
i el laïcisme.
“SOCORRO ROJO”: El Socors Roig Internacional (SRI) va ser un servei
social organitzat per la Internacional Comunista en 1922. Creat perquè
funcionàs com una Creu Roja independent de qualsevol organització o
confessió religiosa, va conduir campanyes de suport als presoners polítics i
va donar suport material i humanitari en situacions especials.
TITULACIONS PROFESSIONALS DEL MAGISTERI:
•Mestre/a de Primer Ensenyament Elemental.
•Mestre/a de Primer Ensenyament Superior.
•Professor de l’Escola Normal de Magisteri.

Quan va esclatar la Guerra
Civil, al terme municipal de
Petra hi havia una escola
graduada de nins, una
graduada de nines i dues
escoles unitàries a Ariany.

MESTRES DE PETRA
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINS DE PETRA

•Creada per Reial Ordre de 30 de novembre de 1928
(Gaceta de Madrid núm. 343 de 08-12-1928).
•Transformació de les 2 escoles unitàries de nins en
4 seccions de graduada (direcció i 3 seccions).

Mestres que exercien a l’escola el 18 de juliol de 1936:

Antoni Maria Noguerol Torres (direcció)
Salvador Martínez Curto (secció 1ª)
José Antonio Sánchez Pérez (secció 2ª)
Josep Olivé Martín (secció 3ª)

Antoni Maria Noguerol Torres (Director)
Nascut a Palma dia 19 de desembre de 1882. Mestre de Primer Ensenyament
(06-11-1923) i Batxiller.
Batle de Selva (1919-1921).
Des de 1925 a 1929 va exercir com a mestre a les escoles d’Algaida,
Estellencs i Folgueras (Oviedo).
Estant a Algaida i Estellencs va rebre dues distincions per la seva
encertada tasca docent per part dels respectius inspectors en cap.
El 21 de novembre de 1929 prengué possessió com a mestre i director de
l’Escola Graduada de nins de Petra.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou suspès
d’ocupació i de sou per Ordre
Governativa (ball de places).
Al sobre apareix el NO, la data i la
dada sobre la seva afiliació al
sindicat ABTE.

El 5 de novembre de 1936, el capellà de Mancor, a petició de l’interessat,
va emetre un informe exhaustiu sobre la seva “conducta”, on destacava:
1º Conozco a dicho señor desde su niñez.
2º En su mocedad fué poco cuidadoso de su honradez moral, debido en gran
parte a la falta de corrección y al abandono de su superior.
3º En sus caprichos juveniles acabó por desperdiciar la herencia de sus mayores.
4º (...) no por ello se hizo un maleante ni me consta se haya asociado jamás a
entidades disolventes, antes bien asistió a Misa y cumplió con el precepto pascual.
5º Debido a su carácter no dejó de cumplir los compromisos que contrajo en los
desaciertos de sus días de flaqueza, y procuró después, reconocida esta, dar entera
satisfacción a quien correspondía.
6º En su conducta hay más que deplorar el mal que ocasionó a si mismo que el que
sobreviniera a los demás, ya qué fué él quien cargó con los mayores perjuicios.
7º En política no sé (que) haya militado jamás ni siquiera con los liberales y durante
toda su permanencia en Mancor, en su edad ya madura, y aún siendo alcalde de Selva,
se distinguió por su afinidad y colaboración con las personas de orden.
8º Desde su salida de Mancor para ejercer el cargo de maestro en otros lugares, no me
consta (que) haya actuado mal en parte alguna, pués si se dijeron de él cosas
malísimas referentes a las imágenes del Santo Cristo de la escuela de Petra, me han
dicho que ha resultado ser una tremenda calumnia, cosa comprobada con la aparición
de las mismas imágenes en aquella escuela.
9º (...) en sus repetidas visitas a Mancor, asiste a Misa en los días de precepto y se
comporta en ella, no como la generalidad de los fieles, sino que cumple debidamente
con todas las condiciones externas exigidas para la buena y correcta asistencia a
tan importante acto.
10º Siendo de carácter tenaz y difícil de declinar en contra de su criterio, quizá se
haya con ello acarreado con ello resentimientos de algunas personas de quienes pueda
él haber resultado víctima.
11º No sé cuente para su sustento y el de su familia con otro medio que el ejercicio de su
profesión.
12º (...) me parece de gran conveniencia y mayormente en las circunstancias que
atravesamos, aprobar a dicho señor y que sea colocado como bién pareciere, al
frente de la escuela por él yá regentada u otra en que pueda contribuir a la buena
enseñanza de la niñez y tener el subsidio para cubrir las necesidades de la vida.

El 14 d’abril de 1937, se li aixecà la suspensió i fou reintegrat a l’escola.
Dia 11 de maig de 1937, la Comissió Depuradora va formular contra ell els
càrrecs següents:
1º Haber pertenecido a la Sociedad Balear de Trabajadores de la
Enseñanza.
2º Haber demostrado simpatía por el Frente Popular al tomar parte
el 14 de Abril de 1936 en un acto público en el cual hizo un
discurso abogando por la Escuela única i laica.

I el 3 de juny de 1937, li afegiren un nou càrrec contra ell:

1º Haber sido Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento
de Petra con posterioridad al 31 de abril de 1931.

El 30 d’agost de 1938 el jutge militar Joan Florit, dictà un aute de
processament i presó incondicional contra ell:
Por un supuesto delito de inducción a la rebelión contra los maestros
nacionales de Petra.
Dia 16 de maig de 1940 es va sobreseure la causa i fou readmès.
La Junta Provincial de Primer Ensenyament el va nomenar com a mestre de
l’Escola Unitària núm. 2 de Campanet.
Dia 23 de setembre de 1940, resolt el seu expedient de depuració de forma
definitiva, el sancionaren amb la separació definitiva del servei i baixa a
l’escalafó del magisteri.
Però dia 16 de desembre de 1941, revisaren el seu expedient i li rebaixaren
la sanció: trasllat fora de la província.
A pesar de la sanció, prengué possessió de forma provisional d’una secció
de la Graduada de nins de Petra on exercí fins dia 15 de setembre de 1944.
Dia 16 de setembre de 1944 fou nomenat mestre de l’Escola de Granja de
Rocamora (Alacant) on va romandre fins el 30 de setembre de 1947.
Dia 1 d’octubre de 1947, tornà a Mallorca, a l’Escola de Peguera, on es va
jubilar l’any 1952. Tenia 70 anys.

Salvador Martínez Curto
Nascut a Xàtiva (Comunitat Valenciana) dia 26 de setembre de 1899.
Mestre de Primer Ensenyament (18-07-1928).
Va ser mestre de les escoles de Benetússer, Xàtiva i Xella (CV).
El 10 de febrer de 1931, deprés d’unes oposicions, arribà a la secció 1ª de
l’Escola Graduada de nins de Petra com a mestre propietari.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou suspès d’ocupació i de sou per Ordre
Governativa (ball de places).
Dia 16 de juliol de 1937, la Comissió Depuradora li envià un escrit
acusant-lo de:
1º Ser afiliado y Secretario local de Izquierda Republicana y,
dentro del mismo, de ideología muy extremista.
2º Haberse afiliado a la Sociedad Balear de Trabajadores de la
Enseñanza.
3º Haber enseñado en ocasiones a los niños en sentido
disolvente.
4º Ser irreligioso.

Dia 10 d’agost de 1937, s’ignorava quin era el seu domicili a pesar
d’haver estat requerit a través del Butlletí Oficial de la Província. La
Comissió va proposar la seva separació del servei del magisteri.

Dia 30 de maig de 1939, el jutge de la Comandància General de Balears
D. Mateu Bosch va demanar a la Comissió Depuradora:
... a efectos de su unión a causa nº. 984 SUMARISIMA del corriente año,
informes de conducta moral social y política que obren en su poder...

El 6 de juny de 1939 li van tornar remetre els càrrecs.
Dia 8 de juliol de 1939, la Comissió Depuradora va proposar al Tribunal la
seva separació definitiva del servei i baixa a l’escalafó.
Pel mes de juliol de 1940, la Comissió Depuradora el va separar del servei
fins a abril de 1951, que revisaren el seu expedient i va poder reingressar.
Fou traslladat a Son Servera, sense dret a sol·licitar vacants durant dos anys
i amb una inhabilitació per exercir càrrecs directius i de confiança.
El curs següent el van traslladar a Picanya, on va exercir a diverses escoles
fins que es va jubilar.
Els testimonis arreplegats són unànimes i el defineixen com una persona
“dedicada i incansable” fins que es va jubilar. Hi ha un carrer a Picanya
amb el seu nom. Va morir a Picanya l’any 1969.
GARCÍA ATIENZA, Carlos (2013) Salvador Martínez
Curto: Vida de un maestro, inèdit, Picanya.

José Antonio Sánchez Pérez

Nascut a Múrcia dia 3 d’abril de 1908. Mestre de Primer Ensenyament
(04-07-1930).
Va ser mestre interí a diverses escoles de Múrcia des del 21 de maig de
1930 al 31 de maig de 1932.
Dia 1 de juny de 1932 prengué possessió de la secció 2ª de l’Escola
Graduada de nins de Petra com a propietari.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou suspès d’ocupació i de sou per Ordre
Governativa (ball de places).
El 14 d’abril de 1937, se li aixecà la suspensió i fou reintegrat a l’Escola.
Però dia 15 de maig de 1937, la
Comissió Depuradora li va enviar un
escrit amb els càrrecs que li imputaven:
1º Haber actuado, en las elecciones
de 16 de febrero de 1936, de
interventor de la mesa electoral,
delegado por Izquierda
Republicana.
2º Ser de ideario irreligioso.

Dia 3 d’agost de 1937 es va acordar fer la proposta de suspensió
d’ocupació i de sou al Tribunal Depurador Nacional (Burgos).
El 31 de gener de 1942 es resolgué de forma definitiva 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 cargos directivos y de confianza en
Instituciones Culturales y de Enseñanza.

Dia 1 de març de 1942, per Ordre Ministerial, prengué possessió com a
propietari provisional de l’Escola Unitària mixta de Can Picafort.
El 20 de maig de 1942 li detectaren una tuberculosi pulmonar bilateral
de caràcter greu i fou ingressat a un sanatori.
Ja no va tornar a l’escola.
Dia 12 de juny de 1945 es va anul·lar l’ascens que li corresponia per estar
encara de baixa (substituït a causa de la tuberculosi que patia).
Al seu expedient laboral consten informes mèdics de l’any 1951, emesos a
la localitat murciana de Fuerte Álamo, que constaten que encara patia la
malaltia.

José Olivé Martín
Nascut a València dia 6 d’octubre de 1909. Mestre de Primer Ensenyament
(25-03-1933) i Batxiller Elemental.
Va ser mestre a les escoles de Catarroja (València) i Cerreda (Ourense).
Dia 10 d’octubre de 1934 prengué possessió per Concurs de Trasllats de la
secció 3ª de l’Escola Graduada de nins de Petra.
El 17 d’agost de 1937 va cessar per incorporar-se “a files” i per tant passà
a la categoria d’excedent forçós.
Dia 1 de juliol de 1939 fou llicenciat i s’incorporà a l’Escola de bell nou.
El 15 de desembre de 1939 fou condecorat amb la Medalla
de la Campaña atorgada pel Govern Franquista en
reconeixement d’intervencions en primera línia de foc.
Depurat sense sanció amb excel·lents informes.
Dia 31 de desembre de 1943 va cessar
en el càrrec i per concurs de trasllats
passà a l’Escola de Vic (Barcelona).

Mestres depurats amb sanció que passaren per l’escola:
Joan Alzina Socies
Joan Alfonso Alfonso

Joan Alzina Socies (Alcina Socías a partir de 1936)
Nascut a Felanitx dia 14 de gener de 1888.
Mestre Elemental de Primer Ensenyament (15-04-1912).
Essent mestre de Calonge, dia 1 d’octubre de 1936 (ball de places), per
Ordre Governativa, fou traslladat a l’Escola Unitària de nins núm. 1 de
Capdepera on va exercir fins el dia 14 de setembre de 1937.
Dia 15 de setembre de 1937 va tornar a l’Escola de Calonge tot i que alguns
veïns no volien que tornàs..
El 22 de novembre de 1937, la Comissió Depuradora li va remetre el plec de
càrrecs (no especificats al seu expedient).
Dia 18 de gener de 1938 es va proposar per unanimitat la sanció de:
“trasllat dins la província i inhabilitació per a càrrecs públics i de confiança”.
El 27 de juliol de 1940 es resolgué de forma definitiva el seu expedient amb
la sanció proposada.
Dia 23 de novembre de 1940 prengué possessió, com a propietari provisional
i per trasllat forçós, d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Petra on
romangué fins el 31 d’agost de 1951 que tornà a Capdepera.
Es va jubilar l’any 1958 a l’edat reglamentària de 70 anys.

Joan Alfonso Alfonso
Nascut a Atzeneta d'Albaida (València)
dia 5 de febrer de 1908. Mestre de Primer Ensenyament (24-06-1930).
Essent mestre de Santanyí, dia 1 d’octubre de 1936 (ball de places) fou
suspès d’ocupació i de sou.
Dia 18 de maig de 1937, la Comissió Depuradora li va enviar un escrit
acusant-lo de:
1º Ser fundador y estar afiliado al partido de Izquierda Republicana y
gestor del Ayuntamiento de Santanyí, cargo que solo renunció al saber
que era incompatible con el de maestro.
2º Hacer gran propaganda en los cafés de las teorías sustentadas por el
Frente Popular y que era eficaz asesor de los elementos más
levantísticos de la localidad.
3º Haber fijado pasquines de propaganda roja.
4º Haber organizado una manifestación callejera con motivo del
aniversario del 14 de abril, dándose en ella vivas a Ferrer y Guardia.
5º Haber orientado su enseñanza en sentido antirreligioso hasta el
extremo de tachar en los libros de texto cuando hacía referencia a la
religión católica. En público no se recataba tampoco de sus ideas
antirreligiosas.

El 10 d’agost de 1937 no l’havien pogut localitzar i es va proposar la seva
separació definitiva del magisteri.
Dia 12 de gener de 1939 es va ratificar la proposta de suspensió
d’ocupació i de sou mentre es tramitava la separació definitiva. Li tornaren
remetre l’expedient. Ell era fora de Mallorca (possiblement a València).
Per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1940 es va resoldre definitivament
el seu expedient de depuració amb la sanció de:
... Suspensión de empleo y sueldo por un año, traslado dentro de la
provincia con prohibición de solicitar vacantes durante dos años e
inhabilitación para cargos directivos y de confianza en Instituciones
Culturales y de Enseñanza.

El 23 de febrer de 1941 li aixecaren la sanció i per trasllat forçós va
prendre possessió d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Petra.
L’11 de desembre de 1952, la Junta Municipal d’Ensenyament Primari
de Petra va proposar que li fos cancel·lada la nota desfavorable que
figurava al seu expedient personal (referent a l’apartat C del seu procés de
depuració on l’inhabilitaven per a càrrecs directius i de confiança de
forma indefinida).
Va rebre de la Junta Municipal un vot de gràcies per la seva meritòria
tasca i l’interès mostrat en la reorganització de l’Escola i de la Biblioteca.

Dia 5 de gener de 1953, després
d’analitzar tots els informes, el Servei
d’Inspecció Educativa dictaminà:
ESTA INSPECCIÓN entiende que
Don JUAN ALFONSO ALFONSO,
Maestro Nacional de Petra es
merecedor de que sea cancelada
la nota desfavorable que figura
en su expediente profesional.

Dia 6 de març de 1953, la Comissió
Permanent d’Educació el nomenà
director de la Graduada de Petra.
El 4 de juny de 1967, un grup
d’antics alumnes, presidits pel mestre
Miquel Ramis Moragues, li van retre
un homenatge per la seva tasca com
a mestre i director de la Graduada i
el Consell d’Inspecció Educativa li
atorgà un vot de gràcies.
Dia 30 de juny de 1967 es va jubilar
per impossibilitat física permanent.

Mestres depurats sense sanció que passaren per l’escola:
Miquel Ramis Moragues (1936-1937)
Miquel Gelabert Serra (1936-1937)
Josep Aguiló Fuster (1936-1937) i (1938)
Antoni Fiol Homar (1938)
Margalida Arrom Julià (1939)
Joan Solivellas Cànaves (1939)
Antoni Rubí Ribot (1939-1940)
Rafel Genovart Faire (1940)
Guillem Sastre Crespí (1940)
Alberto Álvarez Carreras (1940-1941)
Llorenç Guasp Gelabert (1940-1941)
Antoni Balle Femenias (1940-1941) (Alumne en pràctiques)
César Cortés Castellá (1941-1942)

MESTRES DE PETRA
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINES DE PETRA

•Creada per OM del 12 de març de 1934
(Gaceta de Madrid núm. 81 de 22-03-1934).
•Transformació de l’escola unitària de nines en
3 seccions de graduada (una d’elles de pàrvuls).

Mestres que exercien a l’escola el 18 de juliol de 1936:

Magdalena Riera Horrach (direcció)
Francisca Oliver Beltrán (secció 1ª)
Paula Torres Morey (pàrvuls)

Magdalena Riera Horrach (Directora)
Nascuda a l’Havana el 15 de febrer de 1912. Mestra de Primer
Ensenyament (17-10-1933).
Va exercir com a mestra interina a les escoles de Pujalt (Barcelona),
Eivissa, Palma i Algaida.
Dia 12 de novembre de 1934 prengué possessió com a mestra
propietària, per oposició, d’una secció de l’Escola Graduada de nines
de Petra.
El primer tribunal depurador va emetre bons informes sobre la mestra.
El 8 de març de 1938, la Comissió Depuradora va aprovar per
unanimitat no formular cap càrrec contra ella.
Depurada sense sanció.
Dia 31 de desembre de 1949 va cessar com a mestra de la Graduada.

Francisca Oliver Beltrán
Nascuda a Palma el 22 d’abril de 1911. Mestra de Primer
Ensenyament (26-10-1933).
Va exercir com a mestra interina a l’Escola Unitària de nines de
Calvià del juny al novembre de 1934.
Dia 19 de febrer de 1936 prengué possessió, també com a
interina, d’una secció de l’Escola Graduada de nines de Petra.
Dia 14 de setembre de 1937 va cessar en el càrrec per la
incorporació de la mestra propietària Paula Torres i va passar a
Sant Ferran (Formentera).
El 8 de març de 1938, la Comissió Depuradora va aprovar no
formular cap càrrec contra ella.
Depurada sense sanció.

Paula Torres Morey
Nascuda a Valldemossa el 18 de desembre de 1911. Mestra de Primer
Ensenyament (09-07-1932).
Va ser mestra parvulista a les escoles d’Eivissa i Ses Marjades (Sóller).
Dia 21 d’abril de 1934 prengué possessió també com a interina de la
secció de pàrvuls de l’Escola Graduada de nines de Petra.
Va ser directora provisional durant un temps.
El 12 de novembre de 1934 obtingué la plaça en propietat gràcies a unes
oposicions.
Dia 1 d’octubre de 1936, per Ordre Governativa, fou traslladada al seu
poble com a mestra de l’Escola Unitària de nines (ball de places).
Depurada sense sanció.
El 17 de setembre de 1937 va tornar a la Graduada de nines de Petra on va
exercir fins dia 29 de desembre de 1949 que tornà a Valldemossa i poc
temps després, pel setembre de 1950, passà la secció maternal de l’Escola
de la Soledat on es jubilà l’any 1980.
Pel novembre de 1977, va rebre
la Creu d’Alfons X el Savi per la
seva tasca com a mestra d’escola.

CURRÍCULUM VITAE RELACIONAT AMB PETRA

Mestra depurada amb sanció que va passar per l’escola:
Julia Rodríguez Arroyo

Julia Rodríguez Arroyo
Nascuda a Madrid el 16 d’octubre de 1911. Mestra de Primer
Ensenyament (09-09-1933).
Dia 12 de novembre de 1934, per oposicions, arribà a l’Escola
Graduada de nines de Petra on romangué fins el 21 de gener de 1936.
El 22 de gener de 1936, per CGT, prengué possessió de l’Escola
Unitària de nines de Valldemossa.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou
suspesa d’ocupació i de sou
per Ordre Governativa (ball
de places).
Se l’acusava de comunista i
d’haver-la vista passejar sola
amb un jove de ciutat pels
carrers de Valldemossa.

INFORMES

Capellà de Valldemossa

Junta Local 1er Ensenyament

El 2 de juliol de 1937 fou acusada dels
càrrecs següents:
1º Ser simpatizante del Frente
Popular.
2º Su ideario irreligioso.
3º Su conducta particular
excesivamente libre.

Dia 17 de novembre de 1937 li fou
aixecada la suspensió i el 3 de
desembre prengué possessió, de forma
provisional, d’una secció de l’Escola
Graduada de nines de Petra.
El 14 de desembre de 1937 es va
resoldre el seu expedient de depuració
amb trasllat dins la mateixa província
i reposició de tots els seus drets. Fou
confirmada a Graduada de Petra.
Dia 1 d’octubre de 1946 va passar a
l’Escola Graduada de nines de Calvià
per CGT.

INFORMES MOLT FAVORABLES DE PETRA

Mestres depurades sense sanció que passaren per l’escola:
Francisca Roca Cànaves (1936-1937 )
Antònia Aller Castellví (1937)

MESTRES DE PETRA
(1936-1943)
ESCOLA UNITÀRIA DE NINS
D’ARIANY

Ferran Fluixà Parra
Nascut a Alzira (València) dia 9 de setembre de 1896. Mestre de Primer
Ensenyament (17-08-1915).
Va ser mestre per oposició de l’Escola Unitària de nins d’Ariany de l’11 de
gener de 1923 al 31 d’agost de 1925.
Després de passar per la Graduada de nins de Cullera (València) i la
Unitària de nins núm. 2 de Capdepera, el 16 de setembre de 1933 tornà a
l’Escola Unitària de nins d’Ariany.
El 18 de gener de 1938, la Comissió Depuradora va decidir no formular
contra ell cap càrrec.
Depurat sense sanció amb bons informes.
Dia 1 de setembre de 1952 prengué possessió de l’Escola Unitària de nins
núm. 1 d’Establiments.
L’any 1959 passà a la Graduada de nins
de La Vileta on es va jubilar l’any 1966
a l’edat reglamentària de 70 anys.

MESTRES DE PETRA
(1936-1943)
ESCOLA UNITÀRIA DE NINES
D’ARIANY

Francisca Roca Cànaves
Nascuda a Petra el 14 de juny de 1899. Mestra de Primer Ensenyament
(19-10-1921).
Entre 1928 i 1935, va exercir com a mestra interina a les escoles de Cas
Concos, Petra i Alqueria Blanca.
Dia 1 d’abril de 1935, gràcies a una permuta, prengué possessió, també
com a interina, de l’Escola Unitària de nines d’Ariany.
Dia 1 d’octubre de 1936, per Ordre Governativa, fou traslladada a una
secció de l’Escola Graduada de nines de Petra fins el 17 d’octubre de
1937 (ball de places).
Dia 8 de març de 1938, la Comissió Depurador va decidir no proposar
cap càrrec contra ella.
Depurada sense sanció amb bons informes.
Després de passar per diverses escoles,
dia 1 de setembre de 1967 va tornar a la
Graduada de Petra on es jubilà el 14 de
juny de 1969. Tenia 70 anys.

Mestra depurada amb sanció que va passar per l’escola:
Maria Mas Fullana

Maria Mas Fullana
Nascuda a Palma el 17 de setembre de 1909. Mestra de Primer
Ensenyament (02-08-1930).
Mestra interina a la Unitària núm. 3 i a la Graduada de nines de Llucmajor.
Dia 12 de novembre de 1934 prengué possessió com a mestra propietària
(per oposició) d’una secció de l’Escola Graduada de nines d’Inca.
Dia 1 d’octubre de 1936, per Ordre Governativa, fou traslladada a
l’Escola Unitària de nines d’Ariany (ball de places).
El 13 d’abril de 1937 va remetre
una instància al Governador Civil
sol·licitant que la reintegressin a
la seva escola d’Inca.
Li contestaren que era a causa dels
canvis que s’havien hagut de fer i
no per sanció.
Al sobre del primer procés de
depuració no estava tan clar.

Dia 15 de setembre de 1937 va tornar a la Graduada de nines d’Inca.
Però el 30 de novembre de 1937, la Comissió Depuradora va aprovar un
plec de càrrecs contra ella (no tenim constància de quins foren).
Dia 21 de desembre de 1937 es va acordar sol·licitar la sanció de trasllat
dins la província a causa de “l’ambient hostil”.
El 21 de setembre de 1940 es va resoldre definitivament el seu expedient
de depuració i fou sancionada amb el trasllat dins la província.
Dia 17 de novembre de 1940 prengué possessió per trasllat forçós de la
secció de pàrvuls de la Graduada de nins de Ciutadella.
El 29 de maig de 1943, complerta la sanció i per dret de consort, prengué
possessió de la secció de pàrvuls de la Graduada de nines d’Eivissa. El seu
espòs, Antoni Salvà Garau, era també mestre a Eivissa.
Dia 1 d’octubre de 1946 per
CGT va tornar a la Graduada de
Llucmajor on es va jubilar el 22
de març de 1977 als 67 anys.

Mestres depurades sense sanció que passaren per l’escola:
Rosa Diana Ferriol (1937-1938)*
Pilar Cuevas Ametller (1938-1939) **
Magdalena Cladera Ribas (1939-1943)
*Rosa Diana Ferriol
Nascuda a Sineu el 16 de desembre de 1903. Mestra de Primer Ensenyament
(22-09-1922). Batxiller Superior.
Dia 9 de setembre de 1937, essent mestra de l’Escola Unitària de nines de
Casablanca (Palma) va ser desplaçada (no sancionada) a l’Escola Unitària de
nines d’Ariany per trobar-se la seva en zona perillosa.
Dia 7 de setembre de 1938 deixà l’escola i va passar al Coll den Rabassa.

**Pilar Cuevas Ametller
Nascuda a Barcelona el 8 de desembre de 1904. Mestra de Primer Ensenyament
(10-12-1931). Batxiller i mestra puericultora.
Dia 25 d’octubre de 1938, essent mestra de l’Escola Nacional de pàrvuls
annexa a la Graduada de nins d’Eivissa, va ser desplaçada (no sancionada) a
l’Escola Unitària de nines d’Ariany per trobar-se la seva en zona perillosa.
Dia 4 d’abril de 1939 sol·licità una llicència per malaltia i deixà l’escola.
Pel febrer de 1940 demanà una excedència voluntària.
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