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tlements per a una 
ei tranquisme a les 
Introducció 

les illes Balears, el pro- 
cés de construcció d'un 
sistema escolar modern 
i generalitzat ha estat i 

és un fet ple ae contradiccions, de 
fracassos, d'insuficiencies i de pro- 
blemes importants. E n  aquest con- 
text el període franquista representa 
un dels factors polítics, economics, 
socials i culturals més significatius a 
l'hora de poder analitzar el retard es- 
panyol i illenc des de la perspectiva 
de la institucionalització d'un siste- 
ma educatiu lliberal, democratic i 
generalitzat. Efectivament, si la 11 
República Espanyola va representar 
l'intent més seriós de construir 
aquest sistema escolar, que donas 
resposta tant a les necessitats d'una 
societat democratica i moderna, com 
a les demandes de les classes popu- 
lars, el franquisme fou el període que 
possibiliti un retrocés en la instaura- 
ció del sistema educatiu que pogués 
culturitzar la societat espanyola i de 
les illes Balears. 

L'objectiu del present article és de 
donar elements per poder analitzar, 
des d'una perspectiva sociologica, les 
característiques del sistema escolar 
de les illes Balears durant el període 
franquista, amb la intenció de poder 
tenir una perspectiva més d'analisi, 
no només de l'educació, sinó també 
de tota la societat de les illes Balears; 
no podem oblidar que la comprensió 
del fenomen educatiu és fonamental 
per poder coneixer el model social, 
polític i economic. 

socio o ~ i a  de I'esco a durant 
II es Ba ears ( 1  940.1 979) 

El fracas definitiu en la 
consolidació del model 
educatiu lliberal 

Resulta complex realitzar una 
anilisi profunda sobre les relacions 
entre educació i societat a les illes 
Balears, durant el període del fran- 
quisme, ja que hem d'assenyalar, per 
una part, l'existencia d'una societat, 
de fet, inexistent i no vertebrada, i, 
per altra part, la poca importancia de 
l'educació en totes les seves dimen- 
sions i perspectives. kí, els ele- 
ments d'analisi del sistema escolar de 
les illes Balears són, en principi, els 
següents: 

Un primer eleinent d'analisi es re- 
fereix a la periodització que podem 
utilitzar durant aquest període, ja 
que resulta evident que ens trobam 
davant una etapa plural i complexa, 
no només per raons escolars i educa- 
tives, sinó, fonamentalment, socials, 
economiques i polítiques. Així, 
podem assenyalar l'existencia de 
dues etapes fonamentals: a) Per una 
part, l'etapa que va del curs 1940 al 
1965, i b) per altra part, l'etapa que 
va del curs 1965 al 1979. Tot i que 
no cal parlar d'etapes totalment uni- 
formes i hoinogenies, sí que podem 
assenyalar unes característiques sem- 
blants, tant a nivell economic, social 
i demografic, com a nivell educatiu. 

Així, a aquest període de 1940 al 
1965, el podem qualificar amb les 
paraules estancament i despreocupa- 
ció per l'educació. Cal tenir en 
compte que ens trobam en una etapa 
de fort control polític, d'autarquia 
economica, d'absencia de mobilitat 

social, o d'una important taxa d'a- 
nalfabetisme. En  qualsevol cas, els 
indicadors més significatius que ca- 
racteritzen aquesta etapa són els se- 
güents: 

a) Nul.la creació de centres d'e- 
ducació primaria o de batxillerat 

b) Sorgiment de l'ensenyanqa 
lliure, com a autentic subproducte 
educatiu 

c) Escassa escolarització en la 
formació professional o en els insti- 
tuts laborals 

d) Inexistencia de l'educació es- 
pecial 

e) Retrocés permanent, malgrat 
l'existencia de l'analfabetisme, de l'e- 
ducació d'adults 

f )  Insuficiencia de l'educació pre- 
escolar, tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu 

g) Poc nombre de professorat 
h) Increment de la privatització 

de l'escola, amb una importancia fo- 
namental del sector religiós. 

E n  aquest context, i ateses les ca- 
racterístiques educatives esmentades, 
podem asseilyalar que, amb el fran- 
quisme, es consolida a les illes Bale- 
ars, en el inarc de 17Estat espanyol, el 
fracas en la instauració del model 
educatiu /liberal, que havia comencat 
amb la creació de 1'Institut Balear, el 
1834, com a primer centre d'ensen- 
yanqa mitjana a Espanya, i que havia 
tingut el seu moment més important 
en la tasca de la 11 República Espan- 
yola, amb importants realitzacions 
educatives. Per tant, la instituciona- 
lització de la dictadura del regim de 
Franco va significar la certificació de 





la no-institucionalització del sistema 
educatiu lliberal en una perspectiva 
de generalització, de gratuitat i d'o- 
bligatorietat. 

Tanmateix, i dins la segona etapa, 
de 1965 a 1979, cal assenyalar que 
durant aquest període es consolidara 
a les illes Balears el sistema d'ensen- 
yanqa tecnocritica, amb l'aplicació 
de la Llei general d'educació, impul- 
sada, també, pel boom turístic dels 
anys seixanta, amb totes les seves 
conseqüencies sobre l'estructura de- 
mografica, economica i social, i 
sobre la demanda de cultura i educa- 
ció corn a mitja de prestigi i de mo- 
bilitat social. Efectivament, durant 
aquesta etapa, assistim a les illes Ba- 
lears a una transformació economica, 
a un canvi en l'estructura social i a 
unes modificacions en el teixit social 
i cultural balear. 

Així, i d'acord amb aquests canvis 
socials i economics, el sistema esco- 
lar de les illes Balears tindri una 
serie de modificacions, tant des 
d'una perspectiva qualitativa corn 
quantitativa: una política de cons- 
truccions escolars als diversos muni- 
cipis de les illes Balears que sofreixen 
les conseqüencies dels canvis econo- 
mics que implica el turisme, la realit- 
zació, a carrec de 1'Ajuntament de 
Palma, d'un pla ambiciós de cons- 
truccions escolars, que doni resposta 
al creixement demografic d'aquesta 
ciutat i al deficit de places escolars en 
els nivells basics i obligatoris, l'inici 
dels moviments de renovació pe- 
dagogica amb la realització de les es- 
coles d'estiu des de 1968, o el procés 
incipient de construcció de la Uni- 
versitat de les Illes Balears, corn a 
conseqüencia de l'existencia d'una 
classe mitjana que vol consolidar el 
seu prestigi social i economic amb 
una titulació universitaria. 

Per tant, la Llei general d'educació 
-com a plasmació d'aquest sistema 
tecnocratic del qual ens ha parlat 
Carlos Lerena- no només era una 
necessitat per al conjunt de 1'Estat es- 
panyol, sinó per a les ilies Balears en 
concret, per respondre, per una part, a 
les necessitats no resoltes historica- 
ment -analfabetisme, la no-genera- 

lització de l'ensenyanqa primaria, les 
escasses i deficients construccions es- 
colar~, l'existencia d'autentics subpro- 
ductes escolars, l'insignificant desen- 
volupament del b a d e r a t  i de la FP, 
etc.-, i, per dtra part, a les necessi- 
tats educatives presents i futures que 
el nou model economic i social de les 
d e s  Balears exigia. 

E n  qualsevol cas, el que resulta 
evident són les diferencies entre els 
dos períodes plantejats: A una pri- 
mera etapa d'indiferencia i despreo- 
cupació política, social i economica 
cap al sistema escolar, segueix una 
segona etapa de creixement quanti- 
tatiu de l'educació, no només pels 
canvis socials i economics de les illes 
Balears, sinó també pel canvi de 
mentalitat que podem constatar a la 
societat civil de les illes Balears, en la 
qual l'educació comenqa a apareixer 
corn un element de mobilitat i de 
prestigi social. 

La racionalització de 
I'educació de les illes Balears 

Un segon element d'analisi és la 
racionalització que suposara a la so- 
cietat de les illes Balears l'aplicació 
de la Llei general d'educació; un 
concepte de racionalització que 
podem definir corn el procés de de- 
saparició progressiva d'aquells feno- 
mens educatius que podem qualifi- 
car de subproductes escolars. Així, 
les característiques d'aquest procés 
de racionalització educativa són les 
següents: 

1) E n  primer lloc hem d'assenya- 
lar la desaparició gairebé total de 
l'ensenyanqa lliure -al nivell del 
batxillerat- corn a expressió evident 
de la manca de places públiques en 
determinats indrets geografics que 
estan aílunyats de la capital de 
Palma. Amb la desaparició de l'en- 
senyanqa lliure, desapareix -i valgui 
la redundancia-. una situació evi- 
dent de mala qualitat de l'educació. 
E n  el cas de les illes Balears, la desa- 
parició de l'ensenyanqa lliure supo- 
sara la creació, en una primera etapa, 
de col.legis municipals homologats, i 

la creació progressiva, en una segona 
etapa, d'instituts de batxillerat als 
pobles més importants, i la desapari- 
ció de centres privats, fonamental- 
ment religiosos, en males condicions 
laborals i pedagogiques. 

2) E n  segon lloc hem d'assenya- 
lar la desaparició de centres privats, 
basicament de titularitat religiosa i 
d'ensenyanqa primaria o de la nova 
EGB,  ja que, ates que no es pogue- 
ren adaptar a les noves condicions 
pedagogiques, laborals i administra- 
tives, la majoria d'aquests centres es 
varen transformar en col.legis dedi- 
cats a l'educació preescolar, que, 
malgrat que no fos obligatoria, co- 
menqava a ser necessaria socialment 
i laboralment. Les dades obtingudes 
són, en aquest sentit, prou d.lustrati- 
ves d'aquest procés evolutiu i de 
transformació. Per tant, la reforma 
educativa va suposar un reforqament 
dels grans centres privats d'ensen- 
yanca i la desaparició o transforma- 
ció dels més petits, ubicats, basica- 
ment, a les zones rurals. 

3) E n  tercer lloc hem de destacar 
la progressiva desaparició d'escoles 
unitaries, a causa, fonamentalment, 
de dos elements: per una part, de la 
política de concentració escolar que 
el MEC va comenqar a introduir 
amb l'aplicació de la Llei general 
d'educació, i, per altra part, dels can- 
vis economics i demografics que so- 
fria la societat de les illes Balears, 
amb l'emigració del camp a la ciutat 
i l'augment del sector secundari i 
terciari i la disminució del sector pri- 
mari. Tot i aixo, els darrers anys ana- 
litzats de la decada dels setanta, co- 
menqa a haver-hi una reconsideració 
de la política de concentració escolar 
i, per tant, de la desaparició de les es- 
coles unitaries. 

4) E n  quart Lloc hem d'assenyalar 
que el paper de 1'Estat s'incrementa 
de forma important en la gairebé to- 
talitat dels niveíls educatius. L'Estat 
no només es veu obligat a intervenir 
en la ((racionalitzación de la vida 
economica -denominada per alguns 
autors corn de capitalisme monopo- 
lista de 1'Estat-, sinó que es veu 
obligat a intervenir directament en la 



solució del problema escolar, ja que la 
iniciativa privada és, en part, incapac 
de donar resposta a les necessitats 
creixents de l'educació en tots els ni- 
vells del sistema escolar. Aquesta 
major participació es concreta, basi- 
cament, a I'EGB, i té la seva inciden- 
cia en la construcció de centres d'e- 
ducació primaria i mitjana, i en 
l'increment de professors. Aquest 
canvi en la participació de 1'Estat és 
un indicador fonamental d'aquest 
nou període de 1965 a 1979. 

5)' Finalment, i durant aquesta 
segona etapa de 1965 a 1979, cal as- 
senyalar que a les illes Balears es pro- 
dueix no només un increment del 
nombre dels alumnes a tots els ni- 
vells educatius, excepció feta de l'e- 
ducació permanent d'adults, sinó 
també del nombre de professors i de 
professores de forma significativa. 
Pero, a tot aixo s'ha d'afegir l'incre- 
ment del nombre d'a1um;es de sexe 
femení a tots els nivells no obligato- 
ris, com el batxillerat o la formació 
professional. 

E n  aquest context, la reforma 
educativa de 1970 va significar la 
profundització en el procés d'unifi- 
cació, centralització i homogeneitza- 
ció del sistema educatiu espanyol. 
Així les diferencies entre l'estructura 
educativa espanyola i la de les illes 
Balears van disminuint d'una forma 
considerable en tots els nivells i am- 
bits educatius. 

L'increment del paper de 
I'Estat en la vida educativa 

Tal com hem plantejat anterior- 
ment, hem d'assenyalar que un ele- 
ment clau en l'analisi sociologica del 
sistema escolar de les illes Balears és, 
sense cap dubte, l'increment del 
paper de 1'Estat. Aquest increment 
de la iniciativa pública en l'educació 
té una especial importancia i signifi- 
cació en el context escolar de les illes 
Balears, caracteritzat historicament i 
estructuralment per una major 
presencia de l'escola privada, superior 
a la del conjunt de 1'Estat espanyol. 

A més, a les illes Balears, el sector 
educatiu és quasi totalment de carac- 

ter religiós. Aquesta important 
presencia de centres religiosos és una 
conseqüencia del fracas de la ideolo- 
gia lliberal burgesa dels segles XIX i 
XX a les Illes; aquest fracas pedago- 
gic de la burgesia illenca -correlatiu 
al seu fracas economic i polític en la 
perspectiva d'hegemonitzar el procés 
de transformació i de canvi social- 
és el que possibilitara el protagonis- 
me de 1'Església illenca, sobretot en 
el cas de Mallorca. 

Tanmateix, aquesta important 
presencia de l'escola privada i reli- 
giosa a les illes Balears -fet que per 
la seva significació quantitativa i 
qualitativa és el tret més transcen- 
dental en relació amb l'estructura es- 
colar a nivell de 1'Estat- s'ha de 
matisar en funció de les zones, les 
illes i els nivells, ja que no cal parlar 
d'un model escolar únic per a totes 
les illes Balears, malgrat que la refor- 
ma educativa intensifiqui aquest 
procés d'uniformització. 

Així, cal constatar el predomini i 
la major presencia de l'ensenyanca 
estatal a les illes de Menorca i d'Ei- 
vissa-Formentera, en la quasi totali- 
tat dels nivells educatius, i, per altra 
part, un major predomini de l'ensen- 
yanca privada a l'illa de Mallorca 

Tanmateix, tot i la característica 
de privatització majoritaria del siste- 
ma escolar de les illes Balears durant 
els dos períodes esmentats, malgrat 
el procés progressiu d'increment de 
1'e;cola pública, hem d'assenyalar l'e- 
xistencia de tres models d'escolarit- 
zació: a) El  model d'escolarització de 
les zones urbanes, amb predomini 
general de l'escola privada religiosa, 
b) el model d'escolarització de les 
zones rurals, amb un predomini de 
l'ensenyanca pública, i c) el model 
d'escolarització de les zones in- 
termedies, amb un predomini relatiu 
de l'escola pública, juntament amb la 
presencia de l'escola privada. Es 
tracta de tres models que cal veure 
de forma dinamica, ja que sobre els 
tres influir& durant la decada dels 
anys setanta, la presencia de l'escola 
pública. 

E n  qualsevol cas, el que resulta 
evident és que aquest procés de pri- 

vatització del sistema escolar té un 
doble nivell: per una part, els centres 
religiosos més importants dels ordes 
més importants es concentren a les 
zones més urbanitzades i més desen- 
volupades. 1, per altra part, els cen- 
tres educatius de comunitats religio- 
ses es concentren a les zones menys 
desenvolupades i a les zones rurals, 
amb una concepció benefica de l'en- 
senyanca. Des d'aquesta optica hem 
d'assenyalar que la institucionalitza- 
ció de la reforma educativa de 1970 
va suposar un canvi en aquesta es- 
tructura. U n  canvi que s'accentuara 
durant la decada dels anys vuitanta, 
amb la instauració del model educa- 
tiu constitucional, com a conseqüen- 
cia de l'aprovació de la Constitució 
de 1978, en la qual es dissenya un 
nou model flexible i plural, un model 
en procés de construcció que es ca- 
racteritza perque és mixt, de coe- 
xistencia de l'escola pública i de l'es- 
cola privada, de possibilitat de 
construir un sistema escolar descen- 
tralitzat, per la seva definició de  mo- 
dern i participatiu. Pero aixo ja és 
una altra qüestió. 
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