
El moviment de renovació educativa 
a Mallorca ( 1  900- 19361. 
Aportacion's per a un model del seu estudi 

ntenem per escola nova 
un moviment que, en el 
si de la pedagogia, es 
distingeix per una serie 

d'elements de divers i arnpli signifi- 
cat. E n  primer lloc, parlar d'escola 
nova o -coin als paisos de llengua 
catalana- de moviment de renova- 
ció educativa és referir uns sistemes 
o unes practiques pedagogiques fo- 
namentats en l'activisme, o sia, en 
l'activitat del nin. 

Aixo és important perque a partir 
d'aquí podem extreure un grapat de 
conseqüencies i significacions. Per 
exemple, si el nin és actiu a l'escola, 
és que es pot inoure, o sia, adquireix 
independencia, fins i tot llibertat de 
moviment, d'acció. Amb aixo es 
romp el monopoli del mestre, per la 
qual cosa l'escola es converteix en un 
reducte democratic que educa en i 
Der a la democracia. 
1 

Innovació, renovació metodologi- 
ea, fonamentada en l'activitat i en el 
protagonisme de l'infant, implica a la 
vegada la ruptura dels vells esquemes 
polítics de l'escola (autoritarisme), 
ara canviats pel sentit democratic de 
les relacions i de la convivencia. Al 
mateix temps aixo suposa educar 
acuradament, d'acord amb el taranna 
del nin i la seva forma de ser, per la 
qual cosa, l'estudi científic -pico- 
pedagogic- del nin i en general de 
tota la qüestió educativa es fara 
també pales en el si de la renovació. 
Doncs bé, en aquest petit article no 
s'intentara pas fer una cronica de la 
nostra renovació, sinó donar u11 es- 
quema basic per tal d'iniciar-ne l'es- 
tudi de forma global, per no dir 

completa. Aixo significa que les pa- 
gines que seguiran s'han de veure 
més com un exercici metodologic 
que no pas com una altra cosa. 

E n  aquest sentit farem dues grans 
divisioils. Per una part, atenent el de- 
senvolupament pedagogic, distingi- 
rem entre practiques renovadores i 
metodes renovadors (o metodes d'au- 
tor); per l'altra, i en un pla més politi- 
cosocial i institucional, plantejarem 
els elements oficialitzants de la nostra 
renovació, tot distingint els dels re- 
productors. Crec que aquestes varia- 
bles poden servir d'acurat esquema 
metodologic per tal d'envestir l'estudi 
de la nostra renovació educativa. 

l .  Les practiques 
renovadores inicials 

El moviment de renovació educa- 
tiva, com qualsevol fenomen historie, 
és fruit de tota d'una serie de feno- 
mens i va assolint la seva identitat 
mitjancant processos evolutius i de 
construcció perinanent. Tanmateix, 
no hi ha gairebé res que sorgeixi de 
sobte. L'evolució cultural dels homes 
és, si més no, una continuitat de 
fenomens que, superant-se a si ina- 
teixos, arriben a la constitució dels 
fets i fins i tot de les etapes histori- 
ques. Doncs bé, a la historia de l'edu- 
cació, i més en el tema que és objecte 
del nostre interes, succeeix exacta- 
inent el mateix. Fins a tal punt és cert 
el que diem que, de fet, la renovació 
educativa és fruit, per una banda, de 
l'obra teorica i practica de l'obra de 
Pestalozzi (1746-1827)) i per l'altra, 

de l'evolució de les seves idees i de les 
aplicacions que se'n varen anar fent 
en el context de l'escola al llarg del 
segle XIX. Com hem dit a la intro- 
ducció, la renovació sera un fet quan 
el fet educatiu es desenvolupi mit- 
jancant l'activitat dels aluinnes. A 
Mallorca, les primeres manifesta- 
cions de caire actiu es manifesten per 
la practica de la gimnastica i l'educa- 
ció física; per les colonies escolars, 
promocionades indubtablement pel 
corrent higienista; pels treballs ma- 
nua l~ ;  pels passeigs i sortides escolars; 
per la practica del dibuix a l'escola, 
entre altres accions protagonitzades 
pels alumnes. 

Doncs bé, aquestes practiques es- 
colar~ que hem esinentat es varen 
anar introduint el darrer quart del 
segle XIX; les experiencies institu- 
cionistes de Pollenca i de Palma són 
una bona inostra del que diem. Al 
mateix temps i a &Ienorca el mestre 
Benejam retraduia a la seva escola de 
Ciutadella totes aquestes practiques, 
i a hlallorca fonamentalment a par- 
tir de 1893, després d'un viatge que 
el dugué fins a Suissa, el mestre Mi-  
que1 Porcel i Riera establia a Mallor- 
ca un model de renovació educativa 
que, bé pel seu exemple o per la in- 
fluencia que com a regent de 1'Escola 
de Practiques de la Normal de Palma 
exercia sobre els futurs mestres, es 
perllonga al llarg del segle XX. 

Així dones, hi ha uns punts d'ori- 
gen que s'endinsen en el segle XIX, 
pero que a partir de la nova centúria 
i amb les aportacions d'uns mestres 
de gran valua, aniran arrelant en un 
gran nombre d'escoles. 



D'aquesta manera, homes corn 
Daviu, Horrach, Rosselló, Comas, 
Terrades, Fornaris.. . inicien al segle 
XX una practica escolar que té en 
compte models d'innovació, d'en- 
senyament actiu, que, si bé eren ori- 
ginaris del segle XIX, assumirien ara 
el paper protagonista, una generalit- 
zació significativa. Efectivament, i ja 
des de la primera decada del segle 
XX, no és d'estranyar que a les nos- 
tres escoles els nins vagin descobrint 
el seu entorn (com els alumnes del 
mestre Antoni Juan, de la segona 
Escola Pública de NIaó), practiquin 
ja de forma generalitzada l'educació 
física i que 1'Ajuntament de Palma se 
sumi a la Diputació en l'organització 
de les colonies escolars (tant per a 
nins com per a nines), o que sigui 
normal que en un bon esplet d'esco- 
les sigui costum la practica dels tre- 
balls manuals. 

Com a conseqüencia d'aquest am- 
bient, les escoles van constituint els 
seus propis museus escolars corn a 
fruit d'arreplegar restes i objectes 
d'interes trobats a les sortides; d'a- 
questa manera, els centres escolars es 
va fent amb uns materials que d'altra 
manera no s'haguessin pogut acon- 
seguir i són de veritable utilitat 
didactica. 

D e  tota manera, la gran aportació 
d'aquests moments sera l'aplicació 
per primera vegada dels mitjans au- 
diovisuals a les escoles mallorquines; 
així, 1'Ajuntament de Palma, per una 
banda, patrocinant sessions de cine- 
ma escolar al voltant de 1906, i la 
practica sempre innovadora del mes- 
tre Jaume Fornaris i Taltavull, que 
per la mateixa epoca, a Son Servera, 
motivava els alumnes amb daguerre- 
otips, són sens dubte un clar exemple 
de la nostra afirmació. 

Tanmateix, aquests primers anys 
no sols la practica sinó també l'anali- 
si teorica es posen al servei de la re- 
novació. M. Porcel, amb l'estudi 
sobre l'analfabetisme, o Gabriel 
Comas, amb el llibre Reformas ur- 
gentísimas en la primera enseñanza, 
feien palesa la necessitat del canvi 
escolar. Així mateix 1'Ajuntament de 
Palma iniciava els tramits per tal de 

construir a Ciutat la primera escola 
graduada ... En aquest context i pels 
articles que els mestres illencs ana- 
ven publicant a la seva revista, El 
Magisterio Balear, els fonaments de 
la pedagogia social i de la psicopeda- 
gogia són ja de coneixement comú. 

Així, tant des de la practica corn 
des de la teoria educativa a Mallorca, 
i des de principi de segle, es van in- 
troduint experiencies i idees del tot 
arrelades a l'esperit innovador. Idees 
que, malgrat que fossin superades en 
temps posteriors per practiques con- 
cretes més avancades, no poden ser 
menyspreades perque tanmateix hi 
trobam tot llesperit innovador de 
l'escola nova. Per altra part, aquest 
tipus d'experiencies, que es perllon- 
garan al llarg del segle XX -per la 
qual cosa conviuran amb altres for- 
mes més innovadores d'activisme-, 
conformaran sempre i a qualsevol 
indret els mínims necessaris per tal 
que una experiencia escolar pugui ser 
considerada corn a renovadora. 

2. La recepció dels metodes 
d'autor 

Dins la bibliografia pedagogica el 
que més ha transcendit de l'anome- 
nada escola nova són els que ben bé 
podríem anomenar metodes d'autor; 
fins a tal punt és així que per la ma- 
joria de mestres i ~edagogs  parlar de 
renovació educativa és, si més no, re- 
ferir-se a autors com Montessori, 
Decroly, Claparede, Freinet ..., que, 
mitjanqant la seva obra construiren 
sistemes complets d'educació escolar, 
i donaren lloc, doncs, a metodes uni- 
taris, propis, que donaven unitat i 
coherencia a tota la practica escolar. 

La nostra opinió, que ja hem vol- 
gut reflectir a l'apartat anterior, és 
que la renovació educativa comenp. 
per practiques escolars de caire par- 
cial, és a dir, que no ocupen tota l'ac- 
tivitat escolar. Per tant, el fet que es 
faci una classe de treballs manuals, o 
que es dediqui un temps, malgrat que 
només sigui d'unes hores cada setma- 
na, a la practica de la gimnastica, al 
joc Lliure, al dibuix espontani, o que 
un cop l'any es desenvolupin colonies 

escolars, ens permet, sense cap mena 
de dubte, parlar de renovació educa- 
tiva. El que passa és que el sorgiment 
dels metodes d'autor suposa la ma- 
duresa de la renovació, i potser per 
aixo és el més conegut arreu. 

A A/Iallorca, la introducció de sis- 
temes d'escola nova té lloc al llarg de 
la segona decada del segle XX, i 
tindra continuitat, fonamentalment 
en temps de la Segona República, 
puix els anys vint, i amb la Dictadura 
de Primo de Rivera, la qüestió esco- 
lar no estara per a gaire innovacions. 
D'aquesta manera, la primera notícia 
que tenim a 1'Illa sobre aquesta qües- 
tió es refereix a la pedagogia de 
NIaria Montessori; es tracta d'un ar- 
ticle del metge republica Pere Pujol, 
andritxol i fundador del setmanari 
Andraig, on trobam la primera font 
mallorquina referida a un metode 
d'autor. 

Aquest fet s'ha de veure compati- 
ble, tal corn hem dit, amb la conti- 
nuitat de les practiques específiques i 
parcials fins ara esmentades, que fins 
i tot s'aniran perfilant i millorant 
aquests anys. Així, el mestre de 
Llucmajor Rufino Carpena donara a 
llum una revista desenvolupada en 
gran part pels seus propis alumnes 
-El Educacionista-, que és un bri- 
llant exemple que també es podia fer 
activisme sense aplicar contínua- 
ment un metode d'autor. 

Ara bé, la implantació per primera 
vegada d'un sistema educatiu de 
caire integrador sols tindra lloc el se- 
tembre de 1914 a les escoles de 
Santa Catalina i de I'Arenal, de 
Palma, corn a fruit de l'estada a la 
primera Escola dtEstiu, que es de- 
senvolupa al Principat a l'agost del 
mateix any, de dues mestres mallor- 
quines que foren becades per 1'Ajun- 
tament de Palma. Efectivament, a 
1'Escola del Bosc, el 1914, Rosa Sen- 
sat i Eladi Homs iniciaven la prime- 
ra experiencia d'Escola dtEstiu, que 
després, de la ma d1Alexandre Galí, 
es perllongaria -excepte l'etapa de 
la primera Dictadura de Primo de 
Rivera- fins a la Guerra Incivil de 
1936. Doncs bé, en aquella primera 
ocasió es va dictar un curs sobre el 
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metode Montessori, que serví per- 
que les mestres Estaras i Cañellas, de 
Palma, aplicassin després, a les seves 
respectives escoles, els principis de la 
doctora italiana. 

A partir d'aquí, el pare catala Ca- 
sulleres, de l'orde de Sant Vicenq de 
Paül, al col.legi de la NIissió de 
Palma, implantava, al voltant de 
1916, un cop més el metode de 
Montessori, que anys després esten- 
drien les monges de la Missió, de la 
Caritat i escolapies arreu de Mallor- 
ca: Sóller, Inca, Manacor ... són, per 
ara, indrets que foren testimonis de 
l'aplicació de la pedagogia montes- 
soriana. 

També per aquests anys, trobam 
influencies de l'escola nova anglesa 
-fonamentalment a Carpena- i 
també a partir de 1912, un intent de 
consolidar un model més o menys 
propi d'escola nova mallorquina, si 
bé prou influenciat per la pedagogia 
renovadora italiana (fonamental- 
ment l'escola serena dtAgno). Fem 
referencia al projecte que s'anomena 
la escuela bella, originari, segons el 
meu parer, de Gabriel Capó, germa 
de l'inspector, i bibliotecari de l'asso- 
ciació de mestres de les Balears, 
home de vasta cultura pedagogica i 
que en gran mesura influí pedagogi- 
cament en el seu germa Joan, el re- 
conegut inspector, que rnés aviat 
tenia vocacions literaries que no pas 
pedagogiques. Experiencia aquesta 
que anys després a Arta va voler es- 
tablir el mestre Andreu Ferrer. 

E n  canvi, l'altre pedagog impor- 
tant d'aleshores, Ovidi Decroly, fou 
conegut més tard. No tenim encara 
una data concreta del moment en 
que fou introduit a Mallorca, pero sí 
que sabem un pare11 de fets que ens 
poden ajudar a ajustar la,data en que 
comenta a ser conegut. Es ben segur 
que en el viatge que varen fer els 
mestres Gabriel Comas i Bartomeu 
Terrades per Europa el 1911 no el 
varen coneixer, malgrat les possibili- 
tats que en tingueren, puix el metode 
Decroly ja s'aplicava arreu (els mes- 
tres mallorquins encara es fnaren, 
com a gran novetat, en el metode 
Froebel, que havien aplicat els insti- 

tucionistes mallorquins el 1883!). Al 
contrari, sembla que el coneixement 
de Decroly a Mallorca és degut rnés 
a l'arribada dels professors de la 
Normal, formats a 1'Escuela Supe- 
rior de Magisterio de Madrid, com 
també a l'arribada de l'inspector 
Capó, a partir de 1915. NIalgrat tot, 
el que sí que podem donar per segur 
és que Decroly s'explica a la Normal 
de Palma el 1918. Aquest coneixe- 
ment del pedagog belga que té el 
professorat encarregat de la formació 
dels mestres fara que, a NIallorca, el 
de Montessori es converteixi en el 
metode típic de les escoles privades, i 
el de Decroly, més aviat en el de les 
escoles públiques, malgrat l'expe- 
riencia de l'escola Decroly de Cam- 
panet, que fins i tot s'atreví amb ex- 
periencies de coeducació. 

Per tenir coneiuement d'altres me- 
todes d'autor cal ja endinsar-nos en la 
decada dels anys vint, ocupada, com 
hoin sap, políticament, per la Dicta- 
dura de Primo de Rivera. Efectiva- 
ment, sera amb l'adveniment de la 
Segona República quan una minoria 
de mestres mallorquins aplicaran ex- 
periencies metodologiques del tot 
noves entre nosaltres. E n  aquest sen- 
tit cal aturar-nos en l'any 1932, puix 
sera el primer en que el mestre Llo- 
ren$ Duran, de Sencelles, experimen- 
tara amb el metode de projectes, real- 
ment complex, pedagogicament 
parlant, i que, com hom sap, és origi- 
nari dels Estats Units, i més concreta- 
ment molt apropat a la pedagogia de 
J. Dewey; també és per aquests ma- 
teixos anys que mestres mauorquins 
comenqaran a practicar el metode 
Freinet, originari del mestre frances 
del mateiu nom, que representa arreu 
la practica pedagogica ideologica- 
ment més esquerrana de les aplicades 
a 1'Illa. La vinculació d'aquest autor al 
Partit Comunista Frances ens estalvia 
majors comentaris. 

Sembla que, a Mallorca, Freinet 
sera aplicat per primera vegada pel 
mestre alacantí arrelat a 1'Illa Teodor 
Tarres, que havia estat director de 
1'Escola dlAlaró i que el 1932 era el 
responsable de 1'Escola de Can Pas- 
tilla. La implicació de Tarres en el 

moviment freinetista, així com el fet 
que assistís als congressos Freinet, 
estan refrendats per la publicació 
d'un treball seu a la revista Colabora- 
ción, organ del freinetisme a Espa- 
nya. Rosselló Gil, de la Graduada de 
Llevant, a Palma, iMique1 Deya, a 
Consell, i el mestre Rosselló, a l'es- 
cola de Sant Joan, serien els mestres 
mallorquins que, amb o cense impli- 
cacions ideologiques, iniciarien en 
llurs escoles practiques freinetistes. 

3. L'oficialització de la 
renovació a les llles 

E n  el context de l'ambient que re- 
latam hi va haver dues variables que 
consolidaren o varen intentar conso- 
lidar oficialment la pedagogia reno- 
vadora a 1'Illa. Faig referencia a dues 
institucions molt diferents pero de 
clara influencia sobre el magisteri 
illenc, a saber, 1'Escola Normal, com 
a formadora inicial dels mestres, i la 
Inspecció d1Ensenyament Primari, 
organ orientador i a la vegada for- 
mador dels mestres en exercici. D'a- 
questa manera, amb la conversió a la 
renovació d'ambdues institucions, el 
magisteri mallorquí assolia uns re- 
forqos i punts de guiatge que sens 
dubte li facilitaven endinsar-se en el 
món de la renovació pedagogica. 

El miracle de l'oficialització de la 
renovació educativa és degut a la in- 
fluencia que sobre la política educati- 
va espanyola, independentmeilt de 
qualsevol partit, exercia la Institución 
Libre de Enseñanza de Madrid, pri- 
mer de la ma de Francisco Giner de 
los Ríos i, quan morí (1915), del seu 
successor, Manuel B. Cossío. La ILE 
havia aconseguit alguns anys enrera 
(1909) que es creas l'anomenada Es- 
cuela Superior de Magisterio, que, si 
bé no tenia el grau d'estudis universi- 
taris, sí que era considerada una ins- 
titució d'ensenyament superior, la 
funció de la qual era preparar el pro- 
fessorat de les normals i els inspec- 
tors espanyols en els darrers corrents 
científics i ideologics que anava asso- 
lint la pedagogia. 

Per ingressar en aquesta escola 
calia ser mestre nacional i haver 





exercit almenys dos anys en una es- 
cola pública. H i  havia un nombre de 
places d'ingrés molt restringit, i s'a- 
conseguien mitjancant un examen 
d'oposició; els estudis tenien una du- 
rada de tres anys, i se'n sortia amb 
placa. H i  havia dues grans especiali- 
tats: la de professor de Normal, que a 
la vegada se subdividien en profes- 
sors de lletres, ciencies i ensenya- 
ments especials -treballs manuals, 
gimnastica ...-, i la d'inspector. Els 
primers alumnes mallorquins que 
aprovaren l'ingrés foren Joan Capó, 
després inspector a les Balears, i 
Francesc Bello, professor de Psicolo- 
gia a la Normal de Palma, que apro- 
varen l'ingrés l'any 19 11. 

Ben prest arriba a la Normal de 
Palma professorat format a l'esmen- 
tada escola, de tal manera que, per 
adaptar aquests professors de cultura 
pedagogica realment important i 
significativa a la formació dels mes- 
tres, el ministre Bergamín, l'any 
1914, canviava el pla d'estudis de les 
normals, pujant ara el nivell, i acon- 
seguia, en definitiva, una bona for- 
mació professional dels ensenyants, 
almenys corn mai no s'havia tingut 
fins aleshores. L'arribada, doncs, a la 
nostra Normal de professores corn 
Mercedes Ussua, Conxa Majano, 
Rosa Roig, Catalina Vives més tard, 
o professors corn el mateix Bello, que 
morí molt pocs anys després, Vinyes, 
Eyralar, o Josep Ensenyat, donara un 
nou aire a la formació dels mestres, i 
sobretot aquests professors tingueren 
la virtut d'institucionalitzar i fer 
quotidii el que encara era extraordi- 
nari a l'epoca: la renovació educativa. 
Des d'aleshores, any rera any sortien 
de la Normal de Palma un esplet de 
mestres que, a més, feien les practi- 
ques amb Miquel Porcel, home que 
coneixia de primera m i  la pedagogia 
europea del moment i que instava els 
practicants a aplicar el metode glo- 
balitzador decrolynia. 

D e  tota manera, l'obra de la Nor- 
mal hauria estat en tot cas anecdotica 
si els mestres que en sortien no ha- 
guessin tingut després el reforqament 
innovador al llarg de la seva carrera 
professional. E n  aquest sentit, l'arri- 

bada a la inspecció de Joan Capó a 
final de 1915, després d'un any d'e- 
xercir a Tarragona, fou, si més no, del 
tot adient. Capó, format en el mateix 
context que els professors de la Nor- 
mal, tenia obviament el mateix ta- 
ranna pedagogic, la qual cosa el con- 
duí, des de la inspecció, a continuar 
l'obra formativa dels seus companys 
normalistes. Ben prest organitza cur- 
sos de formació per als mestres, corn 
els que tingueren lloc el 1917 i el 
1919, i intenta dur a Mallorca, el 
1920, el Congrés Pedagogic Nacio- 
nal, que indubtablement hauria posat 
en contacte els mestres mallorquins 
amb el més florit de la pedagogia es- 
panyola i europea. La reacció catbli- 
ca, amb 1'Església corn a veritable 
capdavantera, va frustrar l'intent, i 
pocs anys després (1923) l'arribada 
de la Dictadura de Primo de Rivera 
va transformar l'estrategia; aleshores, 
Joan Capó, i amb ell tota la inspec- 
ció, intentara aconseguir que es cons- 
trueixin centres escolars adequats a la 
practica de la renovació educativa. 
D'aquesta forma, i independentment 
de les escoles ja inaugurades fins 
aleshores, el 1926 Capó dóna forma 
a un pla de construccions escolars 
que no deixava cap indret habitat de 
les Illes sense una escola moderna, 
ben dotada, arrelada a les necessitats 
de la renovació educativa. 

Detalls corn la implicació arqui- 
tectonica de les escoles amb l'arqui- 
tectura més típicament mallorquina, a 
manera de missatge educador del 
medi cap a l'infant, o la construcció 
d'aquestes en un entorn natural del 
tot agradable i' tranquil, així corn l'a- 
daptació a les exigencies més higie- 
nistes del moment seguien els princi- 
pis essencials del moviment 
internacional de l'escola nova. La ins- 
pecció ho tenia clar; si es volia inte- 
grar l'educació de les Illes dins els 
moviments renovadors, hi havia d'ha- 
ver una continuitat formadora amb la 
Normal així corn la necessaria dispo- 
sició d'uns mitjans a l'abast del pro- 
fessorat per tal que fos possible l'apli- 
cació dels metodes i de les practiques 
renovadores; en aquest sentit, les 
construccions escolars que es desen- 

voluparen gairebé des de l'arribada de 
Capó i culminaren amb el pla de 
1926, cal que es vegin corn la consoli- 
dació de la infraestructura necessaria 
per fer el miracle de la renovació edu- 
cativa a cada escola de les Illes. 

Si a tot aixo afegim el sentit d'a- 
rrelament nacionalista que Capó do- 
nava a l'educació, ens trobarem des 
de la inspecció amb un sentit de for- 
mació cap als mestres que combina- 
va l'esperit renovador amb la flama 
de la mallorquinitat. Per Capó, i 
d'aixo no n'hi ha cap dubte, es trac- 
tava de fer escola, pero escola ma- 
llorquina, corn a única opció d'acon- 
seguir un poble conscient del seu 
destí, culte i orgullós del seu passat i 
capa? de construir el seu propi futur. 

4. La necessitat de la 
reproducció: el Museu 
Pedagogic 

Si la Normal i la inspecció institu- 
cionalitzaren el moviment de l'escola 
nova entre nosaltres, que fins alesho- 
res havia estat protagonitzat per l'es- 
perit volitiu i una mica alternatiu del 
nostre magisteri, es tractava ara de 
dotar aquesta política d'una certa in- 
dependencia funcional. No es tracta- 
va tampoc de constituir una inspec- 
ció directiva i dirigista, perque 
taninateix aixo anava en contra del 
propi esperit renovador, que era 
abans de tot fruit del taranna de- 
mocratic dels paisos que l'havien 
constituit. La Normal no sols tenia 
la possibilitat, sinó que tenia el 
deute, d'anar formant generació da- 
rrera generació els joves mestres en 
el si de l'escola nova, pero indubta- 
blement la inspecció no podia cons- 
tituir un dictat permanent del que 
havia de ser el mapisteri. 

U 

És a dir, no sols calia en un primer 
moment haver institucionalitzat la 
renovació educativa a casa nostra, 
sinó que també era necessari -i així 
doncs, calia instituir- un apareii re- 
productor que anas pel seu compte 
implicant els mestres en els nous co- 
rrents. Tan conscient era Capó de tot 
aixb, que gairebé acabat d'arribar a 
les Illes enllestia, ja l'any 1917, un 



projecte de Museu Pedagogic, entes 
com una institució gairebé gestiona- 
da pels mestres mateixos i que volia 
arribar a ser la casa comuna de tots 
eils. Es tractava de crear, també a 
imitació del que havia fet la Institu- 
ción Libre de Enseñanza de Madrid 
el 1882, quan crea el Museo Pedagó- 
gico Nacional, un espai de llibertat 
per als mestres que servís al mateix 
temps d'espai de formació i d'ele- 
ment motivador i d'encontre, a fi que 
es popularitzassin les experiencies, 
les innovacions i els ajuts materials 
necessaris per fer possible dur a 
terme aquest nou sentit de la peda- 
gogia que cercava la formació popu- 
lar de qualitat en el context de la lh- 
bertat i de la democracia. 

Doncs bé, el Museu Pedagbgic 
fou un fet el 1918 gracies als bons 
quefers de Capó i als ajuts de la Di- 
putació de les Balears, que es va fer 
carrec de les despeses. Ubicat en un 
primer moment a l'edifici de la Mi-  
sericordia, a la placa de ltHospital, i 
més tard, en temps ja de la Segona 
República, al Consolat de la Mar, el 
Museu esdevé, passat el temps i als 
nostres uus, una institució para- 
digmatica  el seu aveny i per la fun- 
cionalitat. Dotat d'una esplendida 
biblioteca de més de 5.000 volums, 
rebia revistes ~edagogiques angleses, 
italianes, franceses, belgues i suisses, 
tot dedicant-se principalment a la 
formació i el reciclatge dels mestres 
en exercici, mitjanqant la impartició 
de cursos i conferencies. Dotat els 
primers anys d'una publicació perio- 
dica propia, E l  Boletín Pedagogico, in- 
formava els mestres de les qüestions 
de caire més professional, i al mateix 
temps publicava una col.lecció de lli- 
bres i textos que oferien ajut i conei- 
xement al magisteri en l'afany de 
canvi pedagbgic. 

Al mateix temps funcionava a ma- 
nera de centre de recursos, puix pos- 
seia material didictic que deixava en 
préstec als mestres. Feia com a polí- 
tica de motivació social concursos i 
exposicions on participaven les esco- 
les i els seus alurnnes. Organitza des 
del dia de la inauguració les colonies 
escolars i integra també des d'un 

principi els professors i alumnat de 
la Normal. Francesc Bello hi desen- 
volupa les seves primeres experien- 
cies psicometriques, i ben prest el 
nostre museu fou conegut i valorat 
arreu de 1'Estat espanyol. Prest mes- 
tres en exercici i estudiants de ma- 
gisteri o els mateixos mestres matri- 
culats a les escoles d'estiu catalanes 
prengueren el costum de visitar a 
l'estiu el nostre Museu, així com les 
magnífiques escoles que s'anaven 
inaugurant de cap a cap de 1'Illa. Des 
de Castelló, Alacant, Barcelona, 
Lleó ... arribaven expedicions per tal 
de coneixer les activitats i l'organit- 
zació del Museu. Fins i tot Decroly 
el 1921 feia referencia a la institució 
i a la magnífica tasca que duia a 
terme l'inspector Capó a l'illa de 
Mallorca. 

E n  temps de la República el seu 
sentit innovador va fer que el Museu 
integras l'estudi de temes realment 
capdavanters a qualsevol indret; la 
psicologia del nin, la psicopatologia 
infantil ... foren temes de seminaris i 
cursos que impartí el metge Ignasi 
Valentí i que motivaren la vinguda 
del catedratic de Psiquiatria de la 
Universitat de Barcelona, doctor 
Mira i López. El  coneixement dels 
tests, de la pedologia, i de tants i 
tants temes realment nous va conti- 
nuar fent del NIuseu l'eina extensiva 
de la renovació a casa nostra. La su- 
blevació militar del 36 mata totes 
aquestes experiencies i una historia 
de conquesta educativa de més de 
quaranta anys. D e  tota manera, el 
pitjor fou que ens varen segrestar la 
memoria i també el nostre passat, 
fins a tal punt, que el que havia d'ha- 
ver estat un referent continuador i 
extensiu, i1,luminador de la nostra 
tasca actual, ha passat a ser malaura- 
dainent un tema de caire historic que 
serveix gairebé sols per fer articles 
d'histbria de l'educació. 1 ja se sap, 
quan es fa historia es fa quelcom que 
té a veure amb l'arqueologia, en 
aquest cas, amb una arqueologia 
anomala, esdevinguda massa aviat, i 
que ha fet del que havia d'haver estat 
un referent actual per a tots nosaltres 
una qüestió gairebé erudita, si més 

no, pastura de lletraferits i ratolins 
d'arxius i biblioteques. 

BIBLIOGRAFIA 

COLOM, A.  J.: ~ E l s  inicis de 1'Escola Nova a i\/Ia- 
Horca>>, a: 11 Jornades d'Histdria de iEducació 
als Pazsos Catalans. Dept. de Pedagogia. 
Palma de r\/IaUorca, 1978. 

C o ~ o h r ,  A. J.: Joan Capó ~llsdepadrines. Un home, 
uns tenzps. Servei de Publicacions, Universi- 
tat de les Ilies Balears. Palma de Maiiorca, 
1993. 

OLIIER, J.:  Educació i societat a Mallorca. Ed.  MoU. 
Palma de h/Iallorca, 1978. 

OLIVER, J.: L'higienisnze escolar a Mallo7-ca. Direcció 
General de Cultura, Educació i Esports, 
Govern Balear. Palma de n/Iallorca, 1992. 

POST, G.:  Jaume Fornaris i Taltauuli, nzestre. Insti- 
hit de Ciencies de I'Educació, Universitat 
de les Illes Balears. Palma de ii'lallorca, 
1982. 

SUREDA, B. [et al.]: LEducacióa ~Vallorca. Aproxi- 
maiió historica. Ed.  Ploll. Palma de Ma- 
Uorca, 1977. 

Revista E l  iMagisterio Balear Palma de Mallorca, 
1900 a 1918. 

Revista Boietin Pedagógico. Palma de Maiiorca, 
1918 a 1924. 




