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La construcció dels edificis escolars 
i la consolidacio del sistema educatiu 
a les IIles Balears: una introducció historica 
l .  Introducció 

'analisi historica del pro- 
cés de construcció d'edi- 
ficis escolars no tracta 
únicament un dels as- - 

pectes més importants del procés glo- 
bal de la institucioi~alització educati- 
va, sinó que permet contextiiditzar tot 
el desenvolupament teoric i ideologic 
del sistema educatiu. Efectivament, 
no es construeix cap escola sense un 
suport teoric, ni sense l'empenta d'una 
política educativa global ni sense un 

fica i economica que l'envolta. Aques- 
ta és l'única metodologia que permet 
dehgir l'estricta ressenya cronologica 
i quailtitativa i la priorització dels as- 
pectes descriptius que, tot i constituir 
un aspecte interessant tecnicament 
parlant, resulten insuficients per a la 
comprensió i valoració global de la 
gran tasca de la construcció d'edificis 
escolars. A més, qualsevol mirada al 
passat en l'ambit de l'educació ha 
d'incloure un sincer i ben fonamentat 
compromís d'implicació en la pro- 
blemitica actual i futura. 

Al llarg del segle XIX i eil el con- 
junt de les Illes Balears, no es cons- 
truiren edificis escolars propiament 
dits, exceptuant els col.legis dels ordes 
religiosos arribats de fora o fundats 
aquí, construccions certament inés 
concebudes des de la perspectiva con- 
ventual i monastica que des de l'edu- 
cativa i, per tant, inadequades. 

La ciutat intrasnurs incloia tainbé 
bastants escoles privades, de molt di- 
versa titularitat, i devers una dotzena i 
mitja de públiques, situades en gene- 
ral a pisos. ~ b v i a m e n t  eren de millor 

" 
finanpment absolutament imprescin- qualitat les primeres que les segones, 
dible; i, d'altra banda, no es pot valo- les quals, a vegades, es trobaven en 
ras cada un dels moments en que la 2. Segle XIX: de la estat ruinós o, alineilys, clarament de- 
construcció escolar fou més intensa desamortització als ficient. L'Ajuntament era el responsa- 
sense interpretar l'evolució demogri- plantejaments higienistes ble de proveir d'espai cada institució 
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escolar de titularitat pública i, per 
aixo, llogava cases particulars o habi- 
litava locals, buits a partir de la desa- 
mortització (per exemple, Monti- 
sion dels jesuites, on s'instal.la 
1'Institut Balear l'any 1836, o el con- 
vent de Sant Francesc, que allotja la 
primera Escola de Mestres, l'any 
1842, i algunes escoles de primeres 
lletres). D e  forma semblant succeia a 
la part forana i a Menorca, Eivissa i 
Formentera, d'on es podrien esmen- 
tar nombrosíssims exemples, encara 
observables (Campos, Llucmajor, 
Manacor, Maó, Muro, Pollenca, etc). 

El moviment higienista, introduit 
i ampliament divulgat arreu de 1'Es- 
tat espanyol per Pere Felip h4onlau i 
Roca, metge catala, i estes a Mallor- 
ca pel seu fill Josep Monlau i Sala, 
catedratic de Ciencies Naturals i 
Agricultura de 1'Institut Balear, jun- 
tament amb la decidida i insistent 
actuació de la professió medica ma- 
llorquina, dels primers urbanistes, 
dels col.lectius obreristes i de certes 
iniciatives eclesiastiques, aconseguí 
sensibilitzar les autoritats i l'opinió 
pública i iniciar un camí que havia 
de produir els seus efectes, pel que fa 
a les construccions escolars, decennis 
més tard. La darrera decada del 
segle, pero, el pedagog Miquel Por- 
cel i Riera, regent de 1'Escola de 
Practiques, ja introduia a IVíallorca 
l'activisme escolar, amb noves meto- 
dologies, amb les colonies escolars, 
amb la reivindicació dels treballs 
manuals i de l'educació física, vícti- 
ma ell mateix i la seva escola, al ca- 
rrer de la Confraria de Palma, de la 
manca d'un edifici escolar adient. 

L'enderrocament de les murades 
de Palma, iniciat l'any 1902, produí 
un efecte multiplicador dels postulats 
higienistes i posibilita la construcció 
d'edificis escolars singulars: 1'Escola 
Graduada, escola pública municipal, 
obra de l'arquitecte Gaspar Bennas- 
sar, inaugurada solemnement l'any 
1912 pel batle Lluís Alemany i Pujo1 
-promotor també de les colonies es- 
colar~ municipals-, i 1'Institut Ge- 
neral i Tecnic (després Ramon Llull), 
Escola de Comer? i Escola d'Arts i 
Oficis, a la mateixa illa de cases, i 

1'Escola de Magisteri, a l'illa conti- 
gua, centres educatius de caracter 
monumental, inaugurats l'any 1917 i 
aconseguits gracies a les gestions del 
polític mallorquí Antoni hlIaura. 

3. Segle XX: primera epoca 
( 1  9 15- 1930) 

Amb els riscs de tota perioditza- 
ció convencional, entre els quals es 
troba una inevitable esquematitza- 
ció, cal associar aquesta primera 
epoca de construcció escolar a diver- 
ses dates, fites professionals de l'ins- 
pector Joan Capó (1915: inici de la 
seva tasca a les Illes Balears; 1918: 
inici de les activitats del Museu Pe- 
dagogic; 1924: nomenament d'ins- 
pector en cap) i de l'arquitecte Gui- 
llem Forteza (1921: nomenament 
d'arquitecte escolar). 1 de forma es- 
pecial, cal ressenyar el 10  de juny de 
1926, data de la celebració al Museu 
Pedagogic de la magna assemblea de 
batles de les Illes Balears, presidida 
pel governador civil, Pere Llosas, i 
dinamitzada per Capó i per Forteza. 
D'aquesta assemblea sortí el primer 
pla de construccions escolars, que 
inicia la construcció d'algunes dotze- 
nes d'escoles per diverses poblacions, 
projectades per Forteza segons l'estil 
regionalista i inspirades en el model 
teoric d'edifici escolar que havia de- 
finit 1'Escola Nova: perspectiva hi- 
gienista (tota escola havia d'esser sa- 
ludable: l'aire, la llum, el sol havien 
d'impregnar tot l'espai, envoltat per 
jardins i patis i aquest entorn havia 
de facilitar el creixement integral de 
la població infantil), perspectiva es- 
teticista (tota escola havia d'esser 
una obra d'art) i pedagogicament 
adrecada a la graduació escolar (l'au- 
la constituya el nucli vertebrador de 
tot el conjunt). 

Són els anys de la divulgació de les 
aportacions de Décroly, Montessori i 
de 1'Escola de Ginebra -idees que 
Capó feia arribar a Mallorca gracies 
als freqüents viatges per paisos euro- 
peus amb grups de mestres- i de la 
Dictadura de Primo de Rivera, con- 
tradictori període per al món educa- 
tiu, ja que n'impedia el ple desenvo- 

lupament, teoric, ideologic i tecnic, a 
l'interior de 1'Estat espanyol, pero - 
ironies de la historia- empenyia 
centenars de professionals de l'edu- 
cació a viatjar i, fins i tot a residir-hi 
temporalment, a paisos on les millors 
teories educatives impregnaven amb 
més intensitat la practica escolar. 

4. Segle XX: segona epoca 
( 1  93 1 - 1936) 

La proclamació de la Segona Re- 
pública possibilita, des d'una fona- 
mentació política rupturista, una 
clara priorització de l'educació. 
Enmig d'una eclosió teorica d'un al- 
tíssim nivell, madurada durant els 
anteriors decennis, la construcció 
d'escoles rep una important empen- 
ta. Entre nosaltres, i continuant 
Capó i Forteza en els seus carrecs i 
vigent encara el model teoric d'edifi- 
ci escolar de 1'Escola Nova, els ajun- 
taments prenen un notable protago- 
nisme convocant concursos públics 
per a la construcció d'escoles o, com 
el de Palma, aprovant un ambiciós 
Pla general de construccions escolars 
(1931) inspirat, entre d'altres, pels 
regidors Emili Darder, després batle, 
i Andreu Crespí. Nlajoritariament 
dissenyades per Forteza en l'estil re- 
gionalista i, en menor proporció, en 
l'estil funcional, les escoles de la Re- 
pública es bastien pertot arreu. S'a- 
cabaven les que havien estat inicia- 
des als últims anys vint i es 
graduaven les que havien estat cons- 
truides com a unitaries. No  hi manca 
algun conflicte entre ensenyament 
públic i ensenyament privat, per la 
radical línia secularitzadora de la po- 
lítica educativa republicana i per l'e- 
xistencia a les Illes Balears d'un gran 
nombre de centres de caracter privat, 
a carrec dels ordes religiosos aquí 
instal.lats. 

5. La Llei general 
d'educació ( 1970) o 
I'explosió educativa 

La política de construccions esco- 
l a r ~  del regim franquista es concreta, 



a les Illes Balears, en l'ús dels edificis 
escolars com a quarters els anys de la 
guerra i immediata postguerra, en la 
supressió d'algunes escoles els anys 
quaranta i la construcció d'un mínim 
nombre d'escoles a partir dels anys 
cinquanta i seixanta (com a esdeve- 
niment excepcional per molts de 
motius, cal ressenyar la inauguració, 
l'any 1964, de 1'Escola de Nlagisteri i 
les Escoles Annexes de Practiques). 

Foren, pero, l'intent de modernit- 
zació economica per mitja dels Pla- 
nes de Desarrollo i l'inici del boom tu- 
rístic dels anys seixanta els fets que 
motivaren una revisió en profunditat 
del sistema educatiu existent i l'ela- 
boració d'una nova legislació. Efecti- 
vament, la Llei general d'educació 
del 1970, amb la implantació de 1'E- 
ducació General Basica (EGB)  i el 
Batxillerat Unificat Polivalent 
(BUP), posibilita i exigí un ambi- 
ciós pla de construccions escolars, 

sobretot d'Educació Basica pero 
també d'instituts (és la decada en 
que es bastiren més d'una dotzena 
d'aquests centres, a Palma, a la part 
forana, a Menorca i a Eivissa). LA- 
juntament de Palma havia iniciat ja 
un interessantíssim pla quinquennal 
(1968-1973) que constituya el pri- 
mer intent de modernització de la 
seva xarxa escolar. 

Lluny ja i superat -no, pero, en 
els plantejaments de fons- el model 
teoric d'edifici escolar de llEscola 
Nova, enmig d'un gran eclecticisme 
teoricoeducatiu i d'una exvlosió de- 

Emili Da rde r  en una visita a les colonies escolars municipals 

guns intents de possibilitar espais di- 
versificats, continua essent l'aula l'eix 
de tot l'edifici. Els projectes es des- 
personalitzen -rarament es coneix 
l'arquitecte autor-, s'imposa un 
estil funcional estandard i s'oblida 
totalment la ~ e r s ~ e c t i v a  esteticista. 

1 1  

Aquest període queda contextua- 
litzat entre el tardofranquisme, la in- 
tensa evolució demografica, in cres- 
cendo (aquí sobretot$els processos 
immigratoris), i economica dels anys 
seixanta i setanta i l'anomenada 
transició política sota els governs de 
la UCD. 

mografica -el baby boom dels anys 
seixanta i setanta-, el model, teoric i 
practic, d'edifici escolar d'aquest pe- 

6. Del reformisme 

ríode queda definit per les prioritats 
permanent a la LOGSE 

quantitatives (la m k i m a  capacitat 
( 1982- 1990) 

possible en el mínim espai), per les Amb l'arribada del PSOE al poder 
preocupacions economicistes (pres- (1982) s'inicia un procés de profunda 
supost el més reduit possible: recor- i permanent reforma del sistema 
di's la crisi del 1973) i, malgrat al- educatiu que portara a la Llei d'orde- 
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(LOGSE:1990) i intensificara els Inspecció ,VIidico-Higiinzca Escolar: Regla- ?vIallorca. 
nzent. Impremta Soler, Palma. 

plans de construccions escolars, so- OLII'TR JAUI\?E, J.; L ~ T E U  COKTI, D. (1978): Les 

bretot de centres de secundaria (mai 
no s'havien construit tants d'instituts 
en el conjunt de les Illes Balears), per 
l'extensió de 1'Educació Secundaria 
Obligatoria fins als setze anys. 

~ i t  i que el model és fonamental- 
ment el mateix del període anterior, 
s'han assajat fórmules jurídiques amb 
més intervenció dels ajuntaments i 
s'han introduit determinats espais 
que faciliten la diversificació i el de- 
senvolupament de l'activitat curricu- 
lar. va i  a dir que la conjuntura 
economica i certes exigencies deriva- 
des de l'ingrés en les Comunitats 
Europees no han permes dedicar a 
les construccions escolars el finanqa- 
ment adequat. 

7. 1996: I'inici del futur 

L'arribada al poder del Partit Po- 
pular (1996) i l'assumpció de les 
competencies educatives per part del 
Govern autonom (1998) planteja un 
nou escenari, encara a definir i de- 
senvolupar. A més d'una nova sensi- 
bilitat (s'han conservat i rehabilitat 
tres centres escolars de Guillem For- 
teza en perill d'enderrocament: 
Llucmajor, ~Montuiri i Manacor), cal 
l'explicitació d'una política global 
amb relació a les construccions esco- 
l a r ~  que en solucioni, d'una forma 
definitiva, el manteniment i la con- 
servació, i estableixi uns criteris i una 
estrategia que sintetitzin les millors 
aportacions dels períodes anteriors i 
converteixin els edificis escolars de 
tots els nivells en elements valuosos i 
significatius per al desenvolupament 
curricular i emblematics en el con- 
text del teixit institucional social. 
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