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Francesc Calvo Ortega* 

El present treball tracta de donar forma interpretativa al concepte de 
mobilització en I'estudi deis orígens de I'escolarització a l'Estat espanyol. 
La nostra intenció és obrir un nou marc te6ric en qué sigui possible dis
senyar una analisi relacionada amb la incorporació de les poblacions a I'e
ducació mitjanyant certs instruments característics del poder i que fan 
possible la ubiqüitat en el territori del control social. Una aproximació d'a
questes característiques al fenomen en qüestió afecta la periodització es
collida en funció de les modalitats d'ús de les poblacions en Ilur conduc
ció diversa cap a I'escola i no en repeu, almenys de manera exclusiva, en 
I'evolució qualitativa deis efectes institucionals que directament incidirien 
sobre les poblacions escolaritzades. És a dir, no tractarem d'exposar els 
aspectes que a Ilarg termini subjauen en la caracterització progressiva de 
I'escola com a institució intencional i específicament educativa -implanta
ció d'escoles, fluctuacions del procés d'alfabetització, nivells d'aprenentat
ge, etc.-, ni tampoc no volem incidir de manera directa en al16 que deixa
rien entreveure les dad es i les informacions estadístiques pel que fa a 
aquesta qüestió: ja siguin les motivacions del procés d'escolarització, les 
pressions i interessos o les oposicions i resisténcies, els conflictes o divi
sions dins del sistema escolar. Més enlla de totes aquestes problemati
ques, la periodització que en aquest treball establim intenta respondre a un 
interrogant Iligat al procés d'escolarització i que quedaria establert d'a
questa manera: "En el seu naixement, qué ha fet el sistema escolar per 
funcionar com a aglutinador de poblacions?»; o, encara millor i més con
cretament: «com ha funcionat I'enrolament escolar?». 

En les pagines que segueixen, la mobilització escolar ha de ser entesa 
a partir d'una concepció de I'escola que funcionaria en els seus orígens 
com un aparell de mobilització i d'allistament. Aquests instruments es 
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transformarien en un mecanisme susceptible d'assegurar la regulació de 
les poblacions en el territori a efectes del seu control, ja qU3 entenem que 
en els orígens moderns de la institució escolar a Espanya, el poder no s'e
xerceix tant sobre un territori estatic com sobre les multitud~:, més o menys 
denses, que es desplacen cap a un determinat objectiu, concretament, 
d'una esfera a una altra: de I'errancia en el territori als pol~; de fixació es
colar. Per aix6 mateix, hem intentat evitar tant com ha estat possible la po
rositat d'una informació adjacent sobre el tema -provinent de la demogra
fia, la sociologia o I'economia- excessivament ecléctica i general. 

A partir d'aquesta accepció intu'itiva i metaf6rica de la mobilització, trac
tarem de dur a terme una analisi molt succinta de les base~; hist6riques de 
la mobilització escolar, que hem esquematitzat en tres apilrtats, i que no 
deixen de configurar, en la brevetat del que exposem, u la aproximació 
subjecta a successives investigacions posteriors. 

El control de la mobilitat escolar: 
les circulacions territorialitzades 

Desxifrem en primer Iloc els signes d'una mobilitat forr;a,rja establerts en 
la data primerenca de 1857 en la Llei d'lnstrucció Pública coneguda com 
la L1ei Moyano. Els articles 7 i 8 diuen el següent: 

"Article 7. L'ensenyament elemental és obligatori per a tots els espanyols. 
Els pares o tutors o encarregats enviaran a les escoles públiques als seu s fills i 
pupils des de I'edat de sis anys fins la de nou; a no ser que el, proporcionin su
ficientment aquesta classe d'instrucció en les cases o en establiment particular". 

"Article 8. Els que no compleixin amb aquest deure, haveflt escola en el po
ble o a distancia tal que puguin concórrer a ella comodament, seran amonestats 
i compel'lits per I'autoritat i castigats amb la multa de 2 fins a 20 reals" (citat a 
Puelles Benítez: 1988, p. 72). 

L'esbós dissenyat per aquesta famosa lIei d'una «mobilització escolar» 
posa en joc, mitjan<;:ant I'enrolament de la infancia a I'escola, una estraté
gia d'Estat de control de la població, en el sentit que els individus han de 
sotmetre lIur comportament a les exigéncies d'una política de mobilitat 
controlada (cf. Gaudemar: 1979). AI16 que la mobilitat pOSé. realment en joc 
és un ús específic de la disponibilitat deis individus, de la docilitat deis 
seu s cossos a I'enrolament escolar. 

Potser I'éxit d'una lIei com aquesta, que no queda definitivament subs
titu'ida, tot i les múltiples modificacions de qué és objecte, fins el 1945, per 
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la Llei d'Educació Primaria, és degut precisament a una qüestió de calat 
semblant: no existeix cap referencia ni record a una anticipada correlació 
entre treball i educació, sinó que remet a qüestions purament de control 
social. És més, abunden al Ilarg del temps -malgrat els substancials re
buigs deis quals és objecte la lIei pel fet de considerar-la una cosa anacró
nica-, les voluntats amb I'exclusiva finalitat de fer-Ia, com a mínim, acom
plir. Aquest és el cas, per posar un exemple, de la voluntat del ministre Gi
meno y Cabañas, que presenta un projecte de Ilei el 1906 amb aquestes 
intencions específiques. Quant a les modificacions de la Ilei, posem un al
tre exemple: tres anys més tard, el 1909, les Corts aproven una altra Ilei 
que fa referencia a la primera ensenyanya amb la intenció no d'alterar, sinó 
de reafirmar concretament, el dispositiu de control que fixen els dos arti
cles de la Llei Moyano citats abans. Els canvis que s'introdueixen en 
aquests dos articles reforcen, encara més, el setge als trajectes infantils: a 
partir d'aquell moment els nens, i després també les nenes, hauran d'a
pareixer inscrits en el registre escolar deis municipis on els pares o tutors 
resideixen; un setge als fills, peró també un setge als pares. 

Queda complementat, doncs, aquest registre amb les lIeis provisionals 
del Matrimoni i del Registre Civil de 1870, que obliguen tots els jutges mu
nicipals de la península a portar un registre en que s'inscriuen els actes re
lacionats amb I'estat civil de les persones i que esta dividit en quatre sec
cions: a) naixements; b) matrimonis; e) defuncions; i d) ciutadania. És a dir, 
un registre d'escolaritat popular que intenta retenir els trajectes més bali
sats en el territori amb I'ajuda d'una xarxa d'escoles que fixi la immobilitat 
deis més errants per obligar-los després, sense altre opció, a portar els 
seus fills a I'escola. Aquest parentiu entre els dos registres no és gratu'lt. Ni 
de bon tros. El problema del control de les circulacions pales en el regis
tre civil, en el fons, no és res més que aixó; pren materialitat en la institu
ció escolar d'alló que sera en el futur la Iluita contra les condicions errants 
que es resisteixen a I'obligació d'acudir a I'escola o a la fabrica (cf. Calvo: 
1997). Potser és I'escola la solució més adequada en I'epoca, en la forma 
en que el poder assumeix la gestió deis trajectes individuals, pel que fa al 
control de la mobilitat, com a marca de la nova «civilització" que esta per 
arribar: el capitalisme. 

De fet, el 1839 ja estaven dictades les normes per a la consecució d'u
na xarxa d'escoles, peró I'esquema complet no queda fixat fins a I'aprova
ció de la Ilei de 1857 a la qual fem referencia i que en aquest aspecte re
corda obligadament a la Llei Guizot a Franya. Veiem, peró, els aspectes 
més importants d'aquest punt a propósit de la xarxa d'escoles: obligació 
d'una escola elemental completa de nens i una altra, que podia ser in
completa, de nenes en les poblacions de més de cinc-cents habitants o en 
districtes formats per diversos nuclis inferiors i una més de cada sexe per 
cada dos mil habitants. En les poblacions de menys de cinc-cents habi
tants que podien formar districte hi hauria d'haver una escola incompleta 
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mixta o de temporada. Aquests fets apunten a una inscripció territorial con
tra la deserció a I'escola; sí, pero també a un arrelament ele les famílies a 
la comunitat, poi de fixació per a unes altres desercions adultes a I'ordre 
social. 

No ens enganyem fácilment: la Llei Moyano no fa re:; més que per
Ilongar Ileis com les del vagareig, que, més enllá d'un de~;interés per una 
instrucció professional, cancel'len I'automobilitat, I'errabund en el territo
ri. És important que, per uns moments, ens aturem en la qüestió del va
gareig perqué, en certa manera, designa una forma últina de patologia 
social que categoricament governará altres tipus de noméldisme, com es
devé aquell menor que fuig o que rebutja I'escola (Beaune: 1980 i 1983). 
La historia recent de la legislació sobre el vagareig a Espanya indica cla
rament no tan sois I'evolució d'unes formes més o menys repressives o 
tolerades d'encarar els problemes circumscrits a I'ordre públic sinó que 
també demostra I'existéncia que hi ha un interés per cancel'lar I'errabund 
que capgira el nou codi social de la burgesia en aquells espais on es de
senvoluparan I'existéncia i la circulació de les poblaciorls (Pérez: 1978; 
Gracia: 1989 i 1993). L'escola, primer, i la fábrica, després, reordenen, a 
efectes de codificació del territori, el que havia estat fi IS aleshores un 
ambigu i vacil'lant control de la mobilitat. Si al segle XVIII. elllarg recorre
gut, els innombrables esforc;;os i les minucioses determinacions de l'Ad
ministració central per integrar el contingent de vagabunds acaba amb 
el seu allistament a I'exércit o en la manufactura carcelária -com a forma 
definitiva d'acabar amb el problema de I'ociositat-, el se~lle XIX inaugura, 
amb un gest radical sobre les poblacions, noves técniql..es de mobilitza
ció que no tracten tant de reprimir el vagareig en si mat3ix com de con
trolar I'errabund com a forma de rebuig a la mobilitzaci5 escolar o pro
ductiva. 

Dirigir i estimular vers aquests espais polaritzats -qUE! posseiran en el 
futur gran capacitat d'absorció de poblacions- els flw.os mobils auto
noms és el que distingeix les noves técniques contemporánies de mobi
litat, la qual cosa su posa que aquestes técniques que lE: legislació retra
ta forc;;a bé es converteixen en uns instruments precisos j'adaptació deis 
individus a unes institucions que es repartiran el camp :;ocial de la mar
ginació. La institució educativa es perfila, doncs, assum nt totes les con
tradiccions i irregularitats que hi tenen Iloc (Cieza: 1986), com una forma 
particular i eficient d'una mobilització escolar que més que impedir I'au
tomobilitat en diverses direccions intentará controlar-la i canalitzar els 
passos errabunds cap a les marques de I'únic camí pn:lscrit, el de I'es
cola. 

Per aquesta raó, no es tracta tan sois d'una focalitzaci,) deis problemes 
de mobilitat en I'errant masculí sobretot. La Llei Moyana no fa distincions 
entre sexes quant a la mobilitat, i els retards en la incorporació de les ne
nes a I'escola no es deuen exclusivament ni a prejudici~1 arrelats pel que 
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fa al paper de la dona en la societat ni a I'efecte d'una exclusió anticipada 
en el procés global de mobilització escolar. La mobilitat escolar femenina 
entra de pie en les tactiques d'escolarització, ates que I'educació de les 
dones influira de manera important en la moralitat de les famílies. "Instruir 
les nenes és obrir una escola en el si de cada família; obriu-Ios doncs una 
escola, o almenys una classe, a cada poble». "La millor sort de les clas
ses populars i Ilur moralització s'han de Iligar estretament amb una millora 
de la instrucció de les dones: I'una no sera possible fins que s'hagi realit
zat I'altra» (Monlau: 1840, pp. 22-23). 

No hi ha dubte que la infancia femenina també és incitada a la mobili
tat. Les xifres sobre la concurrencia de les nenes a I'escola donen testi
moni d'una mobilitat patida amb retard en relació amb els nens, pero amb 
la presencia d'uns caracters similars quant als nivells d'adaptació, d'as
sistencia i de comportament escolar (Sanz: 1980, pp, 256-261), És més, de 
1846 a 1850, i com a prolegomen de la Llei Moyano, es disposa de la mo
bilitat femenina en una proporció superior a la masculina i, en aquest últim 
any, es creen més de 288 escoles elementals completes destinades a les 
nenes, Es tracta d'una mobilitat indu'ida amb retard, pero sense deixar 
d'estar integrada en la política de mobilització escolar, de la qual podem, 
en definitiva, deduir no únicament uns temps diferenciats en I'enrolament 
escolar, entre nens i nenes, sinó també una altra forma promoguda de mo
bilitat forgada: la immobilitat com a tecnica r')er desaccelerar la mobilitat 
fins que certs factors aliens al rumb de la mobilització escolar hagin pogut 
ser finalment controlats, Amb aixo volem dir que a I'Estat espanyol no s'
han dinamitzat definitivament els moviments femenins cap a I'escola fins 
que no ha estat possible contenir I'increment, o regularitzar almenys I'ele
ment religiós com a catalitzador de la mobilitat femenina. Gil de Zarate, 
fent una referencia explícita a I'educació de les dones, ho expressa d'a
questa manera: 

"Els instituts religiosos, admesos amb precaució i mesura, subjectes a regles 
i condicions que no poden traspassar, serien Ilavors poderosos i benéfics auxi
liars de I'educació pública, i contribuirien a moralitzar I'ensenyament, sense que 
degeneressin, ja en semillers de preocupacions i fingides virtuts, ja en propaga
dors de costums estrangeres amb les que es perd tot esperit de racionalitat i es
panyolisme» (1855, p. 371). 

Aquesta afirmació ens indica, a més d'una posada en marxa en gene
ral de la mobilitat escolar, la voluntat de centralització de l'Estat pel que fa 
a les formes escolars d'allistament en detriment no només de I'església, el 
paper de la qual cada vegada esdevindra més secundari en aquest sen
tit, sinó també deis ens locals. És important ressaltar una modificació no
table efectuada en les tecniques de mobilització escolar per facilitar la mo
bilitat i reduir tant com sigui possible els obstacles que podrien entorpir-Ia. 
Fem referencia a aquells ambits als quals concerneix una reestructuració 
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necessaria que afavoreixi la mobilitat. És a dir, en convert r-se la mobilitat 
explícitament en un instrument d'adaptació de la infanciél a I'escola, els 
desplar;:aments espacials no són els únics involucrats en la mobilització es
colar. Llavors, s'ha de fer referencia també als modes d'efi(~acia en la ges
tió de I'aparell escolar i a la inspecció de I'ensenyament prmari com a ele
ments dinamitzadors d'una escolarització efectiva. El Reial Oecret de juliol 
de 1900, que disposava el pagament a carrec de l'Estat dE les obligacions 
de personal i de material de les escoles públiques d'instrucció primaria, 
especificava molt bé aquesta ambició estatal. El presiden del Consell de 
ministres, Francisco Silvela, en I'exposició de motius del e itat reial decret, 
afirmava: 

« .... les realitats han vingut a demostrar la ineficacia del régim !descentralitzador, 
és a dir el que deixa als Ajuntaments exclusivament la missié d'atendre aquest 
important servei, els Governs, escoltant les aspiracions de I'cipinió pública han 
establert un sistema de protecció que, si no ha aconseguit 30lventar les defi
ciéncies d'aquell, ha aconseguit, augmentant progressivament Ilurs esforc;os, es
borrar en molta part la vergonyosa desatenció en que jeien es sagrades obli
gacions» (1909, p. 107). 

O'altra banda, la creació del cos d'inspectors ja promcguda per la Llei 
Moyana de 1857 -que su posa la implantació d'un inspe'ctor d'escoles a 
cada província com a mínim~ tracta de fer complir una nO'ma materialitza
da en I'obligació deis pares d'enviar els seus fills a I'escola, cosa que, evi
dentment, posa en joc el control, mitjanr;:ant la infancia, de les territorialitats 
adultes, tant de la fuga de la comunitat com del nomadisrne que hi al vol
tant. La inspecció, dones, esdevé un lIoc de control, entrel altres, per a I'e
rrabund popular. 

No tant per captar una cronologia, aquestes t¿ctiques ens mostren que, 
mitjanr;:ant les diverses formes d'enrolament escolar, en el procés Ilarg i 
contradictori en el temps de I'estatalització de la qüestió Eiducativa, el fac
tor escolar encarat a la producció no té el paper que tinc ra assignat pos
teriorment com a nucli aglutinador de forces reclutades a I'escola. Encara 
es mouen xifres importants d'analfabetisme (Viñao Frago: 1985), que indi
ca que I'escolarització, si no esta en vies de retrocés, a!menys esta blo
quejada; cosa que indica també, en definitiva, que la mClbilitat esta afec
tada en termes d'ordre social, pel que suposara amb viste. a una gestió fu
tura de les poblacions en I'ordre capitalista; ja que si bé I'alfabetització pot 
ser un índex ciar per a I'elevació de futurs nivells de proouctivititat no dei
xa de ser encara més important la seva contribució en la difusió de la mo
dernitat, entesa en termes de conducta, com ara I'actitud receptiva que ha 
de formar-se en I'individu davant deis canvis i de les inno\lacions en el sis
tema; uns canvis necessaris, no ho oblidem, per evitar 1'3.gonisme i la in
disciplina social (Núñez: 1992, p. 321). 
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Els comportaments disciplinats 

Hem d'incidir, en aquesta part de I'analisi, a no atenir-nos exclusivament 
a un únic nivell de lectura deis fenómens escolars de I'época: la de con
vertir anticipadament I'escola en el correlat infantil de la manufactura o de 
la fabrica primerenca, la clausura productiva. Llavors, si I'escola no adop
ta en un primer moment aquesta forma de correlat amb la productivitat, a 
quin nivell hem d'atenir-nos? Si al Ilarg de tot el segle XIX, i part del segle 
XX, el discurs económic ha marcat superficialment I'experiéncia escolar a 
Espanya -el treball per a les classes populars es planteja en termes de 
moralitat no de productivitat (cf. Pancera: 1987)- ha estat, principalment, 
perqué les virtuts de I'escola no oferien capacitats instrumentals per a un 
capitalisme débil i dependent de I'estranger -pensem en el peculiar siste
ma económic espanyol, basat en el triangle d'interessos cerealístic/téxtil 
catala i siderúrgic base. Justificar I'estatalització de la instrucció pública a 
la manera com ho feien alguns Iliberals de la primera meitat del segle XIX, 
en el sentit que I'ensenyament anava dirigit a I'augment cultural i a la pro
moció civil de totes les classes socials, i en particular les industrials, no 
deixa de ser una declaració d'intencions amb clars colors polítics d'eman
cipació -en termes d'una possible mobilització cultural-, i que en certa ma
nera no deixa de reforc;;ar la idea que amb I'escola el que es vol és esta
blir una disciplina social i no tant un aprenentatge basat en caracters pro
ductius. S'ha de situar la mobilització escolar com a prolegomen per a la 
normalització deis comportaments socials antagónics amb un ordre desit
jat per la burgesia en els aspectes socials, abans que en els económics. 
És a dir, I'escola durant molt de temps va ser pensada més com un Iloc d'i
niciació a la disciplina social que com un ambit per aprendre un ofici o una 
professió. La capacitació técnica i professional no sembla un deis objec
tius principals del sistema educatiu, almenys, fins a dates bastant poste
riors a la Restauració (Martín Giménez: 1994, pp. 194-199). No hi ha 
evidéncies que durant tot el segle XIX i principis del segle XX a Espanya 
I'escola hagi estat pensada sota I'óptica específica d'una incorporació im
mediata al treball assalariat. Com indica J. L. Guereña (1995, p. 25), les 
polítiques educatives d'aquest període ens permeten de constatar la ge
neralització d'un model escolar com a espai de formació elemental. L'es
cola i la instrucció pública són presentades, en primer Iloc, com un mitja 
que possibilita, com a molt, el domini d'un ofici en el sentit classic del ter
me; per estar millor situat i ser eventualment més eficac;; en el Iloc de tre
ball, peró mai com un mitja per aprendre; mai com una condició necessa
ria per a I'accés directe al treball capitalista: I'escola és un Iloc d'acultura
ció, d'integració social (Piqueras: 1990, p. 87). L'educació esta precisa
ment per nodrir un imaginari social i no per alimentar un mercat de treball. 
També s'ha de dir, en aquest sentit, que és cert que en el cas de Barcelo
na, Madrid, Valéncia i la majoria de les grans capitals de província, els tre-
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balladors que integren el món del treball tradicional, els treballadors d'arts 
i oficis (tonelers, fusters, ebanistes, estampadors de teixit~:, tintorers, etc,) 
seran encara millors treballadors amb alguns coneixements técnics (Mo
nes, 1985 i 1987), pero constitueixen, en tot cas, el signe 'distintiu i la raó 
d'ésser de la jerarquia, Els coneixements técnics només són indispensa
bles per determinats oficis; també faciliten la creació de t"llers de petites 
indústries per part d'aquells que passen per les aules d'ul1a escola d'Arts 
i Oficis (Pereira i Sousa, 1990, p, 231), Per a les classes ipopulars, I'edu
cació apunta a una elevació del to moral que les dignifiqui com a part in
tegrant de la societat burgesa, Encara a principis del seglel XX es pensa en 
que «s'ha de realitzar aquella Educació recomanada pel Conde Campo
manes, perqué la gran massa no sigui un tot apart de lal generalitat d'un 
poble, millor dit, de la Nació Espanyola» (Labra: 1917, p, 62), 

En tot cas, es tracta d'instruir dins un codi de comportEments ordenats, 
perqué s'accepti, una vegada copsada I'organització de lél societat, un es
tatus social imposat. Aquesta és, dones, la tasca que cal' realitzar segons 
Alejandro Oliván, president de la Comissió central d'instru:::ció primaria 1'0-
pinió del qual va ser publicada a l'Eco del Comercio el m,Hr;: de 1835: ins
truir la infancia «en els solids principis de la religió i de la sana moral, i per 
inspirar en ells I'idea d'ordre i subordinaeió, amor al Sobira, la patria i les 
lIeis fonamentals de I'Estat», Un tractament moral de la infitncia, dones, per 
a I'obtenció d'uns comportaments futurs concertats dins I'wrdre social i que 
en molts casos s'inscriuen estatutariament en representacions alienes de 
I'ambit científic o pedagogic, com són els valors socials d9 les classes do
minants i les idees políticomorals de I'época (cf, Peset et al.: 1978), 

Creiem que no hi ha cap necessitat de ser exhaustius en la tesi que de
fensa que la instrucció pública no neix des del punt de vistE. d'una immediata 
generalització del treball assalariat. És més, és el paper eMratégic d'enrola
ment que assumeix la institució escolar com a mitja fonamE ntal per crear ac
tituds civils i per prevenir alteracions socials el que caractEiritza el model es
colar del segle XIX, De fet, el triomf de I'escola, si es pot ::larlar en aquests 
termes, no és el resultat deis coneixements practics que ell nen pot arribar a 
aprendre sinó de tota una série d'Mbits disciplinaris que s'hi poden adqui
rir, Tot i que es recomana, des de la veu experta en aquest:3 assumptes, I'en
senyament d'algun treball útil, el principal objectiu no és generalment tant 
augmentar els coneixements técnics deis alumnes com emobustir el cos i in
duir a I'obtenció d'habits de laboriositat, d'ordre, de disciplina .. , (Scanlon: 
1986, p, 100), Un expert en educació de principis del segh3 XX critica el mé
tode Pestalozzi encara vigent curiosament per aquesta qllestió: per posseir 
una finalitat abstracta fora de les condicions reals de la plactica social com 
la que es podria realitzar amb I'exercici eoneret d'una pro:essió, 'No hi ha fi
nalitat normativa o propia, perqué I'educació a les escoIE:s, diu aquest pe
dagog anomenat Juan Ribera, no es vincula a cap acció :específica; en I'e
ducació només hi ha una finalitat abstracta: I'ordre social, 
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«L'escola, per afirmar la seva virtualitat propia, independentment de I'aplica
ció deis coneixements o habilitats a un ofici real, ha d'afirmar que el seu paper 
s'acompleix sense exercici real de cap ofici; i si I'escola és professional, accep
ta els exercicis especials d'aquella professió com una gimnastica abstracta, fora 
de les condicions reals en que s'exerceix. I fins i 101 no és estrany que tingui la 
prelensió que els exercicis gimnaslics de I'escola són molt superiors, com a dis
ciplina, a I'habit de fer les coses real i oportunament» (1919, p. 135). 

Les connotacions militars que podriem trobar en aquest tipus d'educa
ció semblen prou versemblants quant al caracter disciplinari de I'escola. 
És a dir, fa la impressió que aquest model ha estat extret deis somnis mili
tars del liberalisme espanyol d'una «pau civil» com I'estrategia que per
metria comprendre la mobilització escolar iniciada al segle XIX com un deis 
principis fonamentals per manten ir I'absencia de desordre en la societat. 
En aquest punt, doncs, la metafora bel'lica no és gratu'ita. Per contra, pa
lesa una realitat que consisteix en una concepció militar de la societat i 
que no fa referéncia tant al estat de naturalesa deis homes, al contracte so
cial, als drets fonamentals o la voluntat general deis ciutadans, com als en
granatges acuradament subordinats d'una gran maquinaria de poder, a les 
coercions permanents, a la docilitat perfecta. En les formes del seu naixe
ment primer, I'educació deis escolars a l'Estat espanyol s'assembla a les 
que va adoptant el servei militar. La preponderancia que una figura de I'es
cena política espanyola com José Mariano Vallejo dóna, a partir de 1822, 
a les escoles d'ensenyament mutu amb el métode Lancaster a I'exércit, i 
com a métode d'instrucció de la tropa, ens confirma la projecció d'esque
mes d'ensenyament en el cos militar. Un doble index, doncs -I'escola i 
I'exércit-, deis procediments de disciplinarització posats en marxa per a 
tota la societat. El Diari de Barcelona, en la seva edició del dia 5 de se
tembre d'aquell mateix any 1822, detalla, en un editorial sense firma, I'en
creuament d'aquestes dues formes específiques d'enrolament general, les 
armes i el saber: «Esta vist que és del tot impossible sostenir la Constitu
ció sinó proclamem la guerra a mort al fanatisme amb les armes de I'ente
niment i del cos o, millor dit, amb les Iletres i els fusells». 

L'ensenyan<;a escolar crea habits de regularitat i de disciplina en el 
temps i en I'espai que van més enlla d'una hipotética integració producti
va, ja que aquesta no forma part de les funcions d'un ensenyament que no 
especifica uns objectius clars de professionalització. Adopta esquemes 
d'integració social, i aquest és, precisament, el paper desenvolupat per la 
mobilització escolar: remodelació deis individus segons altres ritmes i al
tres habits a partir deis quals és impossible alliberar-se d'una subjectiva
ció fabricada (cf. Viñao Frago: 1998). El mestre, en la seva missió cultural, 
esta cridat a governar, a instruir i a moralitzar a la infancia en les idees que 
serveixen per a la vida i que s'adquireixen de manera més aviat casual si 
no s'aprenen a I'escola. En el cas de lesescoles de parvuls, diu Carmen 
Sanchidrian des d'una perspectiva hist6rica (1991, p. 70), aquesta «ca-
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sualitat» ha estat orientada interiorment cap al «bé» amb I'objectiu d'a
conseguir una millora en els costums i en la moralitat de la societat, a més 
de la contribució a la «felicitat» deis individus. Totes les re!gles que es dis
posen dins I'escola tendeixen a habituar els nens a I'obe·jiencia i al res
pecte, a I'aplicació i al compliment deis deures, a la benevolencia mútua i 
al sotmetiment de les voluntats individuals i deis caracters independents a 
I'ordre comú. L'escola se'ns presenta com un operador d'Encarrilament de 
les conductes, deis ritmes i deis temps individuals o col'ledius per a la in
tegració de la gent en I'estructura social. D'aquí que exisleixi un caracter 
marcadament moral de la disciplina que funciona com un laboratori social 
i que pot utilitzar-se com una tecnica per produir experiencies, per modifi
car el comportament, per encarrilar, en definitiva, la conducta deis esco
lars. Aquest aspecte moral de la disciplina es troba explici'at acuradament 
en la gran majoria de manuals de I'epoca. A Mariano Carderera trobem el 
que és essencial d'aquest discurs: 

«". pero no es tracta només de transmetre coneixements id'exercitar super
ficialment la intel'ligéncia, sinó d'enfortir la rectitud del pensarnent i la seguretat 
del judici". No n'hi ha prou amb adquirir els habits de I'ordre, activitat, endrer;: i 
demés que són conseqüéncia de la disciplina material; és' necessari enfortir 
aquells habits de forma que es conservin durant la resta de la vida, i sobretot és 
necessari despertar i enfortir els nobles sentiments del cor, enllustrar la cons
ciéncia i formar el caracter moral i religiós deis nens, a la que contribueix amb 
grandaria la disciplina, ja que consisteix la seva importancia el1 el sentit més ele
vat» (1890, p. 34). 

L'aplicació de la disciplina no té com a objectiu a'llla' o conservar la 
infancia en una especie d'innocencia baptismal. Més que no pas protegir, 
es tracta de fixar uns habits susceptibles de desarrelar els prejudicis i els 
comportaments propis de les classes populars a partir d'nquell procés de 
remodelació de que parlavem abans i que fa impossible Ulla involució, una 
tornada enrere en les actituds, els ritmes i els temps adquirits a I'escola: 

«És indubtable que una vegada que pren arrels I'habit, qUiant més facil és ro
mandre en el camí recte si aquest habit és virtuós, més esfcrr;: costa i fatigosa 
intenció tornar enrera, desfent un mecanisme psicologic ja format, dissociant els 
estats psíquics i establement associats; destruint inclinacions:cada vegada més 
tenar;:os i refent tendéncies contraries. En aixo consisteix a la vegada el castig 
del vici i el gran miracle de les conversions» (Rossignoli: 1910, p. 294). 

Mostrem un exemple d'aquest tipus d'habit que s'intenta fixar en el 
nen des de I'aparell escolar i que seria creador de la IDona conducta i 
que no només acostuma a un mateix a voler «el que és just» sinó que 
actua de regla dominant de I'acció conscient de I'indiv,du. El president 
de I'associació de Mestres Nacionals de Sevilla, Francisco Herrera Mole-
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ro, fa una conferencia el dia 29 de gener de 1928 als mestres de I'asso
ciació San Casiano i proposa introduir les pensions en les escoles de pri
mera ensenyanga amb les petites quantitats que poguessin aportar els 
escolars. Rebec a desdenyar que poguessin semblar minúscules i insig
nificants les aportacions deis nens, el que és important, pensa, és que 
aquestes quantitats han d'anar Iligades a una gran perseveranga i ad
quirir contínuament el bon habit de I'aportació. O'aquí la necessitat de 
portar a I'escola la practica de la previsió, que és creadora de uns bons 
habits i que, entesos d'aquesta manera, no són altra cosa que la volun
tat constant en la practica d'un deure moral: "Previsió infantil, referida a 
I'ordre económic, que és la forma que aquí tractem, és crear i enfortir en 
I'esperit del nen una modalitat essencial, conduent a un fi lícit i obligat: 
el d'atendre al progrés material i moral seu i el deis seus conciutadans» 
(p. 10). 

L'escolarització de les famílies 

Aquests habits adquirits juguen un paper molt important en la produc
ció de la família, definida a partir del model burges d'una unitat educativa 
i afectiva autónoma que legitima un dispositiu d'observació i d'intervenció 
en la família popular mancada i deficient. L'escola, que s'alimenta i s'auto
justifica de principis familiaristes, multiplica els control s sobre un vagareig 
popular que té com a principal línia de fuga la família. L'espai institucional 
de I'escola no esta determinat exclusivament per tancar a la infancia, esta 
obert a les famílies com a lIoc d'un aprenentatge moral continuat. L'escola 
com a aparell elos afegeix a Ilur funció interna de disciplinarització infantil 
un paper de vigilancia externa, i desenvolupa al seu voltant un ample mar
ge de controls laterals. L'escola no forma simplement conductes dócils en 
els nens sinó que també ha de vigilar els pares, Ilur forma de vida, els re
cursos, les mancances. La institució escolar aixeca minúsculs observatoris 
socials per a la fabricació de les famílies, per penetrar-hi i exercir-hi un 
control regular. Si qualsevol pretext és legítim, Ilavors: 

"Un deis majors beneficis o el major benefici que es fa a molts nens en 
aquestes escoles és separar-los i evitar el mal exemple doméstic; i pel contrari, 
el major benefici que es fa a molts pares és el de proporcionar-los un bon exem
pie als seus fills ... S'observa amb freqüéncia des de I'establiment de les noves 
escoles que molts pares, a primera vista incorregibles, moguts per I'exemple 
que de continu els presenten els bons habits que van contraent els fills, comen
cen a corregir-se ells mateixos i reformen progressivament lIur conducta" (Mon
tesino: 1840, p. 19). 
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Punt de suport de la vigilancia externa, I'escola produoix un model de 
familia mitjanc;:ant la figura del nen escolaritzat: aquell mis~;ioner que, acu
dint regularment a I'escola, porta a la llar les «substancie!; morals» que li 
proporciona la bona educació rebuda. Moralització ascer'dent, de baix a 
dalt, de la familia en permanent recreació moral gracies a la instauració 
d'una divisió entre la familia i I'escola, divisió que obliga el3 pares a la tas
ca primordial de construir-se una imatge, afectuosa i exemplar, represen
tada per I'estatus de una familia bona i d6cil. 

A partir d'aci, podem deduir un ampli conjunt de dispositius disciplinaris 
que estableixen I'escola com un espai per fixar a les families enfront de tota 
estrategia, simb61ica o real, d'automobilitat familiar. Són disoositius que dic
ten i inciten els adults a I'obediencia contrastada a través d9 les transforma
cions observades en els nens. És a dir, amb la disciplina moral, com a mode 
escolar de dominació, retrobem les qüestions establertes al principi en I'ana
lisi de la mobilitat en el sentit fort del terme. La disciplina aGsegura el repar
timent deis individus en I'espai, de manera que cada indivildu té el seu Iloc i 
cada Iloc el seu individu en una amplia estrategia de divisió de I'espai en zo
nes, activitats i temps. Inserides en el territori escolaritzat, le .. ; families es des
placen, es col'loquen, es mobilitzen o s'immobilitzen mitjan(;ant una raciona
lització deis mapes d'implantació, i es crea, prioritariamen1, la impossibilitat 
de la manca d'assistencia escolar per motius de transport (1lunyania del cen
tre escolar), d'ordre familiar (escassetat de recursos) o ocasional (ensenya
ment clandesti). Que qualsevol nen que desitgi anar a I'esi;ola pugui fer-ho, 
de la mateixa manera que qualsevol nen hagi d'anar a I'e:;cola encara que 
no ho vulgui. La política escolar és la mecanica del poder per incitar a una 
mobilitat controlada deis individus que, tot i que hi inclou la marca d'un pro
grés social, s'inscriu en una estrategia d'utilització deis tra ectes en I'espai i 
de la disponibilitat deis homes i dones que controla. 

Repassem a continuació els dispositius disciplinaris d'escolarització fa
miliar més importants, que formarien part d'aquesta gran estrategia global 
de mobilització escolar i que en aquest cas, té com a o:Jjectiu primordial 
la formació de les families populars recreades en el marcapas social de la 
burgesia: 

a) El privilegi de /'escolarització externa enfront de I'internat. L'escola
rització externa no forc;:a les institucions a renovar constantment la moralit
zació de les families, com ocorre amb I'internat, sinó que disciplina de ma
nera permanent I'ús del temps de la mare i I'obliga a e~ercir el ministeri 
moral sobre el nen. S'exclou I'internat perque «el nen sor tira alié a la seva 
familia; desconegut per als amics d'ella; indiferent per a la seva vida inti
ma; sense més aspiració que gaudir la Ilibertat que en el oensionat se li re
gatejava, i crear-se una vida a part i un cercle propi d'acció». «Els pares 
no estaran acostumats a manar-lo ni ell a obeir» (Carbolnell: 1904, p. 39). 
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b) La reabsorció de la desviació familiar per Ilur designació en /'espai 
familiar. La infancia escolar suposa la imatge de la família, I'indicadór prin
cipal a través del qual és dedu'lble qualsevol filiació al desordre, a la man
ca d'higiene o a la indigéncia en I'ambit familiar. El control de la indu
mentaria infantil suposa immediatament el control de les famílies. «Abans 
de comengar les classes deuen els mestres passar als seus deixebles re
vista d'endreg, diariament, i pel matí i tarda examinant-Ios no només la 
cara i les mans (sense oblidar-se les ungles), sinó també els ulls, nas, boca 
i orelles, i sobretot, el cap i I'estat del cabell». «Així mateix ha de tenir cura 
també el mestre de I'endreg pel que fa als vestits que facin servir els nens, 
no consentint a aquests que entrin a classe portant-Ios bruts i mal posats 
a fi que vagin adquirint aquell aire de decéncia i de dignitat que és el sig
ne deis nens ben educats» (Rodríguez López: 1915, pp. 127-128). 

c) La medicalització escolaritzada de la família. No és I'obligatorietat d'a
nar a I'escola sinó el dret d'estar-hi el que inicia el sistema de técniques de 
vigilancia medicofamiliar (a propósit de les malalties contagioses, les regles 
elementals d'higiene, puericultura doméstica, etc.). Llavors, la higiene pe
dagógica «evidéncia que s'ha de tenir primer en compte les condicions de 
sanitat del nen que va a I'escola, ja que el seu organisme ha d'aplegar aque
lIes energies convenients pel seu desenvolupament, i aquestes no hi ha dub
te que tenen I'arrel principal en els seus progenitors, marcant la relació de 
I'ensenyanga en la procreació i en la salut perfecte del nen». «Ja que com 
ningú ignora que de pares malaltissos han de derivar-se patológiques con
seqüéncies ... educant als sers amb veritables regles d'higiene moral han de 
preparar-se amb el seu exemple un planter de fills aptes per assimilar-se el 
que a I'escola I'higienista entrega pel seu nutriment» (Fuster: 1908, p. 11). 

d) La difusió d'innovacions pedagógiques. Tot un nou sistema d'objec
tes estaran encarregats de transformar la vida quotidiana de les famílies se
gons les noves normes de I'educació corporal. Són objectes que mediatitzen 
preocupacions higiéniques i morals, a més de canalitzar I'ús d'utensilis 
doméstics que porten I'empremta del component educatiu a través del qual 
vehiculen les seves normes, i que han de ser entesos no simplement «com 
un producte de la indústria, sinó com a auxiliadors de I'educació i ensenya
ment, i com una demostració del grau de desenvolupament intel'lectual de 
les nacions i de la vida moral deis individus» (Cardedera: 1863, p. 27). 

Una vegada hem sistematitzat el conjunt deis principals dispositius dis
ciplinaris que escolaritzen la família, podem afirmar que I'escola primaria 
no és la simple perllongació de la família sinó I'instrument de la seva pro
ducció (Querrien: 1979, p. 127 i s.). L'escola dicta als adults els compor
taments que hauran d'adoptar per comportar-se com una família escolarit
zada. O'aquí deriva una complementarietat entre I'escola i el que s'ha arri
bat a anomenar 'educació doméstica': «A I'educació académica o de les es
coles ha de seguir I'educació practica, ambdues ha de complementar-les I'e
ducació doméstica, .Ia més poderosa, eficag i transcendental de totes, per-
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qué és aquella en la qual s'ha d'adquirir el veritable tremp elel cos i de I'ani
ma, desenvolupant paral'lelament les facultats intel'lectuals, físiques i morals 
de I'individu. De I'educació doméstica depén en gran part el caracter, i se
gons I'esbiaixat que aquella prengui, així I'home aprofitara més o menys el 
producte del cultiu de les seves facultats per a I'educació académica i per a 
la practica. No és ni es pot entrar en el món preparat de ql~alsevol manera: 
casi tots i casi sempre ranquegem quan a casa no han encertat en ensen
yar-nos a caminar amb fermesa i deseiximent» (Bertrán: 1909, pp. 37-38). 

Les obres de Carlos Wagner, per posar un exemple a propósit d'a
questa qüestió, van tenir un ressó important en moltes d'aquelles associa
cions filantrópiques i religioses que es proposaren, a partir de finals del se
gle XIX a Espanya, I'objectiu d'ajudar les classes popula's fent convergir 
Ilurs esforgos en la restauració de la seva vida familiar. En els seus escrits 
descobrim el principal instrument de familiarització on s'articulen moral
ment les trajectóries divergents de I'home, de la dona i del nen. Aquest ins
trument és, sens dubte, la llar: 

"Mai encomiara prou el poder de vida de la llar, I'influx d'una flor estimada i ci
vilitzada a la finestra, I'encant d'un antic silló, en el que estava assegut I'avi, ofe
rint les velles mans arrugades als petons deis nens grassonets. iPobre gent mo
derna! iSempre de mudanifa o de transformació! Nosaltres, qlle a forifa de modi
ficar la fisonomia de les nostres ciutats, de les nostres cases, de les nostros cos
tums, de les nostres creences, no tenim ja on descansar el cap, o augmentem la 
nostra tristesa i el buit de les nostres existéncies incertes, abandonant la vida ca
solana. iEncenem novament la flama en la llar apagada, creern abrics no violats, 
units i calents on els nostres fills es facin homes, on I'amor trobi un amagatall, la 
vellesa un descans, I'oració un altar i la patria un culte» (1S07a, pp. 186-187). 

La llar s'estableix com un horitzó de vigilancia directa :;obre les classes 
populars: contra les obligacions impugnades (abandó de les tasques edu
catives); per al contra! de les associacions privades immcrals (concubinat
ge urba); i per a la cance!'!ació de les línies de fuga (de' la fabrica, de la 
ciutat o de la mateixa llar). 

La revalorització de la llar és en part també una rev¡Sllorització de les 
tasques educatives que aquesta llar ha de portar dintre seu. Una educa
ció que també prepari el nen per acceptar la disciplina escolar atés que 
I'ordre a la llar és una forga educativa important. És des .de aquesta pers
pectiva que s'entén que: 

"En una casa mancada de regla, d'organització, sense ho'a fixa per al treball, 
per al descans, per al menjar, no hi ha més que anarquia i corfusió. Impossible és 
realitzar en ella una educació qualsevol. El nen té necessitat c,ue se li ajusti a una 
série d'habits que cada qual observa. Aprén així a marxar en fila, a emparar el dret 
deis demés, afer concessions a I'interés general, a disciplinér els moviments. En 
una casa ben dirigida, en que tot el món respecta la lIei coml~na, és sotmet a les 
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hores i consenteix en tornar a posar en el seu Iloc els objectes que s'ha servil, s'es
colten poques paraules, crits, explicacions, pero és treballa mol!. Cadascú esta en 
el seu lIoc, i Ilur tasca engrana amb la del veí" (Wagner: 1907b, p. 165). 

El que Wagner demana a les institucions és que la llar és converteixi en 
una pe9a complementaria de I'escola en el control de la infancia, que els 
elements móbils que escapen en una direcció contraria a la disciplina so
cial siguin neutralitzats a fi de poder retenir els infants entre la llar i I'escola 
en una relació de vigilancia davant les temptacions de I'exterior, el carrero 

El caracter d'exemplaritat moral de I'escola és degut a la manera que 
té de proclamar que I'educació no té sentit des del punt de vista de les ne
cessitats productives ni des deis mecanismes d'objectivació que implica; 
la disciplina no es pot respectar ni I'autoritat no es pot exercir si no tenen 
el seu origen en una identificació subjectiva de cadascú en convergencia 
directa amb la familia. La familia, com a cel'lula social organitzada conve
nientment, és una estructura de referencia molt important perqué és un 
deis pocs Ilocs socials que poden funcionar sense que els aspectes 
económics afectin les jerarquies internes. La raó es troba en el fet que la 
familia funciona per "amor", per la qual cosa apareix com un model fasci
nant per al poder de I'epoca. L'escola és la Gran Familia governant: "Els 
fills, dones, obeiran els seus pares, com els pares a les Ileis i les autoritats 
respectives, encara que tots tinguin la facultat d'exposar amb decórum el 
que més convingui a la utilitat comuna de les families domestiques, a la de 
les families politiques, i a tota la familia humana" (Núñez: 1820, p. 7). 

En aquest punt enigmatic sorgeix el que podriem anomenar un efecte 
de compressió o almenys d'intensificació deis elements i les relacions 
constituiran, durant tot el segle XX, la familia restringida: la cél'lula 
pares/fills. Igualment, traspunta una certa inversió deis eixos: la relació 
conjugal ja no serveix únicament, ni de manera predominant, per establir 
una fusió entre dues ascendéncies, sinó per organitzar el que servira de 
matriu a I'individu adult, per "fabricar» en les millors condicions possibles 
un ésser huma capa9 d'aconseguir I'estat de maduresa. Aquesta nova 
conjugalitat és la que ajunta els pares i els fills: la familia com un aparell 
redu'lt i localitzat de formació. 

e) Aquesta última imatge segons la qual la familia és utilitzada com a 
instrument d'escolarització -en un régim disciplinari de moralització popu
lar familia/escola, és a dir, la familia incitant I'escolarització i aquesta inci
tant la conformitat familiar- revela, juntament amb el control de la mobilitat 
i de la disciplina, el marc teóric que ha fonamentat els objectius preliminars 
d'una investigació com aquesta. És des d'aquest ambit de problematització 
que en I'estudi de la mobilització escolar, segons la nostra proposta d'esta
blir-ne les bases históriques, no només hem intentat donar compte d'un 
conjunt de practiques de poder especifiques que actuarien sobre la con
ducta deis individus sinó també d'un grup de discursos que els han servit 
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de justificació, de raó de ser, i de principi de racionalització de la societat. EIs 
textos de I'epoca que cobreixen el temps historie d'aquest treball no han es
tat intrínsecament I'objecte principal de I'analisi. Com a textos historicament 
produ'its, tan sois ens han donat les claus interpretatives I per als nostres 
proposits establerts a I'inici d'aquest treball: les relacions d(~ poder i de do
minació sobre les poblacions en el territori on funcionen uns discursos que 
poden ser a la vegada tactics i polítics, pero sobretot estrategics. La relati
vització del valor informatiu d'aquests discursos ha oscil·la1 en funció de la 
importancia que hem volgut atorgar al conjunt de practiques de poder que 
al nostre entendre dissenyen, en un pla historie ampli, una tl~matica que ens 
ha semblat poc estudiada sobre un fenomen com és el d3 la mobilització 
escolar, delimitat i entes a la bestreta per demografs, histClriadors i econo
mistes sota parametres conceptuals massa reduccionistes! Darrere aques
ta ocultació moltes vegades inconscient de la qüestió les nlDstres intencions 
han estat únicament dirigides a obrir nous interrogants. 
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Como fenómeno estructural 
la escuela ha funcionado 
desde sus orígenes como 
un aparato de movilización 
y alistamiento de una infan
cia gobernada no tanto por 
un uso futuro en el orden 
productivo como por llegar 
a ser un mecanismo fluc
tuante susceptible de ase
gurar la regulación y el 
control de las poblaciones 
adultas en los territorios. 
Desde este punto de vista, 
se establecen las bases 
históricas de esta estrate
gia de conjunto que es la 
movilización escolar (el 
control de la movilidad, la 
disciplina y la escolariza
ción de las familias) anali
zadas como un conjunto 
de prácticas de pOder es
pecíficas que actuarían 
para dominar las desercio
nes en el orden social. 

Abstracts 

En tant que phénoméne 
structurel, /'école a fonc
tionné depuis ses origines 
comme un appareil de mo
bilisation et d'enró/ement 
d'une enfance gouvernée 
non pas tant par une utili
sation future dans /'ordre 
productif que pour devenir 
un mécanisme fluctuant 
susceptible d'assurer la ré
gularisation et le contró/e 
des populations adultes 
dans les territoires. En par
tant de ce point de vue, 
/'auteur établit les bases 
historiques de cette straté
gie d'ensemble que repré
sente la mobilisfJtion scolai
re (le contró/e de la mobili
té, la discipline et la scola
risation des familles) analy
sées en tant qu'ensemble 
de pratiques de pouvoir 
spécifiques qui agiraient 
pour dominer les déser
tions dans /'ordre social. 

Reflexions i recerques 

As a structural phenome
non, the school has functio
ned from the very begin
ning as an apparatus for 
the mobilisation and re
cruitment of an infancy go
vernec;l not so much for its 
future use in the productive 
order but so as to become 
a sensitive, fluctuating me
chanism ensuring the regu
lation and control of adult 
populations. From this point 
of view, the historical bases 
of this overall strategy for 
scholastic mobilisation are 
established (the control 
over mobility, discipline and 
the schooling of families). 
These are analysed as a 
set of specific practices of 
power that serve to control 
desertions from the social 
order. 
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